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Almanyada iktısadi zorluklar 
Hitler rejiminin içtimai siya

setinde kendini gösterdı 
- 2 ncl · sayıfamızda -

Grev büyüyor: Cenubi Ame
rikada muhafaza kıt' aları 

silah altına çağırıldı 

- 2 nci sayıfada -
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Yunan llü kllmetini devirmek istediler Nafıa vekili tetkiklerine devam ediyor 

Şar.k demiryolları tarife
sinde tenzilat yapılacak 
Ali Bey dün kumpanyada başmü
fettişten işler hakkında izahat aldı· 

Bazı Yunan zabitleri hükU.met aley
hine harekete hazırlanmışlar 

Dil .inkılabında irişti- A TİNA 
.,,,, . • 
gımız muvaffakıyetler Garnizonu seferber 

hale konuldu 
Profesör Samoiloviç "Kurultayın verdiği kararları 

tatbik hususunda muallimler ve edipler 
yardım etmelidir.,, diyor 

Atina, 4 (Huıusi) - Evvelki 
gece tayyare toplan bataryuma 
mensup bazı zabitler araımda 1 
hükumet aleyhinde bir hareket ı 
belimıittir. HükUmet Atina gar· 1 
nizonunu seferber hale koyınağa ı 

mecbur kalmııtır. Bu harekette 
ili~ikli olmak töhmetiyle bir mü• 
tekait miralay, bir muvazzaf za· 
bit ve beş küçük zabit tevkif e • 
dilmit ve merkez kumandanlığın
da ayrı bir yerde tutulmuılardır. 

· Sovyet bilgininin 
dikkate değer sözler~ 

Sovyet Ulum akademisinden, ikin
ci dil kurultayımıza iştirak etmiJ o -
lan Sovyet bilginleri Propesör Samu
iloviç ile Profesör Mesçaninof, yarın 
"Çiçerin" vapuriyle memleketlerine 
döneceklerdir. 

Sovyet Konısoloshanesine ve ken
disiyle görüşen gazetecilere, Profesör ' 
Samoliovi~ dün, şunlan söylemiştir· · 

" ikinci kurultayda okunan tezlere 
dair kabul edilen kararlar, Türk dili
nin diğer dünya dilleri arasmdaki 
ınevltiini kati surette doiru olarak 
aöstermiıtir. . 

Biz Sovyet bilğİnleri, memleketi • 
mİze dönünce kurultayda kabul edi • 
len mühim kararlar hakkında Ulum 
akademisinin umumi toplanııına ve 
ilmi enstitülerimize raporlar verece • 
iiz .. Diğer taraftan bu kararları, mec• 
ınualara ve gazeteler vaaıtaılyl-. 
ftleml'1<etimizde lisaniyat meıelele • 
riyle alakadar olan muallim ve edip-

Profesör Samuiloviç .. 

" Dil inkılabına ait olarak Türk 
dili tetkik cemiyetinin meı;aisi ve i . 
kinci kurultayın buna dair kararları, 
Türkiyenin dil inkılabında eriştiği bü
yiilc muv.tfakiyetleri aöaterir. 

"Kurultayın verdiği kararları tat -
bik huauıunda bütün muallimler ve e· 
dipler, ciddi surette çalışarak Türk 
dili tetkik cemiyetine yardım etmeli -
dirlcr-

"' ltr zümresine bildireceğiz .•• ikinci ku
; rirltayrn nazari lisaniyata ait kararla· 

l'rlun, memleketimizde, alaka ve te • · 
.. -~tcciihle karıılanacağını emniyetle 
• aöyliyebiliriz.. (Devamı 8 lncl sayfanın a uııco stitununda ) 
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. · tinzi MUSf8f 8 Kemal Hz Şehir. tiyatrosunda 

1,. ' Maaşları indirilenler,kadro 
ve Adolf Hitler ara- harici kalanlar 

sın da telgraflar 1 
taati olundu 

Ankara, 4 (A.A.) - Alman• 
Ya.da yapılan reiıicumhur ıntiha
'bı dolayııiyle Reisicumhur Gazi 
Muıta.fa Kemal Hazretleriyle Al· 
bıanya devlet reiıi ve baıvekil M. 
Adolf Hitler Hazretle;i araımda 
&!&ğıdaki telgraflar teati olun· 
llıuttur. 

Devlet Reisi Adolf Hitler Haz
retleri, 

Berlin 
Alman <levletinin en yüksek 

!ttakamma intihabınız dolayııiyle 
~I\ samimi tebriklerimi arzeyle • 
!bekle bahtiyarım. Çok yükıek 

• ilıtiramatmım kabul buynılmasmı 
rica. ederim. 

GAZI MUSTAFA KEMAL 
· Türkiye Reisicumhuru Gazi 
'16ısta!a Kemal Hazretlerine. 

'.Ankara 
Yuifeme b&§lamam vesilesile 

~ermek Jütfunda bulunulan 
~en uolayı hararetli letek· 
~erimin kaıbul buyurulmaaını 
~ devletlerinden rica ederim. 

Alman Devleti Baıvekili 
ADOLF HITLER 

Zehra Hanım .. 

Şehir tiyatrosunun, yeni mev • 
ıim için hazırlıklara başladığını, 
bu yıl operet kısmının Fransız ti· 
yatroıunda, .. .dram kısmının T e • 
pebatı tiyatrosunda ayrı ayrı çn • 
hşacaklarını yazmıştık. 

Dün öğrendiğimize göre, artist 
kadroıunda da bazı değişiklikler 
yapılmaktadır. Bu arada Şayeste 
Hanımla Zihni Beyin maa§ları 
ıekıener liradan altmışar liraya 
indirilmit ve Zehra Hanım da 
kadro harici bırakılmıştır. 

Diğer taraftan, bütçede tasar
ruf dolayııiyle .Ratit R!za Beyin 
maaşından da' bir mikta~ eksilt • 

(D~vamı 8 inci &ayfanm 3 tlDcQ atıtwıund&) 

Sıddık Sami Bey 
Hukuk Fakültesi dekan

lığına tayin edildi . 
Profesör Tahir 

Beyin istifaıile 
açılan Hukuk fa· 
kültesi dekanlı· 
jına, ektörlü• 
ğün inhaar üzeri
ne fakültenin i
dare . ordinaryöı 
Profesörü Sıd

dık Sami Beyin 
tayini tensip e• Sıddık Sami. Bey .. 
dilmi§ ve tayin dün Üniversiteye 
bildirilmiştir. 

Sıddik Sami Bey, Hukuk fa· 
kültesini birincilikle bitirdikten 

sonra hükumet hesabına Avrupa
ya gönderilmiş, Sorbon üniversi· 
lesinde tahsilini bitirdikten sonra 
memlekete dönmüı, Mülkiye mek· 
tebinde hocalık etmiş ve son te§· 
kilatta Üniversite kadrosuna alın
mıttır. 

Sıddık Sami Bey, hukuk profe
sörlerinin hemen hemen en genci· 
dir. 

Yar.ınki Sayımız 

20 
SAYIFA 

Bu Sayımızda: 

Ekselans değil 
Yoldaş! •• 

M. Musolini eski Sosyalist 
arkadatlarile uzlaşıyor 

8 inci sayıfıtnızda 

* 
Zagrep faciasının 

ikinci perdesi! 
9 uncu sayıfamızda 

• 
~ . 

l!llzlzde muhacir evleri 
Ankara, 4 '(Hususi) - Elaziz

. ~e kırk iktıaa.di muhacir evi yapı· 
c.lıtır. Evlerin beheri 515 li· 

tan mal olacak, üç ayda bite • 

mek mevzuu bahsolduğu ve hu • G 
nun üzerine Ratit Rıza Beyin isti- Greta arbo'nun 

.... ' 

r~ ederek tehir tiyatrosu haricin· eşi Londra'da 1 . 
de kalan · sahne arkadaşları ile 9 uncu 5a)1fanuzdı 
batka bir trup tetkil ettiği de söy· \. ,/ lenmektedir. -.. .... _ _. _______ ... ~ 

Nafıa Vekili Ali Bey Şark Demiryollannda .. 

Nafıa işleri üzerinde şehrimiz· görüş.mü§ ve kendisinden itler 
de tekikat yapan Nafıa Vekili Ali hakkında bazı izahat almı§tır. 
Bey, dün, beraberinde Vekaletin Vekil Bey, kumpanya direk • 
hususi kalem müdürü olduğu hal· törü M. Paskal ile de yarım saat 
de Şark Demiryolları kumpanya- kadar göriijmüştür. 
sında başmüfettiş Faik Beyle <Devamı lO:nau sayıtanm 41l4cb stıtunwıda) 

lktısat Vekili Celal Beyin Marmarada seyahati 

" Biz GemlilHiyiz, Celil 
Beyi pek iyi tariırızJ,, 

-4-
Sabahleyin Çamlimanmdan 

kalktık. İptida Seaef ve Yassı a· 
dalarına geldik. Oradaki harabe -
leri seyrederek aralarından geç -
tik. Rüzgar azdı. 

Fakat motör işletmedik. Hafif 
bir rüzgar ve yelkenle akşam üs
tü lmralr adasına geldik. 

İmraı; adaıinda tabii bir li • 
man var. Burada bir tek kayıktan 
başka tekne y~k.tu. Biz de buraya 
girdik ve demirledik. Sonra san • 
dalyelerimizi, tezlonglarımızı dı • 
§arıya çıkardık. Masamızı kur· 

(Dovııını 4 üncü f'ayıfanın l lncl sütununda) 

N~reye gidilec~k? 
V AKIT gezintisine iştirak edeceklerin iaaremize 

gelerek aavefi yelerini almaları. ıizımdır . 

Gidilecek yere ait güzel manzaralar ... 

"V AKIT" in tertip ettiği son • 
bahar Kara ve Deniz gezintisi 14 
Eylül Cuma günü Şirketi Hayri • 
yenin 71 numaralı vapurıyle yapı
lıyor. 

Seçilen yer ve program gezinti
ye iştirak edenlerin hepsini mem -
nun edecek derecede güzel, eğlen
ce1i ve zengindir. Programı yakın
da ilan edeceğiz. Fakat gidılecek 
yeri son dakikaya 'kadar saklıyaca. 
ğız. Biitün okuyuculanmızın bu 
sürprizden memnun olacaklarını 

umuyoruz. 
Kupon biriktiren okuyuculan· 

mrz, öğleden sonra her gün gele
rek kuponları mukabilinde daveti
yelerini alabilirler. 

Yanlannda arkadaş getir • 
mek istiyenlerin bu arkadaşları İ· 
sin 60 kuruş mukabilin:!e birer bi
let edinmelerini temi., ettik. 

Bundan baıkı HABER arkada. 
§•mızın daimi okuyuculanndan t 
aarı kartlara malik bulunanlar da 
"VAKİT" guintisine ücretsiz ola
rak İ§tiralr edebileceklerdir. Bu kı· 
sımla alakadar olanlar "Haber'' ar· 
kadatımızda icap eden tafsilatı bu· 
la bileceklerdir. 
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Almanyada iktısadi zorluklar Mar 
Reiimin içtimai sigase-' 
tinde kendini gösterdi 

Sovyetler 
Ve 

Milletler cemiyeti 
Bern, 4 (A.A.) - Harici işler 

federal meclisi azası ile, lsviç· 
ı·enin milletler cemiyeti murah -
hasları üç saat devam eden bir 
celsenin iki saatini Sovyet Rusya
nın milletler cemiyetine girmesi 
meslesine tahsis etmiıler ve mü • 
zakereden sonra bu mesele millet
ler cemiyetinde reye konulduğu 

zaman "hayır,, reyi verilmesini 

e 
Müsabaka imtihanına girenler 

gene muvaffak olamadılar 
Yeni bir emirle 25 yaşından aşağı olanlar işten 

çıkarılıyor; yerlerine aile reisleri alınıyor 

Benin, 4 (A.A.) - Havas a- ı Diğer bir emirname ile de 25 
jansının Berl~n .mu~abiri~: ~.ö~e, yaşından aşağı olanların işten çı· 
Ahrnnyanın ıktısadı muşkulatı karılması :ve yerlerine aile reisle
Hitler rejiminin içtimai siyaseti rinin alınması mecburi kılınmış· 
üzerinde kendini göstermeğe baş- t 8 · · b ı · ... ır. u emırname, ış u ma sıya-
Iamı§tır. Hükumet yeni bir takım t" . w d w b""t"' tatb"k t . . se mın ugra ıgı u un ı a 
ücretler tarıfesı çıkarmıştır. Yeni .. k"l"t .. t · D h · . . muş u a mı gos erır. a a şım· 
tarıfeler evvelkılerdcn hayli aşa-
ğıdır. 

Bundan başka aralarında men· 
sucat da bulunan bir çok sanayi 
şubelerinde hafta mesaisi 36 saa· 
te indirilmiştir. Umumiyetle sa
nayi iptidai maddeler tedarikin
deki müşkülat yüzünden mütees
air olmaktadır. 

diden milli sosyalist rüesa bu va
ziyetin halk ve işçiler arasında ya
pacağı aksül~mellerden endişe et-

mektedirler. Sanayi müessesele
rinde bu iktisadi ve içtimai müş

külattan bilistifade gayet açık bir 
sosyalist hareketinin tekrar başla
masından korkulmaktadır. 

Grev büyüyor! 
Cenubi Amerikada muhafaza kıt'aları 

silah altına çağırıldı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Sermaye 
sahipleriyle işçiler, mensucat gre· 
vinin büyüklüğü hakkında başka 

b;ukıı fikirler beslemektedirler. 
Filhakika grevin tesirleri h~kkm
da kat'i bir şey söylenemez, ç.ün· 
kü, dün "iş günü,, kutlulanıyor· 

du. Bu bayram şimalde tamamen, 
cenupta da kısmen yapılmakta • 
dır. 

Grev komitesi reisi M. Gor • 
man, şimalde 20 kadar, şehirde 
iıçilerin greve i§tirak ettiklerini 

bildirmş ve memnuniyetini ilave 
etmiıtir. M. Gorman cumartesi • 
ye kadar i~ilerin yüzde 85 veya 

90 mın fabrikaları bırakacakla • 
rın.ı haber vermektedir. 

Karolinde 60.000 kişi i§lerini 
bırakmış ve 200 fabrika kapan • 
mı§tır. Kapanmamıır olan diğer 
200 fabrikada da 75.000 kiti ça • 
lışmakta devam etmektedir. 

Vaşington, 4 (A.A.) - Men· 
sucat grevi sükun içinde geçmiş
tir. Bununla beraber cenup hüku· 

metlerinde bazı gerginlikler kay
dedilmekte ve buralarda karışık· 
lıklar vukuundan korkulmakta· 
dır. Cenubi Karolin valisi muha
faza kıtaatını silah altına çağır· 

mıştır. 

M. Hes, Adolf Bitlerin yol 
programını anlatıyor 

Münih, 4 (A.A.) - Alman is· 
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Yol kongresi beynelmilel da • 
imi birliğinin tesisi yıl dönümüne 
iesadül eden beynelmilel yedinci 
yol .kongresinin açılış celsesinde 
milli sosyalist fırkası ikinci reisi 
M. Hesa bir nutuk söyliyerek kon
gre azasına ve bilhassa 50 devleti 
temsil eden mümessillere hoş 
geldiniz, demi§ ve bir nutuk söy

Iemittir. 
M. Hess, bu nutkunda bilhassa 

demiıt;r iki : 
"- Almanya emperyalist ol • 

aaydı, diğer memleketlerin ken· 
di misalini takip etmelerini gör • 
mekte hiç bir menfaati olmazdı. 
Fakat Almanya, iktısadi sahada 
dünyayı, birbirini mütekabilen ta· 
mamlayan milli cüzütamlar he -
yeti olarak telakki etmektedir. 
Bunun içindir ki, Dünya iktuadi 
buhranını müştereken kaldırmak 

için karşılıklı tecrübelerden isti • 
fadeye hazır bulu.nuyoruz. 

M. Hitlerin yol programı, bir 
seneden az zaman zarfında 150 
bin ameleye doğrudan doğruya 
ve 200 bin ameleye de bilvasıta 
İ§ ve ekmek temin etmiştir. 

1934 ıenesi nihayetine kadar 

yş}nız otostratlar inşaatında mus· 
tahdem amelenin adedi 250 bin 
olacak ve lpO bin kişi de diğer 

yollarda çalı§acaktır. Bu miktar 
altı, yedi aene muhafaza edile • 
cektir. 

Hariç bizi bu gibi büyük Al· 
man projelerine mühim paralar 
sarfetmekle muahaze ediyorlar. 

Fakat iısizlerimizin ölmelerine 
müsaade edemeyiz. Borçlarımı • 

zı ancak qya ihracı suretiyle ö · 
deyebiliriz.,, 

Akhisarda ha fr;yat yaptlacak 
Ankara, 4 (Huıuei) - Fransız 

asarı atika enstitüsü azasından 
Dövanbal, İzmir Akhiıarı yanın· 
da ve T emnosla sondaj yapmak 
için hükUmetten müsaade almış
tır. 

Mimar Senol tarafından Mene
men yanındaki Larisa ha.rabeıin
de yapılan hafriyat da bitmiştir. 

Neolit devre kadar muhtelif kül
tür tabakaları keşfedilmiş ve bu-

lunan eserler İstanbul asarı atika 

müzelerine gönderilmiştir. Bu su· 
retle Garbi Anadolunun Milattan 
3 • 4 bin sene evvelki tarihi ay· 
dınlatılmı§tır. 

f~deral meclisine teklif etmeğe 
müttefikan karar vermişlerdir. 

Paris, 4 (A.A.}" - Sovyet Rus
yarun milletler cemiyetine girme· 
si mevzuu üzerinde Figaro, üç 
mühim fayda ya işaret etmekte • 
dir. Bunlardan birisi gayet iyi 
teçhiz edilmiş bir orduya ve dün • 
y~nın en mükemmellerinden biri 
haline gelen hava kuvvetlerine 
malik 160 milyon ki§ilik bir küt· 
lenin milletler müvazenesindeki 
ağırlığı, diğeri milletler cemiye -
tinden çekilmekle Cenevre mü • 
essesesine ağır bir darbe vuraca • 
ğını zannetmiş olan Almanyaya 
vereceği nedamet ve nihayet Rus· 
yanın eskiden Avrupa siyasetin
de işgal ettiği mevkii yeniden tut
masıdır. 

Türk-Yunan Ticaret 
anlaşması 

Ankara, 4 Hususi) - Bir te§· 
rinievvele kadar ıızatılan Türk -
Yunan ticaret anlaşması mukave· 
le müddeti lktısat Vekaletince 
ticaret odasına bildirilmiştir. 

Ziraat Vekili 
Maçka, 4 (Husus) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey bugün saat 
16.45 te buraya geldi. Halkın zi· 
raate ait dertlerini dinledi; istek
lerini tesbit etti. Domuz müca • 
delesi etraf rnda esaslı tedbirler 
alınacağı vadinde bulundu. - Vekil Bey, buradan Trabzona 
gitti. 
Rıhllm şirketinin sabn 
ahnması meselesi 

Ankara, 4 (Hususi) - İstan
bul rıhtım şirketinin satın alınma· 
sı hakkında henüz Vekalete ma • 
Ilı.mat gelmemiştir. Vaziyet, bu 

mesele üzerinde Saraçoğlu Şükrü 
Beyle görüşmek üzere Ödemişe 
gitmiş olan §İrket müdürleriyle 
yapılacak son görüşmeden sonra 
anlaşılabilecektir. 

Ankarıs vil Ayeti maden işle· 
rine kim bakacak? 

Ankara, 4 (Hususi) - Vilayet 
maden işlerine ait vazifeler tica· 
ret odası başkatibi Kadri Beye 
tevdi edilmiştir. 

Belediye intihabı hararetli 
olacak 

Ankara, 4 (Hususi) - Beledi
ye nitihap encümeni hu sabah Va
li Nevzat Beyin riyasetinde ikin

ci içtimaını yaptı ve intihap def
terlerinin tetkikiyle meşgul oldu. 

Belediye intihabı dört sene ev· 
velkine nazaran daha hararetli 
ve•daha alakalı bir şekilde yapı· 
Jacak, radyo ile Hamallar paza
rında, Hakimiyeti Milliye meyda
nında konulacak kürsülerle hal
kın reyini kullanması hakkında 
nutuklar söylenecektir. 

A~kaı·a, 4 (Hus.usi) - .. Mar.sil- J le, muvafık olamadıkları anlaşıl• 
ya Tıcaret mektebıne gonderıle- makla beraber, Marsilya Ticaret 
cek talebenin müsabaka imtihanı 
Ankara Ticaret Odasında yapıldı 

Müsabakaya Ankara, Sıvas lise
leri Ticaret mektepleri mezunla
rından 6 efendi girdi. İmtihan 

tahriri ve şifahi oldu. imtihana 
girenlerin, evraklarının ilk tetkik· 

mektebinin, derecesi hakkında, 

Turk Ofise gönderdiği malumat 

tereddüdü mucip olduğundan 

1 at7i netice henüz belli değildir. 

Talebelerin fransızcaları çok za• 

yıf görülmüştür. 

Diyarıbekir - Istanbul arasında tayyareyle 
posta ve yolcu nakli 

ANKARA, _4 (Hususi) - ı Ankara - Eskişehir - İstanbul 
Diyaribekir - lstanbul ara nda arasındaki tayyare seferlerine her 
tayyare ile yolcu ve posta n li- .. . _ 

t .. .. .. d k" h f f gun bıraz daha ragbet artmakta• ya ına onumuz e ı a ta zar ın-
da başlanacaktır. lst.anbuldaıı ı al dır. Hava yolları tenzilatlı tarife· 
kan tayyare dört saat sonra Di • si vekiller beyetince tasdik edil· 
yarbekire vaı·mış olacaktır. Şim- miştir. Bundan sonra İstanbul • 
dilik haftada bir defa sefer yapı· Ankara arasında elli lira iicl'et a• 
lacak ve elli lira ücret alınacaktır. lınacaktır. 

Nüfus Umum müdürü, Djyarıbekir iskan 
mıntakasını gezecek 

~nk~ra, 4 (Hususi) - Şark J le meşgul olacak ve yeni yapıla· 
teftışlerıne çıkmış olan nufus u- cak tahrirler için alınması lazım 
mum müdürü Ali Galip Bey F ev- gelen tedbirleri tespit edecektir. 
zipaşa - Elaziz üzerinden Diya- Seyah t b~r ay sürecektir. 
rıbekire giderek umumi müfettiş
lik iskan mıntakasını gezecek, 
statistik umum müdürlüğünün 

Umum müdüre birinci şube mü· 

dürü Hilmi Bey vekalet etmekte· 
• ·:1 • ' ı• 

yapını olduwu tecrübe lahrirleıi- dir. 

lık mektep münhallerine evvela açıkta bulunan 
muallimler tayin edilecek 

Ankara, 4 (Hususi) - Maarif l leri yapılacaktır. 
Vekaletince $On alınan bir kara· Vekalet yapılan bir çok mü .. 
ra göre mevcut ilk mektep mün- racaatları sıraya koymuştur; im• 
hallerine evvela acıkta bulunan· dilik Eylülün on beşinden evvtrl 
ların, sonra muallim mektepleri sıhhi zaruretlerle nakili ri yapı· 
yeni mezunlarının, kalan yerlere l cak olan bir kısım ilk mektep 
de evvelce istifa ederek bilahare muallimlerinin mUrac~tle.rmı tet· 
iş istiyen eski muallimlerin tavİn· kik ve jk nallc nıes~uldür. 

Maliye Vekaletinde hazine müsteşarlığı 
ihdas olunacak . 

Ankara, 4 (Hususi) - Maliye / b~yi\1 de Şur.ayı Devlet azalığı· 
Vekaletinde yeniden bir hazine n~ tayini ile yerine gümrük ve iu
müsteşarlığı ihdas olunacak ve hisa.rlnr vekaleti teftiş heyeti rei
buraya maliye teftiş heyeti reisi si Muammer beyin t~yini söyİeni-
Cezmi bey getirilecektir. yor. 

Emlak Bankası umum müdür· Bundan başka maliye vekGJcti 
lüğüne de gümrükler ve inhisar- umum müdürleri arasında da ba• 
lar müsteşarı Adil veya maliye zı tebeddÜller yapılacağı şayidir· 
müsteşarı Faik beylerden birinin Bu aradaemlaki milliye umurıt 

tayin edilmeleri muhtemeldir. müdüri.inün de başka bir vazife
Gümrükler umum müdü ü Ç mil • v~ tavin olunaca~ı söyleniyor. 

Ergani istikrazına iştira
kin iktısadi zaruretleri 

Ankara, 4 (Hususi) - Anka· 
"ra ticaret odası başkatipliği, oda
ya bağlı esnaf teşekküllerine yap
tığı bir tamimle, Ergani istikrazı· 
na iştirakin iktısadi, milli zaru • 
retle;ini izah etm=ştir. 

HiUH idadisi mezunları 

Ankara, 4 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti tali111 ve terbiye dairesi
nin gösterdiği lüzum üzerine işgal 
esnasında yanan İzmir Hilal ida

disinden şahadetname alan efen· 
diler.in _isimlerini göst~ren bir lis· 
tenin hazırlanmasını ve vekalete 
gönderilmesini istemiştir. Evvelce 

şahadetname almıJ olanlarla bun· 
dan sonrak talepler bu liste ile 
karşılaştırılacaktır. 

15 Eylulde günıüş para 
baskısına başlanacak 
Anka;ra, 4 (Hususi) - İstaıı• 

bulda bulunan maliye müsteJilt' 
F ai'k 8ey1 gümüş para baskısı iş• 
leriyle meşgul olacak, icap cdeJl 
direlttifleri verecektir. Oıı bU 
eylült kadaı· bütün muamele bi .. 
tirilecek ve baskıya baş1anacak • 
hr .. 

Yu~nurta nizamname•~ ~-
Ankara, 4 ~Hususi) _;.. '.fur 

ofisçe yapıt<.\rak Devlet ·Ştırai1na 
g.önderilriıiş olan yumurta niza~· 
namesi, bazı tadilatla tasdik edıl
miştir. Vekiller Heyetine gide '", 
cektir. 

lstanbulda bulunan ofis müd~· 
rü perşembe günü Ankara.ya do• 

k '·' nece tır • 



Ermeni mi? 
Türk İsevi gregor

yenler mi? Biriktirme ve 
yardım sandığı 

Dr. Veman Kupu. Beyden aJdıiı· 
nuz bir yasıdır; but kııımlaruu abyo-
naz: 

Bir ık.aç gün evvel ıuetelerde, 
Ermeni cemaatine mensup sekiz 
on müteberanın millete bir yar • 
dım etmek arzusu ile Tayyare Ce
miyetine müracaatle, bir tayyare 
hediye etmek iıtediklerini ,eve 
ıeve okuduk ve alkıtladık. 

Fakat ıönül arzu edudi ki, bu 
tetebbüıe viriıenlere, Ermeni va
tandqlar denilmeyip, ıayet bir 
ayrılık lüzumsa, Türk İsevi Gre • 
goriyenler tarafından denilsin. 
Batit hakikattir ki, Türkiyede 
doimut bir ferdin, dojduiu top
raktan ilk edindiği tabii hak Ye 
ıervet Türk vatandatlıiıdır. 

Bu hakkın kimıeden gasp o -
lunmaıına imkan yoktur. Bu 
hakkı biz Ermeniler, neden be • 
himaemekte aecikiyoruz, Ye 
diğer vatapdaılanmuaa, neden 
hu hakkı bizden kıakamyorlar si· 
bi g~rünüyorlar?. lıte bu huıu • 
ıun tebebini arayıp hulmak ve 
çaretine bakmak, bizim için müı· 
tacel bir vazifedir. 

Türki:,ıe Cumhuriyeti dallilin • 
de Ya.P.YMılar yekpare bir kütle 
olarak bir ıaye, bir mefk6re ta • 
kip etmelidirler. 

Vatana nice tayyare hediye 
etmit olmak için bizi tinesinde 
betliyen, her türlü düımana kar • 
t• manen ve maddeten, hatta lü • 
zumunda hayatiyle bile müdafaa 
edecek millete, samimiyetle, kal • 
hen ve ruhen dart elle ........ , ••• 
ll:ıımdır. 

l"ürk Ermenileri, ?lıtkan itsü· 
ı,r Te kanaatkardırlar. Kabili· 
l'etleri niıbetinde &&hımakta, do· 
iup büyüdükleri yerleri ıüzelleı· 
tinne Ye 'fenlendirme vazifeaini 
Yapmaia çalıtmllldadırlar. 

Ne yazık Ki, mazide tufeyli 
l'llfayan bir ırup, memleket hari· 
cindeki bazs gizli maktatlara hiz· 
ınet edenlere vaaıta: olarak mille • 
tin dahilinde İte, küflü zihniyetli 
dini, milli ve ekalliyet hukuk 
Perdesi altında ıizlenen ve urf 
ınenf aati tahıiyeler'ini g3zeten 
baıka bir ırupla el ele milletin 
batına felaketler yağdırclılar. 

Ancak, zaman hayatın en bü· 
Yük müdenisidir. Acı tecrübele· 
rirniz bize artık takip edilecek 
Yolun hangiıi oldutunu ıöster -
lllittir. 

Bizler, hakiki bir Türk vatan
da,, olmak için her ne lazıma, 
•rzumuzla, ıeve seve yapmabyıs. 

Peder ve walideler çocuklarına 
.Uzel bir iatikbal temin etmek ü • 

( De.a... 1 9lld •yfaam • indi dtaaWlda ) - . 

lstanbul gümrük memur
ları bir sandık kuruyorlar 

Yakında İttanliul gümrükleri 
memurları tarafından bir "birik • 
tirme ıandığı,, teıkil edilecektir. 
Bu ıandıiın nizamnamesi tudur: 

Bu sandığa dahil olan bütün 
l.tnbul gümrükleri memurları her 
ay taahhütleri niıbetinde muay • 
yen bir para vereceklerdir. Bu 
P.ar&, maaı zamanlannda memur· 
ların maaılarından keıilecektir. 

Sandık, memurları taıarruf a 
alııtırmak ve bir aıkıntılan oldu· 
ğu vakit kendilerine yardım olu· 
nabilmeıi için teıkil edilmittir. 

Bir memur, ıandıktaki paraıı· 
nin üçte birinden fazlaaını borç 
olarak alamaz. 

Sandıja pva yatıran memur • 
lara birer cüadan Yerilecek ve 
her ay verilen para bu cüzdana 
y azrlacaktır. 

Sandık, umumi heyet ve ida· 
re heyeti la raf ınaan idare oluna· 
aktır. 

1dare heyeti, umumi heyete 
kUfı metul yaziyettedir. 

Tediye tiıtemi f ~iz üzerinden 
yapılır. Aidat ~tin alıpır. 

Her hıuııi bir aebeple rümrUk· 
ten ayrılan memura parası faizi 
ile beraber Yerilir. 

Sandıkta bul:f!an paralar ban· 
lca7~ 1•~ac~. 

lkf a:r aidabnı yermiyea me -
murun sandıkla alakası ke•ilir •e 
toplanmıt olan paraları faizsiz 
olarak iade edilir. 

Düa, bu huıuıta ıümrük bq· 
müdürü Seyfi Bey, bir muharriri· 
mize ıu izahatı •ennittir: 

- İstanbul giimiüJderinde ça· 
htanlar için böyle bir yardım san· 
dıiı teıkil etmelc: iıtedik ve bir 
nizamname yaptık. Bütün me • 
murlara ıönderilerek kendilerine 
ıandıja girip ıirmiyecekleri ao -
ruldu. Şimdiye ıkadar 250 memur 

iftirp edecejini bildirdi. Ni • 
zamname tasdik edildikten aonra 
tandık retmt=n t~tekkül etmit bu· 
lunacaktır. Sandıia ittinlk et • 
mek istiyen memurlann her ay 
bir lira Y.erm•Iİ Mrtbr.,, 

Türk ofi~i mü<lürü 
An"araya gitti 

Türk Ofisi reisi Kurt oilu 
Faik Bey dün ak,_.i trenle An· 
karaya hareket etmiıtir. 

Faik bey dün ölleden aonra it 
Bankasına siderek iktisat vekili 
Celil beyle ıöriifJnüftür. 

Günde beş) 
kuruş 

lkhsat Vekili 
Edirneye gitti 

İş bankası sergisinde 
alaka uyandıran bir köıe 

it Bankaıının onuncu yıl dönü· 
mli vesileıile Galatuarayda açıl· 
mıt olan ıerginin dün onuncu ıü· 
nü idi. Sergi, dün de on binler· 
ce ziyaretçi tarafından ıezilmit • 
tir. Sergi ilün öğle üzeri pek ka· 
labalık olmuı, on dörtten on al· 
tıya kadar ziyaretçiler kesafetini 
kaybetmit iae de, aktam üzeri 
müthit bir akın ba9Jamı9tır. 

On dokuz buçukta en keıif 
dereceıine varan tehacüm aergi • 
nin kapanmaıma kadar devam 
etmittir. 

Dünkü ziyaretçilerin en fazla 
tUarruf pavyonunda kaldıkları 

tesbit edilmi9tir. Bu pavyonda 
her vatandaım bankaya ıünde 
bet kurut verdiği takdirde on ae· 
ne sonunda hirikecek mebliim 
azameti, aade al~ay'ı deiil hay • 
reti de celp ~tmittir. 

Faizi mürekkeple yapılan bu 
hesap, on milyon vatandqm gün· 
de bet kuruı gibi ehemmiyet.iz 
ıörünen bir parayı, on aene bir 
bankaya vermesi neticesinde ha • 
111 olacak yekunu iki milyar üç 

yüz altmıt üç milyon dokuz yüz 
altı lira olarak ıöıtermektedir. 

Ji.w~--~ Sok ehe...-i7et~ 
,is, hatta biçıen ati..Unen küçük 
~flarm bir .ara1a aelıneaiyle 
hatıl olan büyük kudret bu pav • 
yonda cidden ıüzel tebarüz etti • 
rilmittir. Küçük tasarrufların bir 
milleti malt satvetini yaratmak· 
taki büyük rolünü, ziyaretçilere 
telkin eden tablolar da büyük bir 
allka uyandırmıttır. 

Bu tablolar beynelmilel tasar • 
ruf hareketlerini canlı ınukaye1e· 
li bir tekilde ıöstermektedir. 

Belediye seçimi için 
faaliyet 

intihap encümenleri her mın· 
takada defterleri tetkik etmekte· 
dir. Bu tetkikler yarın akıama ka· 
dar bitirilmit olacaktır. Cumar • 
teai ıünü bütün intihap encümen· 
leri tetkiklerinin bittiğini viliye • 
te bildirecek ve bunun üzerine 
vilayetçe defterlerin atılacatı ta • 
rih ilin olunacaktır. 

iki mahallede yanhıhkla def • 
ter aııbnaya letebl>üı edilmit iıe 
de aonradan vaziyet izah edilince 
biından vazıeçilmiıtir. 

Celil Bey Edirnede iş ban
kasının şubesini açacak 

lktiıat Vekili Celil Bey dün 
a.kfUQki trenile Edirneye aitmiı· 
tir. Celil Bey Edimede it Ban • 
kuının tubeaini açacaktır. 

lktiıat Vekllimizle beraber it 
Banka.ar umum müdür muavini 
Muammer, iktisat Veklleti iç ti· 
caret umum müdürü ltmail Hak· 
lo, Edirne Mebutu Şakir, Yünit 
müdürü Mahmut Beyler de Edir· 
neye ıitmitlerdir. 

Celil Bey it Bankaıı Edirne fU· 
beıini açtıktan aonra lıtanbula 
dönerken Alpulluya da ujtıyacak 
ve tetkikat yapacak, cuma günü 
ıehrimize dönecektir. 

İpekli kumaı kaçırmaktan 
suçlu Hanım 

Bundan bir müddet evvel Hay· 
fadan lsatnbula ıelirken yatak ve 
yattıkların araıında 35 kilo ipek· 
li kumat kMrrmak iıtiyen Şayeı· 
te hanımın muhakemeıine dün ıe· 
ki~inci ihtiıaı mahkenı~sinde de· 
vam edilmittir. 

Dünkü muhakemede müddei· 
umumi, Şayeıte hanımın 1918 nu· 

maralı kanunun 25 inci maddeıi 
mucibince altı aydan üç seneye 

kadar hepıi ve kaçırmak istediii 
.,,alar• •iMarük r.._ine muadil 
parıa cuuiyle teçziyeeiai •• sene 
ayni bnaman 58 inci .. dd•i mu• 
cibince hemen tewkifini istemit· 
tir. 

Şayeıte hanımın avukatı lrf an 
Emin bey duru9mada bulunıqa • 
dıiından, müdafaanın ya,Pılma -
11 için muhakeme cumarteıi gü • 
nüne bırakılmııtır. • 

-- ,, _ 

Vali Muhiddin Bey 
Belediye Bankaıının senelik 

toplantıaıoa ittirak etmek üzere 
Ankaraya ıitmit olan Vali ve Be· 
lediye Reiıi Ptf uhiddin Beyin bu· 
ıün ıehrimize dönmeıi rpuhte· 
meldir. 

-0--

Pazar yerlerinde çalııarı 
esnaftan harç alınacak 

Pazar yerlerinde sattı yapan 
eınaftan i91al ettikleri yer niıbe
tinde belediyeye bir harç verme
leri icap etmektedir. Halbuki bir 
çok esnafın bu h9:rcı verpıecliii 
anla9dmıtbr. Belediye, metre 
batına on kurut itıal harcı alın • 
maanH 9ubelere l:tildirmittir. 

il . ; 1 

Görüvor? DEHRt Efendi Nası I 

li -:- Dehri Efendi, bu ıeneye r•· ( 
llcıve IEadar kendimi .•• 

• , • Dijn7ada yapayalnız ••• 

-

l 

. . .. Yerden bitme bir mantara 1 . . . Meierse bir türü akrabam, 
benzetiyordum.. soyum sopum varmıt ta benim ha· 

Mrim 101mut .. 
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Kotra seyahati 
~ c Bıtt tarah ı tnd •yıfada > 

luk. Burada 'balıkçılar kendi ba -
rm . .maları için çadır yapmıılar. Bu 
çadırın etrafını tentelerle kapa
dık. Mahfuz bir tekle soktuk. 
Ondan sonra kendimizi istirahate 
verdik. Biraz dinlendikten sonra 
akfam yemeii için hazırlık yap -
mak llzımıeliyordu. lmrallı adası 
büttin bütün kimıeıiz bir yer de • 
ğ-ildi. Burada tavuk bulunma11 
ihtimali vardı. Balıkçılara ıor· 

dulc: 
- Burada tavuk bulabilir mi· 

yiz?.,, 
Dedik. Onlar cevap verdiler: 
- Bu adanın tavukları yabani

letınittir. Sahipleri adanın öbür u· 
cunda otururlar. Bu tarafa pek az 
•elirler. Tavuklar öteye beriye 
yumurtlarlar. Yumurtalarını biz 
toplanz. Bu tavukları elle tul· 
manın imkanı yoktur. Silahınız 
vana vurunuz.,, 

Bunun üzerine ıili.hlarımızı al· 
Aık. iki piliç vurduk. Balıkçılar 
kömürle atef yaktılar. Bu piliçleri 
haşladılar. 

Balıkçılardan biri bir aralık bi-
ze sordu: 

- Siz kimlerdensiniz?.,. 
Dedi. Bu ıuale: 
- Biz ıoian tüc.c:arıyız ! Soğan 

ti~reti yaparız!,. 

Dedik. Balıkçılar İptida bizim 
aözümü.ıe inanmıf gibi göründü· 
ler. Biraz sonra Celal Bey bölürt· 
len toplamak için biraz ormana 
doiru açıldıiı bir 11rada balıkçı • 

lardan biri birdenbire bana: 
- Beyim, siz kendinizi gizle • 

m* istediniz ama biz Celi.l beyi 
pek iyi tanırız. Biz Gemlikliyiz.,, 

Dedi. Balıkçılar Gemlikli olun· . 
ca elbet de hemıerileri olan Celil 
Beri tanıyacaklardı. Fakat biz 
ı..;nu hiç hatırımızdan geçirme· +k. Anlatılıyordu ki Celil bey 
,itii methUT adam h·er nereye git· 
mit 011&, ve ne kadar kendimizi 
tanıtmam.ıl için çalıısak g~ne 
bir taraftan bizi tanıyanlara raı • 
geliyorduk. 

Celil bey böğürtlen toplamak
tan döndüiü vakit yava,ça ken· 
diıine vaziyeti anlattım: 

- Buradaki balıkçılar Gem • 
likliymif. Sizi yakından tanıyor -
)ar.,, 

Dedim. Celil bey güldü ve ba
lrkçılarm kendisiyle hemıeri çık· 
ma .. çOk hoıuna ıitti: 

- O halde bu adamları da 
IOfTamna çaiıralnn. Atıtam ye -
melini liep beraber yiyelim.,, 

Dedi. Yalmz iki piliç hepimize 
fPİfll..Iİyecekti. Onun için aynca 
ili .piİiç 4!aha vurduk. Akıam ne • 
Tateeini tamamladık. Balıkçılar e· 

bizimle çok candan alaka • F ohıyorlal'dı. Kendilerini ıof -
nmıa çaiırdiktan sonra aramız
d°; d.1h.: ziyade aamimiyet tee11üs 
etmifti. Bal;ICçılarla beraber bir 
yer .olruı kurduk. Sofranın etra
fnt-da iujtik bir halka olduk. Ei· 

pr;..i,-.~•,..ÜJ'•D çeıniye malik -
~ "~am demittim - filmler ya • 
p~ .;9 i~tıellı, irim IHlir ne gibi 
mlllUa~la n.ticeıi Türklük aley -
hr.;; ""~~ ~ harekete ıiriıiyor. 

....... .....____._ . . A _ ı... llisi plinç ~ ıçın vru-

paya pderiliyor clemiıtim - ve Y •· 
..,. Naw Bey bu hareketi nud tanil 
~;.;, lııilemİ)'or. BuM dA biraz in· 
.., ·diini,tim. 

Biraz insaf diyorum. Biraz inHI, 
biraz, itiraz lnlıbl diİJÜnce... Hatta 
..... delil, Çok ... 

Yapr Nalti Beye memleketin en 
,..-, en dejerli lMr sueteıinde ko· 

•1!9fu• .......... •mı ta' aİ)'e tt • 

~ 

Rumeli haıiında Madam Antonyayı 
öldüren Sokrat mahkiim oldu 

Katil, idama mahkum 
cezası 19 

oldu, yaşı küçük olduğu 
yıl hapse indirildi 

• • 
ıçın 

Beyoğlunda Rumeli hanında 1 dilmektedir. Fakat . cinayet it· 
Madam Antonyayı öldürmekten lendiğ i vakit yaşı yirmi biri geç· 
auçlu Sokrat Efendinin muhake - mediği için cezası yirmi dört ıe· 
mesi dün ağır ceza 'mahkemesin · neye indirilmekte ve af kanunun· 
de neticelenmiıtir. dan da beş sene istifade ederek 

S k Ef d. k d · y · on dokuz sene ağır hapae mah • 0 rat en ı , ar eıı anı d 
ile Atinadan gelirken Yorgo iı - :kum ~)makta ır. • 
minde bir arkadaıları, Rumeli Yedı buçuk sene hapıs 
Hanında bulunan annesi Madam Y akup isminde birini öldür -
Antonyaya verilmek üzere bir mekten suçlu Hüanü Efendinin 
mektup vermitti. iki kardeş mek- muhakemesine dün ağır ceza 
tubu Madam Antonyaya verımit· mahkemesinde devam edilmif, 
ler, fakat kadının bet bin lira dava neticeleıımittir. 
parası olduğun" öğrenince bir Hüsnü, yedi buçuk ıene ağır 
gün misafirliğe giderek kendileri- hapse mahkum olmuı, mahkeme 
ne kahve pitirirken kadını feci masraflarının kendisinden alın • 
bir !ekilde öldürmüılerdi. masma karar verilmiştir. 

O vakit hadiıeden suçlu ola
rak bazı kimıeler tevkif edilmi§, 
bu arada Sokrat, gazetelerde cİ • 
nayet etrafında yapılan neıriyatı 
okurken ıatJunlıkJar göstermİ§, 
ıüpheyi celbederek zabıtaya ih • 
bar edilmit, tevkif edilmitti. 

Sokratın kardeıi Yunanistana 
kaçmıf, orada tevkif edilerek 

muhakemesine batlanmıfb. 

Dünkü 'Celsede Sokratın avu · 
kah müdafaa1mı yapmıftır. A • 
vukatın müdafaasından sonra 
Sokrat Efendi yazılı bir kağıt o
kumu,, katil suçunda kendisinin 
methalClar olmadığını, Madam 
Antonyayı ağabeyisi öldürdüğü -
nü, kendisi öldürmüt olsaydı, 
ağabeyi gibi Yunanistana k~ma· 
11 li.zım geleceğini söylemiştir. 

Uzun bir müzakereden sonra 
karar bildirilmittir. Sokrat E • 
fendi ölüm cezasına mahkum e· 

Bir katil davası daha 
Sultanahm~tte karı.u Hüsniye 

Hanımı öldürmekten ıuçlu Hasip 
Efendinin muhakemesine dün a • 
ğır ceza mahkemesinde devam e· 
dilmiıtir. 

Dünkü celsede Nail Efendi iı· 
minde bir phit dinlenmit, muha
keme, Haaip Efendinin kendi 
niıan merasiminde bulunduğunu 
iddia ettiği ordu kumandanı Mür
sel Paıa, müddeiumumi Kenan 
Beyin kardeıi Ali Rıza Bey ve 
daha bazı ıahitlerin dinlenmesi 
isteği üzerine baıka bir güne bı • 
rakılmııtır. 

ihtilas davası 
Kartal maliye tahsildari iken 

746 lira 58 kuruş ihtilas ettiği id
diaaiyle tevkif edilerek muhake· 
meıi yapılmakta olan Haaan Hay· 
dar Efendin in muhakemesi dün 

aiır ceza mahkemesinde netice • 
lenmiıtir. 

Hasan Haydar Efendinin bir 
ıene hapsine karar verilmiıtir. 
Mahkumiyet müddetini mevkuf 
olarak geç:rdiği için Hasan Hay
dar Efendi dün serbest bırakıl • 
mıştır. 

Saat hırsızı 
Geçen sene Flüryada Ester is· 

minde bir kızın kolundan saatini 
kapan Elmaaın muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde de· 
vam edilmittir. Müddeiumumi, 
maznunun ceza görmesini iste • 
mit, maznun vekilinin müdafaa· 
ıı için muhakeme baıka bir ıüne 
bırakılmıthr. 

Karısını tehdit eden koca 
Dün Kumkapıda polis tarafın· 

dan bir ıapka ile bir ~et bulun· 
mut, tüphe üzerine bu eıya tel • 
kik edilmittir. Çeketin cebinde 
çıkan bir mektupta meçhul birisi 
karraı Sabriye Hanımın kendisine 
hiyanet ettiğini, onu öldüreceğini, 
kimsenin kendiıini aramamasını 

bildiriyordu. 

Hadiaeye vazıyet eden müd • 
deiumumi muavinlerinden Ekrem 
Bey, Sabriye Hanımı aratmıt ve 
sağ olduğunu tesbit etmittir. 

Sabriye Hanımın kocaıı aran • 
maktadır. 

Ev mi soymuş? 
Bulgaristanlı Ahmet iıminde 

birinin iki ev ıoyduğu anlatılarak 
müddeiumumiliie verilmitti. Ah .. 
met Efendi dün tevkif edilmittir. 

Nufus dairelerinde Tevfik Rüştü 8~Y. yann Şehir tiyatrosunun 
Cenevreye gıdıyor k• ·ıı . 

kalabalık Hariciye Vekili Tevfik Rüttü DUSene 1 temsi erJ 
Nufus daireleri ıon günlerde Bey, Milletler Cemiyetinin umu• Şehir tiyatroıunun bu seneki 

fevkalade kalabalık olmaktadır. mi toplantısına iştirak etmek Ü· temsil programı hayli zenıindir. 
zere yarın Cenevreye hareket e• Bir yandan gizli nufus kaydi için 

bir yandan mekteplere kabul olu
nacak talebelerin nufus kağıtları • 
nı değittirmek için halk nufuz 

decektir. 
Operet ve piyes olarak yeni eserler 

hazırlanmaktadır. 

dairelerine k<>!maktadır. 
Memleketimize k~çan bir Temap proıramınm buse· 

• neki temsil proıramı arasında Yanan şakisı 
Hemen bütün kaymakamlık -

larda nufus memurlarının yanına Yunanistanda etkiyalık yapa .. 
yardımcı memurlar verilmittir. rak Türkiyeye kaçan Yorgo is -

Vilayet tarafından ayrıca veri· minde biri, Yunan zabıtasının is· 

Dostoiyefıkinin ''Cürüm ve ceza,, 

sı ve Götenin "Favust,, u bulun• 

maktaaır. 

len bir e'::lirde halka ıon derecede teği üzerine ıehrimizde tevkif e- Fransız Tiyatrosunda çahta • 
kolaylık gösterilmesi bildirilmit • dilmi§lir. Yorgo bir ka~ güne ka- cak olan operet heyeti iae, diier 
tir. dar Yunan zabıtasına teslim ecli- bir çok yeni o~retler aramda, 

• IPI Fi nıı• ıınrı llffl lecektir. me9hur Sovyet rejiıörü Tayrofun 
IUIH r ~ .~Ji • IW IJIM ft'ı --H~-11•17 ........ , ___ T•ff ...... $. I 

lencelı bahısler uzennde konuta • 2 '"""" il sahneye koyduğu Jirofle, Jirofli 
rak akıam yemeiini yedik. rarak istakoz avlıyorlar. Avlannı opereti vardır. 

Gemlik zeytin memleketidir. (Armutlu) ya uğrıyan vapurlarla Rejisör Tayrof, operetin ıah • 
Onun için bir aralık Celil bey ba- İstanbula yolluyorlar. Bize bu iı -

neye konacağı sırada lstanbulda Iıkrılara: takozlardan iki taneaini çıkarıp 
":s' h J K d 11 • ·ı ı ta bulunacak ve bizzat çalııacaktır .. _Bu sene zeytin nasıl?. atladı ar. en i e erı ı e ıa a 
Dedi. Balıkçılar: yaptılar. rnııı111111ııı1111ıııı1111111ıAllRl11ffı11111jıllRIJlltı111111ıııııııı1111111111Mllll 

P k · · Ertesi sabah tekrar lmralı a - Uzun uzun konuftuk. Biz de on • - e ıyı .. ,, 
Dediler. dasına çıktık. Bir iki saat yürüyü9 lara teker ve likör ve aaire ikram 

- Fakat ben İ§İttim ki buaene yaptık. Sonra geldik, denize gir • ettik. Biraz da onlara ıaz çaldık. 
mahsul o kadar iyi değilmi§. dik. Gene yemeğimizi karada ye- Ben ut çalarım. Onların hoılarına 

- Onu size ıöyliyenin kendi dik. Balık~ı1ar bize ikramlar yap· gidecek havalar söyledim. 
bahçesinin zeytini bu sene iyi ol • tılar. O gece İmrallıda kaldık. Ge· Balıkçılar: 
mamıtbr da, etrafı karanlık görü· ce balıkçılar kendi kayıkları ile - Siz yarın sabah gidiyorau • 
yor. Onun için öyle söylemiıtir. iadci ziyaret ettiler. Dflğdan to_.e· nuz, bize burası arbk karanlık o· 
Yoksa her taraftan bu sene zeyti· ladıkları bademlerden bir tabak lacak. Biz de gideriz.,, 
nin mqallahı var.,, ay.ıklamıılar, getirdiler. Bize Dediler. Filhakika onlar da ar· 

Bu balık~ıl~r Gemlikten k~ij~ "Bunu yol hediyesi yapanınız.,, tık orada kalmdadar. Ailarını 
bir sandalla fmrab adaama ıeli • • dediler. topladılar. Gemliğe döndüler. 

iktibaslar: 

Gümüşün devlet
lileştirilmesi .• 

" Newyork Times" yazıyor : 

Reiıicümhurun gümüıü devletle§• 
tirdiii haber~ gazetelerde büyük bat· 
hklarla mevzuu bahaedilmiı olmasına 
ra~men bu busuı haddi zatında mü • 
hiın bir mesele deiildir. Reiıicümhur, 
yalnız Haziranda taıdik edilrn gü • 
müı mübayaa kanunundan aldığı sa• 
lüıiyetle, memlekette mevcut gümüı 
külçelerinin Amerikan darphaneleri • 
ne teslimi lüzumunu bildirmiıtir. Bu 
hareket, Amerikan ıümüı müıtah • 

ıillerinin yazİyetine hiç bir tesir icra 
etmiyeeektir. Çünkü. onlar yeniden 
iıtibıal ettikleri ıümüıü beher (Onı) 
ı yüzde 64 aentten hükumete ıatabile· 
cek1erdir. Kanunun tatbikatı elyevm 

ellerinde aümüt külçeleri bulunduran 
huıuıi apekülaıyonculan alakadar • • 
diyor. Reiıicümhurun emirnameıin • 
den bir kaç ıün evvel bu ıpeküliı • 
yoncula~ ellerindeki gümüıün her 
(Onı) ını 48 aentten ıatabiliyorlardr. 
Şimdi hükumete beher (Onı) ıni 50 
aentten aatma'k mecburiyetindedirler. 

Bu hareketin müstakbel para ıi " 
yaıeti üzerinde ne gibi tesirler İcra e
decefini fimdiden tahmin etmek İm· 
kim yoktur. Y ahuz ıu nokta •tilli .. 
dır: Hükumet, memleket d.hilindeki 
ıümütü tqpladıktan sonra ileride da • 
ha fazla ıümüt mübayaa etmek iıte· 
diii takdirde bunu ancak hariçten le• 

min edebilecektir. Amerikanın göste • 
receğİ böyle bir ta!ep, gümüıün dün· 
J'• piyaaa11ndalıi fiatmı arttıracaktır. 
Bununla IMnber hukUınet bU ınade • 

nin beher (Ons) ına 1'29 dolardan 
fazla kıymet vermek IAlhiyetini haiz 
değildir. Gilmüıün kıymeti bu sevi • 
yeyi buluncaya kadar Haz.ine nazın 
kanundan aldıtı ıalüıiyetle memleke
tin umumi menfaatine muvafık za • 
man, fiat ve ıeraitle sümüt mübaya • 

a11na devam edecektir. Kanunun tas· 
rihab• söre bir müddet IODra Ame• 
rikan para stoklarının dörtte birini 
gümüt ve dörtte üçünü de allan yap· 
mak hükumetin mali aiyaaetin:n bir 
k11mını teılül etmektedir. 

. ~ 

Bu ıuretle Hazıne nazınmn ru • 
müıü devletleıtinne ıiyaHtini almıı 
ôlmaıı, c1evletleıtinniye mecbur ol • 
muı demek değildir. Gümüt mübaya· 
aıı tedbirine hiç lüzum yoktu. Bu iı· 
ten iıtifade edenler, yalnız gümüt 
müatahıilleri ile apekülaıyoncular ol
mu,1tur. 

\i 2 I \JJ< u ı uk şirketinin 
alacağı vapurlar 

Vapurculuk ıirketinin yeni va· 
pur: almağa karar vermesi ,dolayı• 
siyle tirket müdürü Muatafa Be· 
yin riyas~tinde bir heyet yarıl1 

Tiryeıteye hareket edecek, ora • 
dan Marailyaya geçecektir. Bu 
seyahat bir ay kadar ıürecektir. 
Vapurculuk 9irketi ihtiyaca göre 

vapur almak istemektedir. Alma• 
c&k vapurların yollu, konforlü ve 
mümkün olduğu kadar yeni olma· 
sı dütünülüyor. Alınacak olan bir 

veya iki vapurun Karadeniz sefet" 
lerinde itletilmesi mukarrerdir. 

--0--

Gümrük resmi verilmedel1 
satılan vapur 

1931 senesinde Karadeniz bO" 
ğazında karaya oturan Andros JC. 
vapuru hurda demir fiatı_ne .. uı
mıf b. Son yapılan tetkikler ne
ticesinde bu hurda demirlerdell 

.. .. • • 1 k ahll'" gumruk reımmın az o ara 
dığı meydana çıkarılmıttır • 

Gümrük reıminin az ahrılll•• 
. kte • smı kasti olduiu zannedılnıe ı..t 

dir. Gümrük teftit heyeti taha• • 
kata giritmittir. 

"" Satanlar sabn alanlar ve 
' ~zı 

İfİ ida, eden memurlar 'ile il • 
tarife memurları ıorpJ• .çek 
mektedirler. Anmoa vapuruJıırı 
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zere, artık menfi teıirlere kapıl • 
maksızın çocuklarını Türk mek • 

teplerin4e büyütüp okutmağa can j İİİİİİİİİİiİİİİiİiİİİİİiİİİİiİiİiİİİİİi Yazan . Selami İzzet 

Mabut Ahorlnın Diriya 
atmalıdırlar. Bu devirde huıuıi 

mektep ne demektir? Huıusi tef· 
kilit, dar bir cephe dahilinde ça· 
lıtmak, sefalet ve felakete doğru 
gitmek demektir. Zaten, hususi 
mektepler, bütçe ve muallim fik-

Peyman, küçük hanımın bu ne· ı -Vaktinde geldim ümit edeo 
ıeli haline hayretle bakıyordu.. rim?. ' 

~esr~n kızın ıaıalamasını f arket- Nesrin, fen bir kahkaha atmağa 

teveccülii vardı! 
Genç kumandan, Mısır dherine anlatıyordu: "Biz 

harbe giden askerin •ğarcığina ekmek ve 
sudan evel nfe koyarız .. ,, 

Tribiınlerdeki davetlilerin göz- ~u aayede' ordumuzla her yerde 
leri mahmurla.şmağa batlamııtı. huzaff er olabiliriz. 
Bütün erkekler se\'gilileriyle bera.. - Midyadan muzaffer dönece· 
ber. is:iyor, eğleniyordu. Büyük inizi umuyor musunuz? 
havuzun etrafında rakseden me- - Şüphesiz.. Hatta dönütte 
lek1er rengarenk ti.illere bürüne - ükümdara üç taç getirmeye ah·
rek dönüyorlar. en hBzİn ruhları ttim .. 
hile co~turan şen tarkılar ıöylü - - Üç taç :nıı? 
yorlardı. - Evet .. Biri Midyalıların, di-

Bahçedeki büyük hu•uzun dört eri Partların, üçüncüsü de Hi
kö~esindeki çe~melerden ıu yeri - jarnalıların tacı.. . 

1 
7'e ~arap akıyordu. Misafirlere 1: ·- Bunun manası nedır. 
le.rap dağıtanlar, Babilin en gü - - Zafer nitan.esi .. 
zel, en aevimli ,kızlarıydı. Bekar - Taçlarını alacağınız hüküm
erkeklere saray cariyeleri refakat rlar ne olacak? 
ediyoı·ciu . Gece yarısından sonra - Onları da eıir alacğım. 
tribünlerde çift olmıyen kimse - Onlrı da Babile getirecek 
kalmamtfh. isiniz? 

Asılndelerin tribününde oturan - Elbette .. Ve gelirken onları 
Mıaır dilberi (Libya) genç kuman- lımın arkasından yaya olarak 
danlardan biriyle yava, yavaş ko- D§turacağım. 
nu9uyordu: - Peki amma .. Tacını ve hü • 

- Y okuluk n.e zaman? limdarını yere vuracağınız mil • 
- Yarın.. tler ileride sizden intikam al -
- Yarın mı? aağa kalkıtmazlar mı? 
- Evet .. Neden tattınız? - Onlardan eser bırakmıyaca-

- Ertesi gün harbe gidecek o- lam ki •.. 
hın bir askerin bu gece saba.ha kc.· - Bir milleti yeryüzünden kal
.'ar eğfonmesine ha)•ret edilmezlırmak kolay bir iş midir canım? 
mi? - Merak etmeyiniz •. Bu çel• 

- Bilakis... Cesaretini takviyeıotay bit iftiT. h-anhların lal19 • 
tettiği için o askeri tebrik etmekarı, bir vuru9ta on kelleyi sövde
\~ıım. Biz, cenge gidecek muha-· nden ayıracak kadar ~eakind.i • 
riplerin tağarcığına ekmek ve su- - Keskin ve kuvve~lı olabıhr 

dan eve) neıe koyarız. lma .. Milletler tıpkı bır karınca 
- Bizim de Mısırda, hediye etluvasına benzerler .. Top~~~ı~ üs: 

ö'1 k d k tl' b' -ıündeki karın.caları ıatedıgınız gı-
~ nız, onun ·a ar ıyme ı ır . . . . 

'İr ae d r (ıi imha edebıhraınız. Fakat, on · 
ı- y varrr.ı ı . kl 

S k 1 arın toprak altında bırakaca a-
- .~rap mı oyuyorsunuz. .. .. b' 

H G.. . rı küçücük yumurtalar, gunun ı-- c:'Ir.. oz yaşı. ~ 

Gülüstüler. rinde büyür ve tekrar ortahga ya-
Şara~ ictiler. trlırlar. Milletler de böyledir. lş-

r- ~ 1 k • . )d' 
Libya tekrar konutmağa ba! te M~sır.. Meme etımıze ge 1-

tadı: ııiz ... Bütün Mısırlıları kılıçtan g~-

- Yarın iki ordu birden ~irmek istediniz .. Fakat, (~il) _o 
hareket edecek? rerece mübarek ve bereket.lı btr 

- Evet. iri Tahrana, diğenudur ki ... Mmrlılar kısa hır za • 
\iidyalılar üzerine.. ınan içinde tekrrır r:;J·: '·a \abahğı-

- Siz hangi tarafa gidiyonu ııu buldular. Hiç bir kiracı, br 
ıuz? kasının evinde uzun müddet otu • 

F rt. ) · t k'L- r""maz Ve otururken unutmama -- rava ıı ı a ıoe. ·• " . . 
M 'd ) ı ·· · 'd' lıdır ki hir gün o evın hakıki sa· - ı ya ı ar uzerıne gı ıyor ' . 

•unuz demek? hipleri mülklerıne tasarruf ede -

- Evet. Evveli (fa.~avartis) teklerdir. 
Yakalamağa calıtacağım. Ondan Kumandanın canı sıkılmıfh. 
'«>nra Midya;a tabi Partları v• Libyanın uzattığı şarabı par • 
liilcarnalıları takip edecejim. tnağiyle reddetti .. Ve aya~a ~al " 

- Onlar da isyan mı ettiler? karak tribünden bahçeye ındı. 
-. Evet .. Hepsi birden iıyan et· Libya bu hakarete tahammül e-

lbitler •. ' Hatta Midyalılar erme de bilir miydi? 
llİleri ve Suriyeye kndar bütün a• Gene tair (Huma) nın sesi: 
haUyi iıyana te§vik etmi§ler. "Oh .. Kadın kalbi nasıl anla-

- O halde sizin yolculuğunuz.rlmaz bir muammadır .. Ekseıiye 
daha fazla uzayacak? ıülerler avuturlar ve ekseriya şi-

ı ' . . •t 
- Şüphesiz. Midyadan Erme -a. verirler .. Şen kahkahalar JŞI • 

llİıtana oradan da Suriyeye inece4kçe neşeleniriz .. 
iira.. Bütün bakışlarında safiyet .. ar~-

- Diri (B3'~1i) den bir yereız .. Giilüşleri sanınz ki ömrumu-
Ritraiyeeek mi? ti artırır .. Kadın gesi, l'll~un~u: 

- Hayır. Ve gitmesi de doğrua, bir şelalenin se:rpintilerı gıbı 
değil. Diri Babilden ayrılırsa, hiçkar ve bizi ~abuk uyuştun.ır. 
birimiz harpte muvaffak olama-
}>ı~.. Doğnı. Kadın kalbi bir muam~ 

-1,uhaf teY! ıamr: · . 
- Tuhaf bulmayınız! Büyük Gülerken bizi teshir edıyor .. 

!llalhat (Ahora Mazda) nın Diri- trraplarmuzı dindiıiyor.. Sesini 
h tfteccfthfl Tardır. O Babildeuydukça neşeleniyoruz. 
lc.ıctı1rça daima mabudun hima - Gülüşleri o kadar tatlıdır ki, 
~mut.ar olacaktır. Bis amrümüz& bu sese 

1 danından, kapanmağa mahkum 
değil midirler?. Evlatlarımıza 

iyi bir mevki temin etmek ve on
ları insan gibi yatatmak istiyor
sak uyanalım. 

Tufeyli yafamak mesleiinde 
olan, dini, milli ve ekalliyetler 
hukuku perdesi altında entrika 
çevirenlerin teıvikine kapılacak 
kadar acemi, şuursuz ve karak
tersiz kimseler artık kalmamııtır. 
Dün bizi.mle refah icinde yaııyan· 
lar, bugün ecnebi diyarında, va • 
tansız, yiyecek ekmeğe muhtaç, 
memleketlerine dönebilmek için 
can atan bir çok ırkdaılarımızı 
hatırlıyalım ve bunların felaketi
ne sebep olanlara lanetler yağdı
ralım. 

Bütün fuur ve enerjimizi kul-
lanarak istikbalimizi temin et

mek, vatanımızın hakiki evlatları 
olarak, biz de tan, ıeref ve gurur
la yaşamağa çalııalım, ve dünya 
yüzünde vatan11z yaıamaktan 
kurtulalım. 

Türkiye Cumhuriyeti dahilin • 
de milletin ekıeriyeti manen ve 
maddeten büyük bir faaliyete gi

riımiş, kendilerine hayat bahıe • 
den misilsiz güneıten kuvvet ala-

rak çalııip her sahada dev adım
larıyla ilerleyip yükıelirken, biz 
~ük Wr kwm _..ıı1_ .p... 
gerilemekte oldupmuau sarerelc 
bu muazzam sele lcarıwak ak • 
maya çalııalım. Vatanı uçurum
dan kurtaran, yepyeni, tanlı ve 
terefli bir Türkiye Cumhuriyeti 
yaratan ulu ıeflerimizin adaletine 
iman edelim. 

Biz evlatlık vazifemizi sami -
miyetle ve ciddiyetle tam olarak 
yapalım. Alnımız yüksek, kalbi· 
miz rahat ve magrur yapmak 
hakkını kazan.mı§ olalım. 

Sahte memur! 
Hüsnü Efendi isminde biri, 

kendisine memur süsü v&rdiii 
için, müstantiklikçe tevkif edil • 
mittir. 

kulaklaıımızı ukamıya muktedir 
değiJiz. Kadın sesi, eski şarap gi
bi, :ruhumuzu yavaş _yavaş uyuş
turur.,, 

Şair çok sarhottu. 
Yürilyemiyordu. 
Dara, hassa kumandanını ça

ğırdı: 

- Taspa ! Bana fu tarlatan ta· 
iri getir!.. Kulağına bir şey söyli
yeceğim. 

Dedi. Taspa bahçeye indi. Ha
vuz başındn duran Huma'yı ku
cakladı .. Hükümdarın tribününe 
çıkardı. 

Huma bağrıyordu: 
- Beni havuz başından uzak

laştıran kimdir?. Ben henüz :şara-

ba. hay<'.tn kanmadım.. B~ni zev
kimden, eğlencemı!z~ P :1rmayı

nız !. 
T aspa !la iri b!r hamlede hü-' . 

kümdarın yanma götürmüştü. 
Dara'nın güler yüzb kr~lladı

~ı §aİr ufak tefek vücu-l·ı ile hü· 
ki;,.,..-:1::\-T yanında ço-uk ~ibi kü-

çülmüştü. 

tı. Bır kahkaha ıavurdu: hazırlanıyordu. Fakat kahkahası 
- Ne oluyorsun Peyman? .. Ne· dudaklarında kesildi. .. Biraz dur• 

dir bu halin? .. Ağzını bir karıı du, sonra gülüm!ledi. Cemilin ye· 
açıp durma.. Y okıa söylediğimi re düşen şapkasını aldı: 
anlamadın mı? .. Süslenmek, gü • _ Evvela şu ~apkanızı batını· 
zelleımek İstiyorum.. Gel, bana za giyin doktorcuğum... Malum 
yardım et.. ya, ıiz uhhi, nezle olursunuz ... Ha 

Su getirtti, batına döktürdü. fÖyle ... Şimdi ~e rahat rahat soluk 
Sonra aynanın kartısına olur alınız .. Bu da oldu .. Şimdi göylee 

du, saçlarını kıvırdı. Daha sonra yınız bakayım, geç kalmaktan 
dolabını açtı, kendine en çok ya- neye korkuyordunuz? .. Telatınız· 
kı§an elibsesinj ayırdı, giydi. dan bir fey anlamıyorum. 

Peyman hem küçük hanımına Doktor genit 'bir nefes aldı. 
yardım ediyor, hem de enditeli Gözlerinin içi güldü, elerini oğuf• 
endiıeli dütünüyordu, bu tahav • turdu: 

vül pek sabra alamet değildi .. Bu - Yüzünden anladım... Fey • 
netede biraz da cinnet izleri var· yazdan kurtulmuş olacaksın. 
dı... - F ey azdan mı? 

Bir aralık Nearin, damdan dü-
ter gibi sordu: 

- Peyman, hani geçen sene bu
rada bir maskeli süvare vermiıtik 
hatırlıyor muıun? 

- Hatırlıyorum küçük hanım. 
- Hani ben Japon kıyafetine 

girmittim. 
- Evet küçük hanım. 
- O gece yüzümü boyamıt -

hm ... Japona benzetmittim. O bo· 
yaların nerede olduğunu biliyor 
muıun? 

- Biliyorum efendim. 
- Getir onları .. 
Peyman dolapları karıtbrdı, is· 

tediğini buldu: 
- Buyurunuz .. 
N .. rin oturdu ve yüzüne mü • 

kemmel hir makyaj yaptı. Çehre -
sini adeti deiittirdi. 

Bitirdikten aonra Peymanm 
kartısına ıeçti: 

- Beğendin mi?... Güzel ol • 
dum mu? 

- Oldunuz küçük hanım .. Am-

ma ... 
Peyman bi.r ıey söylemek iıti • 

yordu. Nesrin vakit bırakmadı: 
- Şunu bil. ki evlenecek kız • 

lara boya ya kıtır .. 
Nesrin; hoplıya sıçrıya odaıın· 

dan çıktı, merdivenlerden seke • 
rek inmeğe baıladı. Peyman ar • 
kasmdan baka kaldı. Dütünüyor • 
du: 

"Bu i!in içinde bir it var! Gene 
Feyyaz bir rol çevirdi... Ah bir 
öğrenebilsem .. ,, 

••• 
O gün yemekte de Nesrin neıe

Jiydi, tendi. Rıd•an beyin içi a
çıldı, Dilferip hanımm 9üpheıi i
zale edildi. Rıdvan bey ıokağa 
çıktı, Dilferip hanım odaıına git
ti .. 

Nesrin bahçeye indi, kayalarm 
üstünde, iki ay evvel, Celil ile 
buluştuğu taraıada oturdu. 

Nearin, nete komedyası oyna • 
makla beraber, maziyi de unut -
mak istiyordu amma. buna mu • 
vaffak olamıyordu. Geçen ıün • 
ler, birer birer hafızasında yatı -
yordu. 

Birdenbire ürperdi. Bahçede 
bir ayak ıesi vardı. 

Nesrin, bir hi11i kablelvukuu ile 
miicadeleye hazırlanır hir vaziyet 
aldı .. Fakat aldaadıiını anladı. 
Gelen doktor Cemildi. 

Doktor, fpka11 elinde, alnı ter 
içinde, tık adımlarla ilerliyordu ... 

Geldi. Nesrinin yanına çöktü: 
- Nihayet sana kavuıtum yav

rum! ... 
Nesriaill iki elini tuttu 'H telit· 

Doktor ellerini havaya kaldır
dı: 

- Ne ahlakıız , ne rezil, ne ıe~ 
fil bir mahluk! .. 

Ve Nesrine söz söyletmeden i
lave etti: 

- O adam katil! 
Nesrin, boyalarının altından ıa• 

rardı. Elini kalbine götürdü. Göz· 
lerini yumdu. Sendeledi. 

Doktor Cemil CO§muş anlatıyor• 
du: 

- Sana vadettiğim gibi Tuzla
ya gittim ... Orada her şeyi öğren
mek kolay oldu.. Yarım saat ıon· 
ra, orman köşkü denen bir yerde 
bir cinayet işlendiğini öğrendim .. 
Katil de 1rüya balıkçı Mel.met Ü • 
miade hiri)'mif... Cina7etin erte.I 
günti, ilci serseri daha yakalan • 
mıf. 

Doktnı- terini silerek "devam e • 
diyordu: 

- Hakikati anlamak güç de • 
jildi ... Orman köıküne gittim. So
rup sorutturdum. Bir meyhaneyi 
tavsiye ettiler, gittim ... Meyhane· 
ciyi JÖrdüm .. Sorguya çektim ... 
Bir ıey bilmiyormut gibi davran· 
dı ... Sıkı§tırdım ... Beni kapı dışarı 
etti.. Balıkçı Mehm.edin kulübe• 
sini aradım .. Orada kime rasgele
yim? .. Bir ebe kadına .. Geveze mi 
geveze .. Müddeiumumiliğe gittim 
g~veze... Fakat benim öjrenmek 
iıtediğim meseleye geldim mi, ai· 
zından söz cıkmıyor.. Müddeiu • 
mumi\iğe gittim, hapishaneye 

gittim ... Bir fey öğrenmek mürn • 
kün değil. .. Her tarafta ayni ketü· 
miyet ... Amma nihayet öğrendim .. 

Nesrin, yava§ 'yavaf kendini 
toplamı§tı ... Doktorun anlattıkla • 
rınt ıoğuk kanlılıkla dinlemeğe 
muTaffak oluyordu. 

_ iyi ama doktor, siz bana b;r 
cinayetten bahıediyoraunuz? 

Doktor taflı, ağzmı bir karış 

açtı: 

iti bilmemezliğe vurdu: 
- 0,le ya ... Tabii. .. 
- Her cinayette kattille de bir 

maktul vardır ... 
Doktor anlar gibi oldu. 
- Evladım, bütün metanetini 

topla .. Her halde bir gün, sevdi
ğin adamı tekrar göreceğini ümit 
ediyordun değil mi? .. Kızım, yav· 
rum, arbk böyle bir ümit besleme. 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Feyyaz için katildir dedim .• . 

Tuzlada katledilen Celil Aaaf .. 
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Çarşamba 

il Eylul 
!4 R. Ahir 

Perşembe 

6 Eyllll 
25 R.Ahir 

• 
Hanımefendi küfrediyor 

Güo doğuşu s .. ıı 
Güo batısı 18.39 
Sabah oamazı 4 ~! 
Oğle namazı 12.t:l 

:;.~ l 

18.36 
4 3~ 

l'l. 13 

Kanlı intikamı 
Arsen Lüpen, oflunun düşmanı mı? ------···-' Müellifi : Selami İzzet lklodi namazı ı •.!'i2 ı s.su 

Akşam oamu• 18.39 ·~.36 
Yatsı namazı 

imsak 
- Hanımefendi, eier yer yü • f na bir talip rıktı. Koca l k 

·· d I d . • 7 m oma 
zun e nete o maıay ı, ıız ıcat ee iıtiyen zatı beg .. endim B ı b 

ı:o.ı~ 

3.46 
!'.O il 

3.4 Yazan: Maurice Leblanc 
-17-

Yılın g ı çen ı;lioler l 240 24 1 
Yı lın \:alan ~ünler i 125 124 

d d' • • Oy U OS• 
er ınız... · lu erkek ·· l" k" h · S l h f d' b' kahka ' guze ı, ze ı, la silli hır 

h e ma d anıme en ~] ı~ 1 k • adamdı. Fakat ben bir türlü kara· Artık bu ç.arpıımadan çekin - F elisiyen Şarl mi? 
a ıavur u; parma arıy e ır . d mek te imkinaızdı. lıter iıtemer _ Evet ... Siz gazete okumuyor 

saçlarını taradı: rımı veremıyor um. Malum ya, ,_ I -- h k k . kul ğ d b R . ,. ~_ are ete geçme ıcap ediyordu.. muıunuz? 
- Siz beni eıkiden tanmıalıy· a ımız a ir ıöz küpe olmuı· A D Y O Hem her feyden evvel - ki bu da 

dınız, dedi, genç kızken görme• lu: Bir kız, hayatını bağlıyacağı....:... --=-~-==-........ B~c .... u-.......;g;..;;.;;:;U=n==-=.;;;;=~ meıelenin eıaı n.oktaıİnı tetkil e - Vaktim yok ki ••• 
liydiniz. Ele avuca ııimaz bir erkeği iyice tanımalıdır. dioyrdu - kendiıi gibi Veıinenin - Feliıiyen Şarl, bundan yedi, 
~t:ydim. Neıeyi bilmem, fakat ya• Bir ıece, müıtakbel kocamla t tsTAZ..°BUL: sakin ve maıum bir vatandatının sekiz ay evvel bana taniye etti • 

d 
18.80: Fran!ıUa denı. 19: Pllk. 19.80: w• • • d 

r~mazhğı ben icat ettim diyebili· ola§ırken ıordum: TUrk muslld n~rlyatı , (Ekrem Ruıen, ce,·. hiç haberi olmadan ve ihtimal ken gınız genç mımar ır. 
rım. - Çapkın mıaınız?. det l\lustafa Şeref, Neratı ~yler ,.e ' 'ed · di aleyhine tertip edilmi• bulunan - Evet, evet hatırlıyorum. 

S • E k h e, Semiha hanımlar. 21,20 : Ajans \'e bnr. :ı 
ıze, ren öyünde geçirdiği • - Hayır.. u haberleri, 21.so: Stüdyo caz "e orkestra· hadiselere kar~tlırılmıt olduğunu - Bu genç hakkında her halde 

miz bir yazı an) atayım. Büyük - Sualim münaıebetsiz •.. Çap· rıı. · keıfetmek icap ediyordu. Bu ai İyi bir fikir aahibi olmalmnı~? 
duyarlı kocaman bir bahçe orta• kın olmıyan erkek yoktur. Fakat :ıs khz, YAıtŞOYA, 1345 m. bi ahvalde tesadüfün hiç 'bir yar· - Ben mi? Bu genci hiç gör • 
unda on bet odalı bir kötk.. Bu ben, sizin maceralarınızı bilmek ıa.zs ı vı~olon5el konseri. 18.85: Muaa.ha· dımı olamaz; • hakikatlerin müı değilim .. 
kö•kün ı"rı"nde Ilın l k b' d be. 18.GO: Pl4k. 19: Spor. Musahabe. 19.45: t h • . · :ı :ı , a I! ı ır ayı, istiyorum.. avazzu etmeıı ıçın te· ş h Id Jl' h f'k b Pl)ano·krman \'l;)Olonsel ile triyo konser. - U a e SlZe de tavsiye e • 
e ı et ı ir yenge ve on kadar _ Hiçbir maceram yok.. 20.so: AktUalıtt-. 20.45: konserin de, .. nıı. aadüften bir ıey beklemek dilmit olacak? 
genç kız .. En küçüiümüz kan kır• Musahcbe. :zı : Spor - konferans. 2.2.SO: Cho. doğru deiildir. Vaziyetin 

B
. d Bunu ıöylerken biraz kekeledi plntn et1rrlerlnden mürekkep konıı,er. musa- Şu'"phe · F k t k' • t mızı.. ır e ihtiyar dadı vardı., vuzuh ve ıarahat peyda etmeıi~i - sız... a a ·•mın a • ve ili ve etti: h :.tbe. 28: Tagannuı konser. 28.16: Rekllm· . .. f d ? B Zavallı kadın, tütün tabakaarna ıar. beklemek lazımdır. Fakat bu va· ra ın an· iraz dü§üneyim ... Ha, 

• mısır püskülü doldururduk .• Onu, - Eıki bir maceram var .. iti - 8288 Khz, BÜKREŞ, 364 m. kıaları nerede bulmalı ve bunları evet hatırladım. Hem oldukça sa· 
farkında olmadan, püıkülü içme· raf edeceğim, az kalun fena bir 18•16 Gtin:1üz neorlyatr. ıs: Halit musiki nası! yaratmalı .. ? rip 9ey ! Me2ele §udur: Ta niyeyi 
ğe alıttrrmııız, ki biz gittikten 9ey yapacaktım. 19 : Haberler. rn.20 : Radyo orkeıtm,ı. 20 : Raul kötküne kapanarak bir gönderdiğim zaman bir hizmet • 

k 
t.Jnh·enılte, 20.20: Plak. 20.45: Konfı-rans. · d K nd. · d k 

sonra arıırkıız tütünü içerken: Evvela kızarmı!lJ, ıonra ııarar· 21: Plyııno, konseri. 2ı.so: Konferans. 2us: haftadan ziyade ne dıtarı çıktı ve çım var ı. e ı:ım en çc mcm· 
"Öf ne acı! .. ,, diye beğenmemeğe dı. Suali sorduğuma piıman ol- l'agnnnı. 22.ı s: J\emıın konseri. 22.45: Ha • r..e de kimıeyi gördü. Her türlü nundum; ihtiyarca, çok zeki ve 
ba•lam brrll'r. 23.15: Cfna tokantHmdan nalden f 1" • b k y l aır tutar bir adamdı. Bazan ona 

:r ıJ... dµm. Fakat olan olmuıtu. konser. aa ıyetı ıra mıftı. a nız ıa· 
Aman yarabbi neydi o günler.. _ Anlatınız, dedı'm. zeteleri okuyordu. Gazetelerin katiplik vazifesini de gördürür • 

6·'5 Khz. 8UDAPEŞTIJ, 550 m. d" S k Dayı ile yenge ihtiyardılar ama, 20 80 H k ı ne .. riyatından Feliıiyenin kat'i ıu· um. on arlınızı alıp adresini· 
·ı - AıkerW'imi Erenköyünde, · : ıırpıı. onser · :? t.ıo : "MedenUe,. :r • .. 1 d" M • 

ıerttı er. Ortalık kararmadan eve a m!ıt kem:m., ıaımıı rad30 tıyatrımı. 28.10: rette itham olunduğunu öğrendi; zı yazmaıını soy e ıgım zaman 
• b d k B k ihtiyat zabit mektebinde yaptım. Taganntıı piyano konseri. 21 : Xurlna ılgan s"ızd } k t kl l tk"k gırmeye mec ur u . ere el ver• takımı. fakat batka hiç bir tafailit yok • en R,..e en ar ı mara a e ı 

ıin erken yata ı d Onl t Bir gece karargahtan kaçtık, ka· t etti. El yazınızı tanımıtr.h ve: r ar ı. ar ya • ıc92 Kh vt•• .. ,..A ao u.. :r 

kt faları Çektl'k. Arkad.,. .. l .. rımızdan " ı. ı~" '" 7 m. "M d'A · k b" d h an ıonra, biz ayaklarımızın u• ... :r .... Raul'ün fikrini ıün .,_.tikçe · vernı ço mert lr a arn· 20.25: A•l<erf konser, 21.Mı Spor. 22 Ne· e-7 
cuna basarak aıaiıya iner, kahve biri, büyük bir kö9kün duvarın· tıdl nıahkt'me aahnt'lerı, 28 Erıperantoca, 23. şidetle i§gal eden baılıca nokta dır ... Ah doktor, vaktile ebeveyni 
taktmmı kucaklar, baheçye çıkar, dan atlayıp, kötkte oturan bir diı· ıo: Holzer Tad ·o orkeatraııır, 23.%0: Haber· kendisinin bu tüyler ürpertici me· yanında hizmet ettiğim genç mi • 

k 
ler, 28.60: KonM!Tlıı devamı, ı•.•o : Alod! b 

ahve pitirir, yemit yer, ıeç vak· züne afacan genç kızı baalıralını, Pau!<'her cazı. ıeleye naııl karıtlırıldığı itiydi. marı u zata tcı.vıiye el:ıeniz ne 
te kadar eğlenirdik.. dedi. Çocukluk, yaramazlık, sar· Bu noktayı aydınlatmaia gayrel olur? Siz hu gençlen bir kaç foı• 

O zamanlar, ihtiyat zabit h09luk .. Hemen bir merdiven..bul- ediyor, faraziyeler yapJor, bet re hahsemtiştim . ., demİfti. 
mektebi karargahı bizim civarda duk, bahçeye atladık. Biraz yürü· ~ B Q R S A ~ yola baf vuruyor, fakat daima a· Bunun üzerine ıize hitaben bir · 
idi. Birçok kötkler bölük olmut • dük.. ,.... . . - fılamaz manialarla kartıla9arak mektup yazmasını söyledmi. Mek· 
tu. Hepıi de ıen'", yaXız delikan• li ! Hı z:3l:ınnd.ı vıldız ısareti olanlar üzer· , kendini çıkmaz ıokakta buluyor • tubu makine ile yazarak bana im· 

r r; Ben gayriihtiyari haykırdım: · lılardı .. Batladılar kö§kün etra• !erinde 4 Eyhlldc muamele görenler· ı du. za ettirdi. Mesele bundan iberc' · 
fında dönmegw e •.• Ne yalan ıöyli • - Ya!.. dir l Ra~amlar hp~nış fia ı larmı J!ÖSterir. Bir tek ıul muhtelif tekiUere Raul sordu : 

- Benden nefret ettiniz değil ı -- - -- --yeyim, biz de onların etrafında nukut (Satıf) bürünerek Raulün beynini yoru· - Bu hizrnetçin;z ne oldu 1 
mi 7. Bana varmıyacakıınız değil - j dönüyordu~. Yani, biz du • .

1 
• Londra ~2• _ yordu: Hi~metinizcle değil mi?. 

vara hahçe içinden yana§ıyorduk, mı'· I ! ~:;.~ork 17• - ' "-Bu dallverada bana ne yap· Doktor güldü: 
onlar duvara ıokak tarafından - Hayır, henüz böyle bir ~ey 1 * 1\111400 : : : : 1 mak düıer? Birbirine ıirmit iki - Benden büyükçe bir meb1aP, 
ıokuluyorlardı. Biz kahkahalarla, söylemedim .. Her halde aklınız· : ~:~!;e• ~:· - il, facia vana - ki böyle olduğuna çaldığının· farkımı vardığımdan 
bin bir ahenkli kahkahalarla ıü· dan geçen kötülüğü yapmarnışı1· • Cenevre ~ 6 : §Üphe yok - ben neden hunlar kapı dışarı altım. Fakat kovc]u· 

ı .. d k ı nızdır u"mı"t ederim. • .. Sof\a 36. - 'ı d b" · d 1 l l ., V w b " "k b" k d uyor u , on ar aralarında bin bir an ırm e ro a mıt o ayım. e· gum zaman uyu lr e er ,,e * Amsıerdım 922, _ 
türlü li.f ediyorlardı. Tesadüf beni kurtardı. Köıke • Praı: :ıs - · • ıinede kurduğum ıakin ve müste· ümitsizlik göstermit ve : "Ric;ı c • 

Hani ıöz atma diye bir laf var• yaklattTken, bir takım erkek aca· * sın\:ho'm ! 40 - -= rih hayat niçin bozuldu? Bunu derim doktor, beni kovmayını"'· 
dır. Bunlar o lifm tam manaıiyle leri duyduk. Küfrün bini bir para· iL_ ~~kler (~!~· sa. 18) 1 bozan kimdir?,, Beni kovarsanız o fena hayata 
.. l d s l Bu ıon sualin cevabını sene d

0

' k b • · d 1. ı soz atıyor ar ı: öz eri duvardan ya idi. Ufak bahçıvan, bir iki ka- • ı .oodrn tı .. o.- • Stokhı n 3. ııso • onme mec urıyetm e H !3 aca .. 
atıyorlardı. {ıı.dar bulmu•, rakı alemi yapıyor• 1 

• NC\')Or~ O.e062 • Viyana Ui'i'ıi kendi Veriyordu: ğım.,, demi~ti. 
J 

:r • Pıı!s 12.06 • !\1adrlı ,,82 ' " S k. h b F B •ittiğimiz, dinlediii-ı'ı l"flar h - a ın ayatımı ozan e· - u adamın i&mi nedir?. 
'I' w• il ~:ırdı muhakkak.. Korktuk, ya ut • MllAno 9.i!l'l• • Berlln 2,0336 

araaında, ıunturlu küfürler de ı * Brlitseı 3.3S:".~ • varşova 4 1975 lisiyendir. Evet, onun benim ya • _ Bartelemi .• 
da aklımız batımıza geldi. Gerı • A ı ı· · b" l d" N l vardı. Delikanlıların biribirine rlöndük Kaçtık.. • r:;;nc ~.~i~ı 5 : :~~:~şcşrc .. :::~~ nıma ıe ıtı ır meıe el ır. aıı Raul bu adın EÖy]enmf"ıini za .. 

ıövmesi bile hotumuza ıidiyor • • So!ya t6, !8:l5 • neıgra ı :ıus • gelmittri? Doktor Dö otrın tav • ten bekliyordu. Bunun için hiçbit 
du .• Öylesine hotumuaa gidiyordu Ne iyi adamdı yarabbi! .. Bir • A msıe rdam ı .173'.i "' Yokohama 'ı?.1oııı siyeıine o kadar kıymet ve ehem • hayret eseri göstermedi. 

•"' ıonra onunla evlendı"m. 1 ,_•""'.r~r~aı.ı~=-:'~9·":""11-:17~5.:__M_rıs_k_ov_a __ ı_o9_2_r._s_ıı • t d' k" F l' · h kk lci, hepimiz küfürbaz olduk .. Ar • J ı - - __ 
1 

mıyc ver ım ı e ıaıyen a m· - Şu Bartelemi dcI'ilcn adfl • 
tık en büyük eğlencemiz, :bir ara· lci~epimiz aülüyorduk. Dedim 1 ~-~==-E-..;-;;:S;.;;;·-:::;;;~H~...;;;~=-M-=-~·=--~· .dl da tahkikatta bulunmak lüzumu - mın ailesi yok muydu?. 
ya gelip, öğrendiğimiz küfürleri 1 iş Banim• ıo.o:ı nu duymadım. Bu ıenç kimdir? - Kovduğum gün bana ikİ 

l l k k ı - Ko .. ·nıza 1• .. •1 •nlatmadın•z Anadnlı ~6 xs Anası bab"11 kimdı'r?. Hı'ç habc • h ıeıimizi ka ın &§ttTara te rar a • ? K " '-G :r ""' ' J Reji 2 :l5 ' ' ... ayduttan başka bir ~ey olıt!tret1 
maldı: "Ölüıü kınalı!.. Geçınifi mı • ımin kötküne baıkın ettik· sır. Hauıve t ~.ı-o rim olmadan bütün bu itlere karı§ iki oğlu olduğunu ıöylemi,ti . Bı.:n· 
tenekeli! ... Küçük diline salıncak )erini anlamadı mı?. "~·~r;~ı:~~ıa~otası~::~~ mıt olmalıyım?,, lar koıu meydanlarında ve Gre· 
kurarım da .. ,, Ve bunlar ıihi daha - Be1lci de anlamıttır. Güvey 

1 
Bo"llnntı ı~.~o Bundan sonra bazı adrealerin bu- nel barlarında sürten iki sencrİ ·· 

ne yaka11 açılmadık küfürler •. U· girdili rece, yanıma yatb~ı sıra ı ı:.=-~·-~---~~-:::-~ ....... :-.-:,_::-. ~~ · -~=====~. ı ı lunduğu not defterinin yaprakları - Bunlar ~abalarını J?Örmek i• 
zaktan bir duyan olaa, bir koğu§ da ben küfretmefe ha~le.dım ~ j _J.~~kre1zlar . tahv_!_ller . nı karıttırdı. Bunlardan birinde: çin buraya gelirler miydi?. 
külhanbey aralarında kavga edi • "Ölüıü tenekeli .. Geçmisi kın& • ' • t933Tür!c Bor. ı 28.45 ~:ıeıctrıt -.oo i "Alboni meydanında doktor Dö • _ Kat'iyyen. 
yor ıanırdı .. Ama bu sayede bir lı.,, Fakat o gece lcac:.madı. · 11 27·~0 fram,·ı~ - .l)O latr,, adresi vardı. 1< • .. . ıı ı 97.l'iO Hıh tt"TI - .00 T 1 f d kt d - Onu görmek için ge len yo 
de tehlike atlattık.. l stlkrAzıDahill ı 9 •.<o • Anadolu 1 ,., 6 1 e e onu açıp 0 oru ara ı. 

• f:rı:ıınf istikrazı 97.00 * Anadolu ıı 4 7. tıO Bir an sonra da otomobiline atla- mıydı?· 
• • • 

Selma hanımefendi ıuıtu. Gü· 
lerek sordum: 

- O halinizi görmek Mf bir 
ıey olurdu. Yazık ki, ıiıi o za· 
mantar tanıyamaclnn. Atlattıtmrz 
tehlike neydi?. 

- Ananızın kammda dokuz 
ay naad durdunuz .. 

Gülümsiyerek hilclyeaine de • 

Yam ettir 

• • • 

Açlıktan ölmüş! 1 02~ ~ili A - .o ı Anadolu nı -.oJ yıp gitti. - Evet, ba r.an orta tabıtk11Y" 
~ Rıı-~da•. -_. _oo_• l\lu m es(ıı \ 4~.6~ tnen•up kurnaz f k t •ahane 

fzmirde Buca civarında tarla
lar içinde bir ç.ocuk ce3edi bulur.· 

muıtur. 

~ . __ ~ Hastaların çokluğuna rağmen. 41 ve n ·a -ı 
doktor derhal Raulü içeri aldı. Bu hir gii7.cllik ıahibi olan bir kadııı• 

. Dil dersleri 
iki buçuk ya~larında ve Mü • Kadın Birlic i umumi katiplis :n • 

min efendinin çocuğu olan bu den: 

yavnıcak c1ört annasiyle birlikte Birlikte verilmekte olan paraıız 
tarla gitmif, anneıi çocuğu orada liıan derslerinden Almanca dersi 8 • 

kaybetmittir. Çocuk tarlalar için· Cumartesi gününden itibaren 
ba§lıyacaktır. Arzu edenlerin yann • 

de ölü olarak bulunmuttur. Ço • dan itibaren Birlik merkezinde saat 
cufun açlıktan öldüjü tespit o •. 14 • 16 müracaatla kaydedilmeleri ri-
lqautlur• ca olunur. 

zat uzun boylu, kurgaz ve ak saç· la haşhaşa konustui!unu g8rür .. 

1 "d" R l" .. .. ı düm. Hatta, bundan on 11ekiı: tı1 
ı ı ı. au u ıorunce: f 

- He.yrola, dedi, haıta değil- evvel bir gün bu kadın çıldırın• 
ıiniz ya 7 gibi bir halde gelerek beni bura''" 

- Hayır doktor, çok iyiyim.. Yakın bir yerde bir yaralıyı tedt1• 

- Şu halde ziyaretinizin ıehe- iv etmeye çağırdı. 
bi? - Bu yaralının kim oldutunıJ 

- Sizden bir malumat iıteme- ıöyliyebilir miıiniz?. 
ie ıeldim. Bana fu F eliıiyen Şar. (Devamı .ar) 

liıı kim oldu u aöyler miaiaiz? 
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E"er 1 erlemekten. 
Şikigetiniz il-arsa 

şile:~ lrıevaiminde terlemekten 
Ba ~etler artar. Bu da pek tabii .. 
da~ .a. rnevıimlerde inaan elbette 
baha. &ı terler. Ukbaharda ve son
Su &.rda, vaziyet, hayli farklıdır. 
ı, g~~vıinılerde daha ziyade faz
lerı 1~1nnıek ve kotmak, insanı 
~ı·· etır. Kıta gelince, soğuktan 
,uhı kt .. , .. de ense, herkeı terlemeğe 
,c.t it.! 

~ \" aırn, en ziyade ayak terle • 
de:•niden ıikayet edilir. Hatta o 
t~1ecede tikayet edilir ki, ayak 
"'' erneıini kestirmek çarel~ri a • 
l'e~&.nın yolu tutulur. Bunun ça· 
~egı: Yok değildir. Ayak terini, 
~ tırınek, mümkündür. Ancak, 
lit' 1~ıbhat için çok zararlıdır, teh-

ıs:e ıd' etlll ır · Bu çareye göTe lıareket 
~k, tavsiye olunamaz. 

lid Yak terlemeıini büıbütün 
do'"erecek yerde, azaltmak, daha 
~,~ru hir harekettir. Bu, naıd 

\(!tık" '>'1t1tJ Un olur? Yapılacak ilk İf, 
İlti darı temiz tutmaktır. Günde 
tıt~ h tfa. hol bol sabunlamalı, yal
ltd u •ırada çok ıu harcamama-

rt. 

hi'I' )3~nda.n sonra, faydalı bir ted • 
~ 0 •rak bir litre ıuda elli gram 
~ Y•prağım hatlamalr. Bunun 
~t ita on beş, yirmi gram kadar 
i~İtı' • Yahut şap katmalı. Bunun 
'llil] e Pamuk veya tülbent batır • 
>alt:· hatırdığınız hangisi ise a -
~Ud~l'ln üzerine değdirmeli. Bir 

il et bu vaziyette beklemeli .. 
~~l"\ılu İ§ te bitince, ayakları iyice 
~i) ı,·•llıalı ve yirmi gram azotat 
l~lir~~lllot, yirmi gram atik bir -
~ 'l>\i 1 

erek yapılan tozdan yahut 
~) h~ Rraın nitaıta, on gram naf
~~;leşti.rilerek yapılan tozdan 

.\ •t gıbi, ayaklara ıürmeli. 
~İ)0t)'a1dar pek fena koku neıre-

l& ...ı • 
' J ·rmı gram pernumga· 

nat dö potu ve beı yüz ıram su· 
dan yapılan mahlulle günde iki 
defa yıkamalı. Pennanıanat ta
affünü giderici bir nıaddedir. 
Kokuya kartı az zamanda müıpet 
~ıir icra eder. 

Diğer bir tedbir de binde bir 
nisbetinde aıid kTomik mahlulün· 
den ayakların üzerine pamukla 
ıürmektir. Günde bir kaç kere bu 
ıuretle dokunmahdw. Bu, daha 
evvelki tedbir derecesinde fayda 
temin edeT. 

Eler ayaklar çok fazla terli • 
yorsa, günde bir defa bet gram 
asid :pikrik ve yüz gram doksan 
derecelik iıpirto tertibinden, sür
mek ıuretiyle iıtifade mümkün • 
dür. Ayakların deriıini tadil için 
de ifrazatı azaltmak imkinmr ve
ren yüzde on niıbetinde nitrat 
darjan mahlOlü kullanmak lizım
drr. 

Bu huıuıta baıka tertipler ve 
alınacak tedbirler de vardır. Son
ra hu bahıe tekrar dokunmak Ü· 

zere, bu lıaftahk bu kadarla iktifa 
ediyonız! 

Çok Doğuranlar 
Afrikada tetkik ıeyahati ya -

pan ıeyyahlar, on üç çocuk anası 
bir zenci kadına raıgelmiılerdir .. 
On üç çocuk anaıı olan bu kadın, 
ancak bet defa doğurmuttur. Bu 
naııl olur? tık def asında tek ço
cuk, ikinci doğuruıunda ikiz, Ü· 

çüncüde dört çocuk birden ve ıo
nuncuda altı çocuk birden dün • 
yaya getinniıtir ! . 

Buna mukabil, Ruıyada bir 
kadının yirmi bir doğurutla yet· 
mit yedi çocuk dünyaya aetirdiii 
anlqrlmııtır f 

YEMEK 
Yeni Tarifler •. 

1 Her hafta neşrettiğimiz ye -
mek tarifleri serisine devam edi -
yoruz. Bu hafta da biri tuzlu, biri 
tatlı iki yemek tarifi yazıyoruz: 

Gulaş 
Bir okka miktarında ıığrr eti, 

bu tun lop tarafından parçalara 
keıilecek ve üç, dört soğan doğ -
ranıp beraberce yağd• krzartıla • 
cak. Buna yarım çay katığı kır · 
mızı biber, bir bardak beyaz fa • 
rap, bir bal'dak siyah ıarap ve ka· 
bilse bir fincan da rom ilave olu· 
narak, gayet yavaı ateıte iki, üç 
saat pifirilecek. Piıeceğine ya • 
kın tuz ve ekti süt kaymağı da ka· 
tıhr. Haşla11m11 patatesle yenir. 

Şemşek 
Bu, bir pa1tadır. Bir çorba ka

tığı tereyağı, üç çorba katılı ince 
toz tekeriyle karııtınhr. Bir taze 
yumurtanın tamamı, bir bıçak u
cu vanilya tozu ve iki çorba ka· 
şığı un iliveıinden ıonra, iyice ka
rıştırmaya devam olunUT. Tepsi 
yağlanıp hamur olduğu ıibi tep-
ıiye yayılır. Üzerine iki çorba ka· 
şığı rendelenmit ceviz aerpilir ve 
orta aletli f ırma konur, Böylece 
on, on bet dakika sonra fırından 
.&lmıp tepıide iıtenildiii tekilde 
kesilir, tepsiden çıkarılır ve ıoğu
tulur. 

7 - VAKİT 

Sonbahar l1 e Kış 
Modasına Hazırlık 

Yaz ıonunda ıonbahar ve kıt 
moduını hazırlayıcı hareketler, 
her tarafta göze çarpıyor. Bu hu· 
ıuıta hararetli çalıtıhyor. Mev -
sim bat langıçlarma doğru mu -
tat olduiu iiıere, önce renk ve 
kumaı bahiılerinin halline giriıi • 
Jiyor. Bundan 'lonra da biçim 
dütünülüyor. Renk ve kumaı, 
ıimdiki halde ön, biçim de ikinci 
pllnda! 

Şuraıını da kaydedelim, ki bu 
ıene eonbahar modaıiyle birlikte 
kıt moda11, fU ııralarda ayni de • 
recede bahiı mevzuu teıkil edi • 
yor. Galiba, çok ıürekli ve tid • 
detli olan yazdan ıonra, ıonba • 
harın pek çabuk geçeceği ve bu 
ıüreksiz mevaim aafhaımı, kış 
devresinin derhal takip edeceği 
tahmin olunuyor. Neye istinat e
dilerek? Orası belli değil! Fakat 
her iki mevıim modasının da bir 
çırpıda halli cihetine de gidildiği 
moda mecmua ve gazetelerinin 
yazı ve reaimlerinden açıkça an -

latıhyor. 
Sonbaharda ve Kıtın moda ola-

cak renkler, hangileridir? En çok 
yef il, kahve rengi ve siyahtan 
bahsediliyor. Hele siyahın kışın 
en moda rengi olacağı yolundaki 
a.hıninler, kuvvetli olarak ileri 

leceği umuluyor. Aktam tuva _
Jetlerinin taftadan yapılması fik
ri, bilhass~ İngilterede benimıe· 
nen bir fikirdir. Kadifenin gün· 
delik clbiıeleride kullanılma11 iıe, 
Londrada, Pariıte, Viyanada, 
Berlinde, Nevyorkta hl!men aY,Di 
derecede muvafık görülüyor. 

Bu tahmin ve taaavvurlann, 
tıpkı lıpkııına tahakkuk edip et• 
miyeceğini anlamak için çok bek· 
lenilmiyecek. Nihayet bir kaç 
hafta ıonra, birinci derecede ton• 
bahar, ikinci derecede kıt moda· 
sı İstikrar bulucaklır ! 

Sonbaharda ve kı!ın atağı yu
karı her zaman olduğu gibi, kür
kün moda olacağı, bazı moda 
rnlitehaaaıslarınca timdiden mu • 
hakkak göriilüyor. Gerek omuz• 
1~r~ alı.nmak, gerek elbiıelere 

süs olarak katılmak suretiyle ... 
Bu arada, tilki kürkünden, bazı 
yerlerde de mavi tilki kürkünden 
örnekler yapılıyor. Kürk parça • 
Jannm, ·çuhadan tapkalara ıüı o· 
]arak ili~tirilmesi taıavvuru da 
oldukça 'l\laka uyandırmıthr. ! 

ı---------------·ı ıiirülüyor. 'Beyaz gibi ıiyah renk 

Henüz yazın sıcakları devam 
ediyor, plajlarda mayo modasını 
yerine getirenler, dolu ... Bu iti • 
barJa, ıonbahar ve kıt modaaın • 
dan bu ıayıf ada bu kadar hah • 
ıetmek, kafi! 

Bir Masa örtUaU 

Masraf Rekoru/ 
Amerikada yapılan bir düğün, 

fevkalade muhtetem ve ayni za
manda masraflı olmuftur. Bütün 
düğün masrafı, 55.000 mark tut
muştur. Gelinin duvağı, her türlü 
kıymetli danteleler bir araya geti
rilerek yapılmıt ve 7.000 marka 
mal olmuştur. 
Diğer taraftan gelinin rskarpin

leri 1.300 marka almmıt, düğün 
11rasında çekilen muhtelif pozda 
reıimler için, fotoğrafçıya 2.300 
mark ödenmiıtir. Düğün için ıa
tın alınan çiçeklrein bedeli de, 
3.450 marktır. 

Gelin de, güvey de çok zengin· 
dir. Fakat güvey, gelinin maırafa 
karıfmaıını iıtememiş, parayı ta • 
mamiyle kendi venniıtir. Ame • 
rikan gazeteleri, bu kadar maı • 
rafla düğün yapılmasının ıon za • 
mantarda nadir görüldüğünü ya -

zıyor ve hunu bir n~kor sayıyor • 
lar. 

Hakikaten, ıon z,11manlar"da 
bir çok memleketlerde olduğu gi • 
bi Amerikada da böyle düğün 
yapmağa giritilemiyordu. Tabii 
iktisadi buhranın teıiriyle ... Do -
layısiyle bu düğün masrafı, ora -
da da juaf mahiyetinde ıörül • 
müttür! 

te, klaıik renkler olarak tanılıyor. 
Bir kaç ıenedir her mevsimde bir
leıik olarak göze çarpan bu iki 
zıt rengin, bu tekilde gene görü • 
neceği zannında bulunanlar da 

var! 
Renk bahsi, bu suretle düşü -

nüldükten ıonra, kumaş bahsine 
geliniyor. Sonbaharda ve kı§m 
hanıi kuma§lar, mocla sahasında 
~n çok yer tutacak? Katlife en 
çok mevzuu bahıolan kuma§hr. 
Bu kumaıtan gündelik elbiselerin 
yapılacağı kanaati ortaya atılı -
yor. Ziyafetler, balolar için de 
en ziyade taftaya rağbet gösteri • 

Çocuk Bakımı 
Çocuğun horlamasının önüne 

geçmek için, uyurken hafifçe ıara· 
mak, aeılenmek ve bir yerine do
kunmak, fayda verir. Bu usulü, 
bir müddet devamlı surette tatbik 
etmelidir . 

Çocuk, hem horluyor, hem de 
ağzı açılc uyuyorsa, burun delile· 
lerinde bir arıza bulunuyor, de
mektir. Bu takdirde derhal dok· 
tora göstermek, muayene ve teda· 
vi ettirmek lazımdır. 



- 8 -VAKIT S EYLÜL 1934 

~7-- - -- - - - - -, 
1 S a n' a t A l e m i n d e L 

,_. ,_., ~~,,,_, ...... EWWWi .__. a:wwws,_,z:::wwwaı ~ 

·Greta Garbo'nun göl-
lngilterede ! • 

gesı 

Mis Geraldin Garboyu tarif ediyor, 
onun inzivayı niçin sevdiğini anlatıyor 

. .; .. 
~~ 
~ 

Tanı beş sene i.i gücü Greta 
Garbo gibi giyinmek, saçlarım o
nun gibi taramak, onun gibi yürü
mek, elha~ıl Greta Garboya lü
zum his.c;olundukça hemen görün
mek vazifo~iyle mükellef olan 
genç kadın, bir kaç gün evvel 
I.ı0ndraya varmıştır. Bu kadın 
Geraldine Dvarak'dır. 

Kendisi 12 sene evvel memle
keti olan Çeko lovakyadan kal
karak Amerikaya gitmişti. Mak
sadı şöhıet kazanmaktr. Fakat 
öy1e bir şöhret kazandr ki bugün 
onu unutmak için uğraşryor. 

Mis Geraldine Deyli Ekispres 
gazete0c inin muhabirine şu sözle
ri söylemişti.: 

''Son iki filmi müstesna olmak 
üzere Greta ~rbonm her filmine 
itlirak ettim. Garbonun makine 
önünde uzun bir zaman bulunma
" icap ettikçe beni kullandılar. 
Garbo, filmlerinin birinde yüzün
de ince bir örtü bulunduruyordu. 
Bu filmde Garboya ait bütün rol
leri ben yaptım. Fakat stüdyoda 
çalışanların biri de farkına var -
madı. 

"Bir çok defalar, Grela Garbo 
diye herkesin içinde de görün-
düm. 

"Garbo Anna Karanin filmini 
görmiye gitmek istememişti. Der
hal teni buldular. Jon Ciblert 

beni müthİ§ bir kalabalığın için • 
den geçirmek için kollarının ara -
una aldı ve hiç bir kimse beni ta· 
myamadı. 

"Artık bu rolü yapmama ha • 
cet kalmadı .. Geri dönüyorum ve 
artık her feyi unutmak istiyo • 
rum.,, 

Mis Geraldine muharrir, Gret.:1 
Garboyu nasrl bulduğunu sormuş 
Ye şu cevabı almıştır: 

"- Huysuz değildir. Yalnız 
korkaktır. Holivudda ilk iki yıl 
içinde herkes ona gülüyordu. O • 
nun en gülünç yerleri ayaklarının 
büyüklüğü ve boyumın . uzunlu • 
ğudur: O zaman onun bir hamisi 
yoktu. Onun en aevıili dostu 
Stiller vefat etmitti. Bu hal, Gar
boyu, herkeıten ürküttü. O kadar 
ki, bir kimse kendisiyle konut -
mak istediği zaman tirtir titrer • 
di. Bunun netic.eıi olarak Gar'bo 
inzivayı sever. Onun inzivayı ae'Y· 
meıi Holivudun beni arayıp bul
masını intaç etti. F ak~t ben de 
Garbo ile beş yıl çalıtbğmı halde 
onu tanıyamadım. Çünkü herkes
ten ürktüğü gibi benden de ürkü· 
yordu. Bununla beraber kendisi 
huysuz bir kadın değildir. Şayet 
bir fey ister de onu yapmazlarsa 
sesini çıkal"maz ve evine gider ve 
istediği yapılmadıkça evinden 
çıkmaz.,, 

Midyatta petrol sondai 
tesisatı ilerliyor 

Midyatta yapılmakta olan pet
rol -sondaj tesisatı ilerlemektedir; 
petrol mütehassularmdan Zim -

mer petrol mıntakaaının mükem -
mel bir haritasını tanzim ·etmif, 

lktiıat Vekaletine vermittir. Bu 
harita bastırılıp çoğalblac.aktır • 
ııAPJIYlllil.. • İntt ~ • enel ap l • 

çinde baılanacaktır. Bu mıntaka -
ya ıu akıtılması için tertibat alın -
maktadır; daha bir çok aletler ge

tirilecektir. 

Dil inkılabımız -- lBllf tarafı l lncJ sayıtadaJ 

"Türk dili, diğer diller arasrnda 
aynca bir grup tetkil etmemektedir. 
Türk dili ile Hint - Avrupa dilleri a· 
rumdaki farklar, eıaslı farklar değil-
dir. 

''Türk dili tetkik cemiyetinin yeni 
dil uğrunda üç yol takip ettiğini gö
rüyorum: Evvela, Osmanlıca edebi -
yat dilinde bulunmıyan fakat halk a
raaında kullarulan ıözleri aranıyor. 
Diier taraftan, Türk eıerlerinde ıak
Janmıı fakat Oımanhcada unutulmuş 
sözleri bulup çıkanyor, ve nihayet, 
Türk ekleri yardımı ile Türk aıılla -
rınd1tn yeni sözler teıkil ediyor-. Ce· 
miyetin tatbik ettiği b\I usulü biz de 
doğru buluyoruz. 

"Dil inkılabı kolay bir iş değildir, 
birinci ve ikinci kunıltaylarda, bu sa
hada mühim neticeler elde edildi. Fa
kat kimıe inkar etmez ki, daha halle
dilmemit bazı meaelelcr vardır. Onla
" da, ya Dil cemiyeti veya üçüncü 
kurultay halledebilir-" 

Yunanistanda 
hadise 

(Bq tarafı ı inci sayıfada) 

Yunan Başvekili M. Çaldaris, 
bu, hükumeti devirme hareketin
de ilİ!İkli bütün ıuçlularm adale
tin pençesine düttüklerini ve tid
detle cezalandırılacaklarını söy -
lem ittir. 

M. Venizelos bir şartla 
Rel•icUmhurluğa namzet· 

liğini koyabilir! 

Atina, 4 (Hususi) - Yunan 
.S.tvekili M. Çaldaris, M. Venize· 
tosun reisicumhurluğa namzetli -
ğini koyacağı hakkındaki fayıa • 
lar hakkında fikrini soran gaze -
tecil ere ıöyle deamittir: 

"- Eğer M. Venizelos, reisi -
cumhurluğa namzetliğini koymak 
suretiyle memlekette uyandıraca
iı aaraınlmın meıuliyetini kabul 
ediyorsa, namzetliğini koyabilir.,, 

ikmal imtihanları 
Ankara, (Hususi) - ilk mek

teplerin ilkmal imtihanları 1 O Ey
lülde batlıyacak, 20 Eylüle kadar 
bitirilecektir. 

"•kll ve becaylf edilecek 
muallimler 

Ankara, 4 (Huıuıi) - Anka
ra Maarif müdürlüğü nakil ve be-

cayiı edilecek muallimlerin liate
ıini hazırlayarak vekalete vermit· 

tir. Listeye göre, 20 muallim na
kil, 1 O muallim becayif edilecek, 

4 muallim de inzibat komisyonu 
karariyle değiştirilecektir. 

Sovyet zabitleri dağa 
C)ıktllar 

Londra1 4 (A.A.) - Sovyet 

orduıuna menıup 89 zabit, Kaf -

kasyada Elbrüz dağının tepesine 

çıktıklarını telsizle bildirmişler -

dir. Elbrüzün tepesi, 5642 metre 

yüksekliğindedir. 

M. Vorotilof askeri heyeti· 
miz 'erefine ziyafet verdi 

Moskuva, 4 (A.A.) - Kiefte 
bulunmakta olan müdafaa komi -
ıeri M. Vorotilof askeri Türk he -
yeti terefine bir ziyafet vermiştir. 

. . 
gem1s1 Romanya mektep 

Limanımıza gelen Romanya 
mektep gemisi bu aktam Yuna -
niatana, oradan da İtalyaya ha -
reket edecektir. 

Gemideki talebe, tatbikat yap
makta ve uğradıkları tehirleri 
gezmektedirler. 

leri arasında alınmıtbr. 
Resimde kumandan Salih Pata 

ile Vali Talil Bey ve diğer bazı 

ae•at ıörüli'-or. j 

'- Golç Paşa Türkiyede 
Harbiye mektebine v 
harbe ait 

--Çeviren: A. C. 
Hepsi müıir veya ferik 

olan Muhtar, Ali Nizami, Asaf, 
ihtiyar Kürt İsmail, Hilmi ve 
Veli Rıza Paşalar; benim gibi 
bekliyorlar. Hepsi kütüphanenin 
resimli kitaplarını karı§lrrıyorlar 
esniyorlar, kahve içiyorlar ve ko
nuıuyolar. Bekleme müddetini 
faydalı bir surette geçirmek 
kimsenin hatırına gelmiyor. Ni • 
hayet Asaf Paşa daha ziyade bek
lemenin faydasız olacağını söyle· 
yince toplanan zevat dağılıyorlar. 
Bir harp çıkmal! tehlikesi her an 
mevcutken, Türk ordusu ulahat 
komisyonu bir gününü bu suretle 
geçirmiş oluyor.,, 

Mabeyn hükmetinin tayin et -
tiği kalıbından harice çıkmamau 
da her türlü terakkiye mani olu
yordu. Bütün kararlar, velevki 
en ehemmiyetsiz bir mesele için 
bile olsa, Yıldız tarafından veri
liyordu. Komisyonların, nezaret
lerin bütün arzuhalleri, bilcümle 
teklifler ve raporlar evvela baş -
katibe gidiyordu. Onun odasın -
da tasavvur edilemiyecek kadar 
evrak toplanıyordu. Bazı günler 
1200 adet evrak bile gönderili .. 
yordu. 

Bütün gelenler itina ile yazılı
yor, hulasaları yapılıyor ve evra
ka mazrufen ilave ediliyordu. 
Ondan sonra temiz bezlere ıarı • 
larak, şayet bir gün padişah a • 
rayıp soracak olursa meydana çı· 
karmak için bir tarafa konuluyor
du. 

Devletin. bu merkezi dairesin-

de itler intizamında gidiyordu. 
Buna rağmen bu merkezi daire 
icap eden hükUmet iflerini göre
cek bir vaziyette değildi. Golç 
Paşa hatırat defterinde diyor ki: 

"1806 muharebesine kadar 
Prusyanın da bir mabeyn hüku • 
meli vardı. Bu da ihtiyaçlara 
kafi gelmiyordu. Bununla bera· 
ber harbiye, hariciye ve dahiliye 
i§leri için Lombard, Kleist ve 
Beyme gibi maruf §ahsiyetler itin 
başında bulunuyorlardı. YJldız 

hükumetinde bunlar da yoktu. 
Tek bir başkatibin elinden aske· 
ri, diplomasi, bahri, dini mali 
meseleler, maarif İJleri, şikayet· 
ler, iıtidalar, tahsi i§ler, muka
veleler, imtiyaz evrakı, nizamna • 
meler ve daha bir çok şeyler ge· 
çiyordu. Umumi hayatın ·bütün 
safhalarını ihata edebilmek için 
onun ünivenel bir dahi olması la
zımdı. Fakat böyle b=r dahi de 
olsaydı, bunun bir kıymeti ola· 

mazdı. Çünkü doğrudan doğru
ya padişahla münasebeti yoktu. 
Gelen evrak mabeynciler tara -
fından padişaha gösteriliyordu. 
Padişahla istişare edenler ve o· 
nun kararlarım alanlar mabeyn • 
cilerdi. Bir ada.mm, Abdülhamit 
kadar çalışkan da olsa, bütün ev· 
rakı hakkiyle tetkik etmesine im
kan yoktu. Onun için evrak yı -
ğılıp kalıyordu!.,. 

Fak at Golç Paşa, bu vaziyet 
karş11ında işlerin sürüncemede 
kalmasına tahammül etmiyordu. 
Padişah onu hangi komisyôna 
gönderirse, o komisyona taze ha
yat veriyordu. Golç Paıa hiç bir 
zaman atıl kalmıyan bir faaliyet 
ve inkiıara uğramıyan bir meta· 
netle vazifelerine ait işleri ileri • 
letmeie çalııryordu. Onun çah•
trjı yerlerde az vman. aonra te • 

hatıralar •• 

rakki eseri de görülüyorclu. " 
rek Çatalca hattında, ıerektl J. 
lanbul ve Ganakkale botasJalllt.. 
da tahkimat işleri yoluna ıi'9' ti ve askeri talim Te terbiye lılf 
felerinde de o zamana kadar~ 
bir vakit görülmemit bir f~ 
başlamJ.!b. Her ne kadar ha ill: 
eski yavaşlıktan hoflanan 
Türk pa,alarımn o kadar h~ 
na gitmiyor ve bütün •ni 
tın esas itibariyle muanzı o't&f.. 
lar müziç yenileştiriciye karfl 
sif bir mukavemet ıöatere -- •• " ...... , 
muattal bir hale getirmeie 
yorlarsa da Golç. P&f&BID 
büyük hedefe - Türk ord 
ve devlet itlerinin 
na - fedakarane Te mahT. 

rane hasrettiği yorulmak b
0 

yen mesaisi beyhude olm 
Zabitan heyetinin ~ 
arasına saçtığr tohum, N> 

Osmanlı devletinin iyiliii 
filizlenmeğe baılamııtr. 

Şair hususatta Golç Pa .. 
kendine mahsus olan hay 
zından hoşlanıyordu. A 
dakı yorucu hayatın 

defa olarak lstanhulda 
lezzetini tatmıştı. Alm 
"T eutoma,, namındaki klüpl 
de jimnastik cemiyetine ı" 
mükemmel suretle yiismek 
niyor. zevceleri 11k tık ı" 
leri ziyaret ediyor Ye Wr 
gibi raksediyordu. Arada 
da arkadaşlarla birt icaç 
yuvarlamaktan çekinmİYo 

• il- • 

Lülrı hayattan 
tarafmd 
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haberleri: ltalyada neler oluyor ? Polis 

........... ! ... ~ ~~$ml98R~id 
Zagrep f aci~sının ikinci 

Zavallı küçük 
Akıarayda, Mustafa Kemal 

Paşa caddesinde Yakup zade a • 
partmanmın ikinci katınCia otu • 
ran Zühtü beyin refikası Nire H. 
mutfakta me§gul olurken dört 
yaıındaki kızı Necla havagazı o· 
cağının üstünde kaymyan sıcak 

ıuYQ devirmi§, vücudu haılana • 
rak ölmüştür. 

M. Musolini Ekselins 
değil yoldaştır ! Perdesi nasıl kapandı?! 

'yunanlılar haksızlığa uğramışlar, bir 
Yugoslav hakem bir Yunan atletine 

tabanca ·çekmiş! 

' 

200 
rrıctrc seçmelerinde bile muvaffak olamamaları herkesin hayretini uyan-

dıran iki atletimiz .. 

Semih ve Mehmet All •• 
tıı ~llgrepte yapılan Balkan o· birinci seride seçimin ikinci seri-
la? arının ikincı· ve üçüncü gu··n· d M h t Al' · b' b' · k ~tırıd e e me ının ır ırı ar asına 
~r· en medet umanların <la göz- müsabaka harici kalmaları izahı 
~İt·:ı ?ı;;rk kaldı. Atletlerimiz mümkün olmıyan bir hadiseder. 
ltk a a gayret etaelermi§ mem Seçmelerde ç.ok dütük derece 
~·ete sonunculukla dönecekler· y"ps,n seri birincilerinin çok geri· 
d~f. lio§ böyle sondan ikinciliğin !erinden gelen bu iki atletin nihai 

•onunculuktan farkı yok ya... müsabakaya kalmaması, bet se· 
~~O kadal' ıeyler yazdık ki .. Ar· nedir ilk ·defa görülen bir haldir! 
} tazılacak ne kaldı bilmiyoruz. Uzun atlamada Tevfiğin bütün 
ıı..' tıız §unu sorabiliriz: Milli for- ı 
~~ at ama esnasında yapabildiği en 
~ ~tz~n şerefiyle bu ;kadar .ı>t.na.· yüksek derece 6 metredir ki hu 
de~. hır günah ve bir meıuHyet mesafe ile finale kalmak mümkün 

iti tnid' ? ~. ır . olmadı .. 
0

•
1u.h .. b· · · Z .. f . G 11 d h 1 llı.ıı ik ..... ırımız agrep acıası· ü e atmıya a il o an geçen 

)'o • llıcı gününü töylece anlatı· senenin birincisi Vis 13.03 atarak r. . 

Zar.' ( ") B • . ~fl.lk "rep, Huıuıı - eşıncı 
tıırn an oyunlarının ikinci günü, 
~-~ al ttesj günü Zagrep stadında 

... dı .. 

~ilk 26 Aiustoı güp.ü 4 X 400 bay· 
~e b~a~ıtı büyük kargaşalık için· 
~il ıttıği için olimpiyat komitesi 
~ıı~ llıünaka!alardan sonra .Yu· 
~hatan - Yugoslavya arasında 
~ kak Yarıtmrn tekrar edilmesi· 
~tar vermitti .. 

~l afta arasında büyük heye· 
\'lı atla Yapılan bu müsabakayı 
E,r~~nistan sekiz metrelik bir 
~İiı a kazandı ise de Yunanlı 
li•t·abıldardan birinin bayrak de· 
"l ır· k 

~ltt ır en hata yapmaaı . Yunan 
tııtı ~tnın diıkalifiye edilmesini 
• Ct):> old 

\' u. 
'<ıtı ;na.u takımının bu hadiseden 
~ ,

1 
erece mtiteessir olması Ati· 

blf e Zağrep araıında uzun tel
~ lnuhaberelerine vesile oldu .. 
~i;'rılt1al' oyunları terkle dön· 
~t 'kalktılar: Balkanlı murah· 
,11.l'Jn araya girmesi, Yugoslav
~~ her iki takıma ıayı verme· 

~ld •uretiyle teklif yapmaları A· 
~l'l ~n da sükunet ve itidal ha-

erı · ~~l nın gelmesi Yunanlıların 
~ 'lra devamını mecbur kıldı. 
~~ 'tteıi günü yapılan müıaba· 'itid• derece itibariyle büyük 
t~ıe ete kapılmıttık.. Ruıyadan 
~ ~ Seınih 200 metrede yer ala· 
~~· !! \l •uretle Rumenlerden u· 
ı,~ltı ulaarlara yakın olan sayı 
li., tllıı makul bir tekle girecek-

s~b~ nıetre manialı kotuda 
\ii,._b l'e A. Haydar seçmelerde 

\" ~ lka. harici kaldılar .. 
!-J,lt :0 •la" Q',.zetelerinin bile or· 

'Yeca.na verdiii 200 metre 

betinci, fngiJtereden gelen S. F. F. 
13.10 atarak üçüncü oldu ... 

100 X 200 X 400 X 800 şeklin
deki Balkan "bayrağını kotan Ö· 
mer Besim, Ragıp, Raif, Mufah· 
ham' dan mürekkep takım 3,36,2 
yaparak beçinci oldu .. 

Atletizm takımımızın düttüğü 
elim vaziyeti izah etmeğe dilim 
varmıyor .• Senelerdenberi bağır· 
dık, gücümüz yettiği kadar anlat· 
mağa çalı§tık; anlamamakta israr 
edenlere uzun seneler devam ede
cek bu akibetlere tahammülden 
başka tavsiye edecek hiç bir fey 
yoktur .... 

Atinadan gelen bir haberde 
Zagrep oyun1anndaki had~seyi şu 
şekilde anlatıyor: 

Atlnada infial 
Atina, 1 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Zagrep olimpiyadında, 
Yunan atletlerinin Yugoslav hal· 
kından ve Yugoslav hakemlerin • 
den uğradıkları iddia edilen fena 
muameleler burada halk arasın· , 
da infial uyandırmı§tır. 

Atina gazetelerinin Yunan at· 
letleriyle beraber Zagrebe giden 
muhabirlerinin bildirdiklerine gö· 
re Yugoslavlar, kendi milli takım· 
larını birnici çıkarmak için elle

rinden gelen her şeyi yapmı,Jar, 
Yugoslav hakemleri, Yunanlılara 
haksızlık etmişler, hatta bayrak 
kotusunda birinci gelen Yunan 
takımını dia'l<alife etmiıler, fakat 
Yunan takımının Zagrebi terke
derek Atinaya döneceğini söyle· 
mesi üzerine maçı tekrar etmeğe 
muvafakat etmitlerdir. 

Fakat bu yarı§ta gene Yunan· 
lılara· birinciliği vermemitlerdir. 

Yunan muhabirlerinin haber· 
lerine öre bir Yu 

Limanda kaza 
Liman tirketinin bet numaralı 

r-0morkörü arkasına taktığı mav • 
nalaral köprü altından çıkarken 
2925 numralı mavna köprüye 
çarpmı§, bordası parçalanmıştır. 

Bu esnada mavna tayf a]arından 
lstavri ile Dursun denize düımüı
lerse de kurtarılmışlardır. 

Cıgara yUzUnden .• 
Galatada Kuyu sokağında otu· 

ran Madam Sürpik yatarken elin· 
den düıen ciga'ra yatağını yak· 
mı§, evdekiler tarafından söndü· 
rülmüıtür. 

Otomobil kaza•• 
Şoför Nevzat efen dinin idare

sindeki 2140 numaralı otomobil 
Takıimde Ali Nafi isminde bir 
zata çarparak yaralamııtır. 

Parmakları kesildi 
Fenerde Abdullah efendinin 

bıçkı atelyesinde ç.abıan Ihsan e· 
fendi parmaklannı makineye kap 
tırmı§, hastahaneye kaldırılmıt -
tır. 

Bir kaza daha •• 
Galata.da Necati bey: caddesin· 

den geçen Şevki efendiye toför 
lıtelyonun otomobili çarpmıf, a • 
ğırca yaralamıttır. 

.f\ -

Cuma ya Be,iktaı
Süleymaniye maçı 

var 
Önümüzdeki cuma günü Şeref 

stadında saat on altı buçUkta Be· 
tiktat - Süleymaniye birinci ta· 
kımları arasında huıuıi bir maç 
yapılacaktır. Beşiktaı bu maçla 
yakında yapılacak Türkiye birin-

ciliklerı maçlarına ilk hazrrlrfı 
yapacaktır. 

Bu itibarla, hu kar§ılatma ev
vela bu cihetten, sonra yeni lig 
maçları arifesinde iki takımın 
maç kabiliyetini göstermesi itiba
riyle dikkat ve alaka uyandıravak 
mahiyetedir. 

Yüzme şampiyonluğu 
bu Cuma yapılıyor 

lstanbul Denizcilik Heyetin • 
den: 

Bazı esbap dolayısiyle teehhü
re uğrayan lıtanbul yüzme tanı -
piyonluğu 7 - 9 - 934 cuma 
günü Moda deniz banyolarında 
yapılacaktır. 

Müsabakalara ıaat 1 O da hat· 
lanacağından yüzücülerin vakti 

muayyeninde banyoda hakem he· 
yetine müracaatları tebliğ olunur. 

--llD~ 
Yunan atletlerinden birine taban· 
ca çekmif, fakat daha soğuk kan-

lıların müdahalesi üzerine it ç.ığ
rığından çıkmamııtır. 

Bu hadiseler ve Yunan kafile 
reiıinin f iddetli protestosu üzeri· 
ne Yugoslav atletizm federasyo • 

nu, badema bu kabil hareketlere 
meydan verilmiyeceği hakkında 
teminat vermit ve mesele kapan • 
mıştır. 

Yugoslavlar, bu müsabakalar· 
da Yunanlılardan birinciliği al • 
mak için çok uğra,mıılar, fakat 

ltalya başvekili amelenin sızlanmasına 
mani olmak için eski sosyalist 

• arUadaşlarile uzlaşıyor 
!ki üç gün evvel ajana, Deyli 

Telırafın Nilin muhabiri tarafın
dan verilen ve }ıer tarafta derin a· 
kiıler yapan, .meraklar uyandıran 
bir haberin hulasaııni bildirdi. 

Son posta ile gelen (Deyli Tel· 
graf) gazeteıf bu mevzu üzerinde 
bir ~ok tafsilat veriyor. 

Muhabir diyor ki: 
Salahiyettar sosyalist mahafi· 

linden aldığım malumata . göre, 
Sinyor Muaolini, ltalyada takip 
ettiği dahili siyaset tarihi bakı· 
mından en cesurane hareketler· 
den birini hazırlamaktadır. 

İtalya Batvekili, kendi eliyle 
feshettiği ıoıyalist fırkasının ha· 
yatta kalan büyükleriyle temas e· 
derek f afist fırkasında bir sosya· 
liıt cenah vücuda getirmek ve 
kendisine iltihak etmek üzere tek· 
liflerde bulunmuftur. Buna mu· 
kabil sosyalistlere f,ırkada, bilhas· 
sa korparatif devletin bütün it ve 
istihsali kontrol eden idari daire• 
lerlnde büyük mevkiler verilecek· 
tir. 

Vaziyeti izall için Dana verilen 
malumat !U merkezdedir: 

l - Bizzat Duçenin kotrol et· 
tiii lCorpora.tif devlet, genit mik
y.uta •eniılemiı bulunuyor. Onun 
için bunun bizı:at d~enin itimat 
ettiği, iıçiler tarf ından da itima • 
da mazhar olan yardımcılar ta • 
rafından itletilmesi lazım geli • 
yor .• 

2 - (Geçen ay 30.000 e varan) 
İfsizliğin artmaJı, İtalya jhracah -
nın gittikçe azalması yüzünden 
amele ücretlerini yeniden azalt • 
mak ve amele için yeni tahdidat 
koymak lüzumunu ıöstemıittir. 

Bu vaziyet kartısında eskiden 
taraftarları çok olan, hala da mev
kiini kaybetmemiı olan sosyalist
ler bir takım dütmanlann baş 
göıtermeıine mani olacaklardır. 

Aldıjım haberlere göre duçe 
son günlerde sabık soıyaliat dost
larından üçünü davet etmiştir. Bu 
sabık dostların en mühimmi Sin· 
yor Caldara idi. Umumi harpten 
evvel de, sonra da Milanoda be • 
lediye reiıi olan bu zat, amelenin 
tarakkiıi için bir çok itler batar· 
mıfb. 

Yıllarca evvel iki dost kavga 
etmiıler ve Sinyor Caldara hal -
Yi'nm umumi harbe ittiraki aley • 
hinde 'bulunmuıtu. Bir kaç haf -
ta evvel Sinyor MutoliniJ Calda • 
ra ve arkadatlariyle . l<artılafbğı 
zaman maziye bir perde çekme -
leril\i ve faıist fırkasına iltihak 
etmeyi teklif etti. Haber aldığı • 
mıza göre sabık belediye reisi §U 
cevabı verdi: 

- Artık siyasetten çekilmiş bu· 
Iunuyorum! 

Faltat diğer sosyalistler bu tek • 
lifi düıünmeyi vadetmitlerdir . 

Bunun üzerine Sinyor Musolinj 
§U sözleri söylemit: 

- Fırkaya iltihak için size üç 
ay mühlet veriyorum. 

İlk mülakat, böylece bittikten 
sonra mülakatlar tekerrür etmit ve 
haber ~.ldığıma Ş?"Öre SinvC'r Cal • 
dara da dıaçenJn teklifini dütün • 

mak için zemin aramağa batla • 
mıttır. 

Görünüte göre Sinyor Musoli • 
ni, sabık dostuna mühim bir mev • 
ki vadetmit bulunuyor. O da bu 
suretle fırka dahilinde amele me· 
nafiini temsile lmkin .liulacaktır •• 
Sinyor Caldar.anın f aıist fır,kası • 
na iltihakı takdirinde diğer sosya• 
listler de onu takip edeceklerdir. 

Sinyor Caldara, bir vakitler 
Sinyor Musolininin de dahil ol • 
duğu sosyalist grupunun hayatta 
olan en mühim lideridir. O za • 
man Musolini Avanti gazetesinin 
bat muharrirliğini yapıyordu. Fa
kat Romanya hareketinden bir 
müddet sonra bu gazeteyi kapa • 
mıttır. 

Sosyalist mahafiJine göre Sin· 
yor Caldaranın faşiıt fıl'kasına il
tihakı, İtalya ameleıi onun pek 
büyük bir muvaff akiyeti sayıla • 
caktır. Nasıl ki onun papa ile ıul· 
hu daklerikaller nazarında pek 
büyük bir muvaff akiyet ıayılmıt· 
tı. 

Halihazırda Milan halkının u· 
mumi fikirlerinde ihtilaf · vardır. 
Sinyor Caldaranın belediye reis • 
liği zamanını hatırlıyanlar, onun 
İfÇİ sınıflarına pek büyük iyilik • 
ler yapacağına kanidirler. Çün • 
kü bunlar sosyalistlerin bundan 
sonra burada müstakil bir varlık 
sahibi olamıyacağını biliyorlar. 

Sinyor Caldaranın nufuz ve 
namusu hem ameleye, hem ser· 
mayedarlara müfit olacaktır. 

Bazılarına göre de Caldara, 
Musoliniye mağlup olmıyacak· 

tır. 

Sanayi teşkilatının liderleri 
toplanarak işçilere mesai saatleri 
haricinde it vermiyerek itsizliği 
kaldırmak, iş saatlerini azaltmak 
ve kadınlarla gençlere iş verme • 
mek meselelerini konuıacaldar • 
dır. 

Fakat bütün bu tedbirler, iti -
razsız kabul edilmiyecektir. Bu 
v:.ziyet kal'§ısında Sinyor Muıoli • 
nhre en çok yardımı dokunacak 
zat, Sinyor Caldaradır. 

Sinyor Musolini ile sosyalist 
:' ·deri arasında geçen konuıma • 
la"' hakkında bir çok. rivayetler 
dönüyor .. 

Bir rivayete göre, ıoıyalist re -
isleri, Sinyor Musolininin Vene • 
dik sarayındaki büyük odasına 
girdikleri zaman: 

- Hayırlı sabahlar ekıelins ! 
Demi!ler, buna mukabil Sin • 

yor Musolini: 
- Bana ekselans, demeyin! 

Y oldat ! diyin .. Ben ıizin her han· 
giniz ~adar sosyalistim. Yalnız ıiz 
sözle iktifa ederkeIT, ben fikirle • 
rimizi muhtelif yollardan tatbik 
ettim. 

Demittir. 
Diğer bir rivayete göre Sinyor 

Caldal'a: 
- Hürriyeti iade edeneniz fıl'• 

kamza iltihak ederim .. 
Demit, buna mukabil Muıolini 

de: 
_:ıSize kollektif hürriyeti vere· 

celim.. Şahat hürriyeti deiil ! 
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~~1.......-. 
Demirci Mehmet Efenin! 

muharririmize sözleri 
Nazilli kaymakamı -İçme suyu ve elektrik-Hüku
met doktorunun işleri pek çok-Nüfus katibi Hanım 

Nazilli, ·(HU1uıi) - Muhatıp· 
lanna büyük bir inanma ve ıevgi 
hiui telkin eden kaymakam İh· 
san beyin buraya gelmezden ev· 
vel yüksek meziyetlerini it İbn İt· 
tim. Kazaya geleli bir buçuk se· 
ne olduğu halde halkın büyük ve 
Jialbt ıevgilerini kazannuıtır. 

Vezirköprü, Bartm Eruh , ' 
Dörtyol, Menemen ve Tefenni 
k'azalarında kaymakamlık yap • 
mıt, tecrübeli ve bilgili bir idare 
adamıdır. 

Su meselesi 
Nazilli halkı menba suyu içi • 

yorlaraa da bu ıu kesildiii zaman 
bel~diyenin teıiıatiyle kuyular • 
dan çekilen ıuları içmektedirler. 
Kaymakam lhıan bey buraya da· 
imi bir menba ıuyu getimıeğe az· 
meyl~miıtir. Onun maksadı ıu 
ile elektriği yerleıtirerek turbini· 
le ucuz: elktrik cereyanı çıkarmak· 
hr. Bu ıu 13 kilometre uzakta· 
tan getirilece'ktir. P,r~jclerinin 
yapılması için belediyeden 1000 
lira ayrılmı~hr. 

Elektrik 
Şehrin elektriği evvelce bir 

bir müteahhidin elinde iken kay • 
makam beyin ıayretiyle ıanlral 
binası da dahil olmak üzere (14) 
bin liraya ıatın alınmııtrr. Kilo· 
vatı otuz kuruı iıe de bundan 
ıonra daha ucuza verilmesi ka· 
rarlaıtırılmııtır. 

Belediye 
Bele<liye binası ıehrin büyük • 

iliğiyle mütenuip değildir ve bir 
kat üzerinde iki odadan ibaret 
bir dairedir. Belediye reiıliğinde 
değiıiklik yapılarak Hocazade 
Emin bey ~ilmiftir. Emin bey 
halkın itimaCJmı lc:azanmq, aijzel 
n;yetler Nıhlbi -ve ç.olC çahıkan }>ir 
zattır. 

Nazili lie1ediyninin ıüzel bir 
adeti ...Nil'. Öile vaktini halka 
ilin i~ln saat 12 C:le hir top atıl • 
makta1f rr. Bu sayede umumi ha • 
reket tanzim olunmal<ta'dır. 

HllkGtnet doktoru TahalnBey 
BUJ'&DJD kudretli, çalııkan bir 

Jiaıli'6met ~oktoru vardır. Bu ıe -
~ji &loktor ~raya pula bakmak 
ıızm herk'eıin liaıtalanna bakar, 
reımf vazifesini de canla baıla 

yapar. Fakat mıntakaıı ıeniı ve 
iıleri pek çok olan hükUmet aai· 
lık itlerinin yalnız bir sıhhat me· 
muriyle çevrilmeıi çok mütkül 
olmaktadır. Bu dairere bir katip 
veya bir ııhhiye memU1"Unun da· 
ha jlavesi elzemdir. 
nUfua kltlbi bir Hanım kız 

Y erJilerden Zekiye hanım a • 
dında bir hanım kız vilayete gi • 
derek müıabaJ<a imtihanına ıir • 
mit, imtihanda kazanarak kaza • 
nm nufus katipliğine tayin olun • 
mu9tur. Ben kaymakam beyin ya· 
nında iken •evinerek jçerjye gir • 
mit, elindeki emri İhıan beye 
vermiıti. Zekiye hanım,ın ilk kı~ 
memur olllrak l>uraya tayin e • 
dilmit olmatı güzel bir \esir yap -
mıttrr. 

Demirci l\1ehmet Efe 
Herkeıin bildiii Demirci Efe 

Nazillide oturuyor, Mehmet Efe 
Nazillinin Dualar köyünde Cloi • 

· muıtur. Babası Pirle bey kôYün • 
de demircilik yaptığından Demir • 
ci lakabını almıttır. Demirci Efe 
saltanat deninde dağa çıkmıf, 

ıonra yakalanarali hapsedilmiı • 
ae de bir yolunu bularak kaçmıt • 
tır. Mehmet Efe, umumi harpte 
askerlik etmİftİr. 

Sonraları dağlarda dolatmıt, 
Milli mücadelenin ba9langıcında 
ve lstiklil muharebelerinde cep • 
he kumandanlıiı yapmııtır. 

Demrici Mel'imet Efe (45) yaı· 
larında, k11a boylu, ve fakat alet 
gıbi bir adamdır. Efe diyip te 
poturlu, •çepkenli, göğıüne kadar 
kutaklı bir adam zannedilmeme· 
lidir ! Demirci Efe nazilt, kil>ar, 
:zeki ve anlayıtlı bir babayeğittir. 
Herkese elinden gelen muavene· 
ti yapmaktan zevk alan ve hayirlı 
itlere kotan bu methur Efeden 
hayabna dair malOmat istedim. 
Maziden bahiı açmak istemedi, 
bana k11aca: "Ben Gazinin emri 
altında bir tek nefer ıibi çalıı • 
tım. Olün<:iye kadar liükOmet ve 
mill;time merbutiyetim 'Vardır.,, 
dedi. Demirci Efendinin o zaman· 
lardaki bu hizmetleri Büyü1' Mil • 
Jet Mecliıince takdrr edilerek 
kendisine 1ıtikli.l madalyası ve • 
rilmiıtir. 

Ragıp Kemal 

Mersin suya kavuşuyor 
Merainin temiz bir içme suyu· 

na kaTUfmaıı için ıeneleraenberi 
yapılan taıaVYUrlar nihayet bu 

defa belediye reisi Mitat beyin 

sayretiyle kuvveden filiyata ,ı • 
karılınıttır. Fenni bir tekilde 
filtre ırmak ıuyunwı hikemi ve 
kimyevi taıfiyeıine ~ olmak 

üzere belediyece bir proje müna

kasaıı açılmıttı· Mühendis Bed
.. ; ey~ 3.. !irayıt oaz rlıkla iha.-

Aı ~dil:n bu proje tuflyıııı ·~ ,!C· 

hir şeoe1Le4İ11e aiı kuıınıları İhti • 

edece~tir. 

Tasfiye ve ıehir ıebekesine 

ait fapılacak projenin ikmal ve 
Sıhhiye, Nafia Vekiletlerince 
taıtikini müteakip ayrıca tasfiye 
tesisatı için bir münakaıa açıla· 

Cihanbeglide 

Kurak köyler 
ahalisine yardım 

Bu kazaya bir hekim 
göndermeli? 

Cihanbeyi, (Huıuıt)- Kazaya 
bağlı köylerin yarııı kuraklıktan 

mütee11irdir. Bunlar içeriıinde en 

fazla muhtacı muavenet olan 
(Uğuzeli) köyüdür. Bu vaziyeti 

mahallinde tetkik eden Zıvarık 
nahiyeıinin eski müdürü Muzaf • 

fer beyin müracaatı ve kaza Hi • 
Jaliah~er cemiyetinin yazmaaı ü • 
zerine Hilaliahmer cemiyeti mer • 
kezi umumiıinden muhtaç köy • 
lülere daiıtılmak üzere 998 lira • 
lık havale ıelmittir. Kaymakam 
vekili Niyazi, Hililiahmer reiıi 

T evlik beyler bir heyet halinde 
(Ujuzeli) köyüne giderek muh • 
taçların kendi ellerine vermek 
suretiyle dağıtacaklardır. Yük • 
ıek gayeli Hililiahmer cemiyeti 

bu ıuretle tam yerinde bir yar • 
dımda bulunmut .-e kaza halkını 
ıevlnd innit tir. 

Uzun müddet doktorsuz kalan 
kazaya bir çok tiki.yetler üzerine 
tayin eailen bükUmet doktoru 

Sabri bey Beytehirine nakJedil· 
mit, bu suretle kaza ıene doktor· 
ıuz kalmıttır. Kırk bin nufuılu 

genit ıahalı ve bütün merkezlere 
uzak olan kazaya açılmak üzere 

olan diı~aer de doktorauzluk • 
tan açılmamııtır. Senelerdenbe • 
ri aıhhi tetkilitı düzgün olmıyan 

ve pek fazla ihtiyacı olan bu ka • 
7aya bir doktorun tayini ve diı • 

pan.1erin açılmaıı halkm baılıca 
arzularına andır. 

Belediye kazaya ıelen İçme 
suyunun yollarındaki bozukluk • 

ların tamirine batlamıttır. Bir 
aya kad•r ikmal edilecektir. Bu 

tamirattan ıonra kazanın ıuyu ar
tacak, münaıip mahllere yeniden 

~eımeler yapılacaktır. 

Mersinde 

Kamyon 
Faciası 
Beş kiıi yaralandı 
Mersinde Fındık Pınarı yo • 

lu~a bir kamyon f aciaıı olmut • 
tur. 

Sabah erken F uıdık Pınarın • 

dan Menine ıelmek üzere çıkan 

ıof ör Natit efendinin idaresinde • 

ki kamyon Kuzucu Belen civarı • 

na gelince taf lı yanmıt ve dev • 
rilmitlir. 

Kamyonun içerisinde bulunan· 
lardan Galip beyin hemtireaiyle 
tapu katibi Ahmet, huıuıi muha· 
ıebe ah ild 1 Ma.hm efe d!· 
ler, Ça.vu§ludaan ve: kucalufan 
i1:(i köylü ağır auretle yar~ anmış· 
1ar, arkadan gelen difer bir 
kamyona alınarak Merıine geti • 

rilmitler ve haıtaneye kaldırıl • 
mıılardır. 

Yaralılardan ikiıinin vaziyeti 
alır olmakla beraber hayatları 

Nafıa vekili tetkiklerioe 
devam ediyor 

,,... (Bq t.&ratı 1 tnd aayıta<S&) 

Malum olduiu üzere, Şark 
Demiryolları nakliye ücretlerinin 
pahalılığına dair ıikayetler yapıl· 
maktadır. Vekil Beyin, bu cihe
tin tetkik edilerek tarifede tenzi· 
lat yapılmaıını istediği ve bu 
mevzu üzerinde meıgul olduğu" 

anlqılmakt~dır. ~ 
Mukavele ahkamına dokunul

maksızın, bugünkü hayat ve iktı
sat şartlarım göze alarak kum -
panyanm tenzilat yapması müm -
kün görülmektedir. 

---------------1~ Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acentelen KarakOy . Köprübaşı 
Tcl.42362 - Sirkeo Mühlirdarzadt> 

Han Telefon 22740 

Ayvalık Yolu 
BAND1RMA !iv~~~~ 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakhr. (5401) 

Karadeniz Cu-
martesi postası 
ERZURUM vapuru 

8 Eylül 

Cumartesi ıs de Galat~ 
rıhtımından kal~acak. Gidişte 
lnebolu, Siaop Samsun, Gire
aon, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
D6nOıte bunlar• ili.eten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Un· 
ye'ye uğrayacaktır. (5444) 

Mersin 
Sür'at Yolu 

ANAF ARTA •at~~~ı 7 

CUMA ll de Sirkeci 
rıbbmmdan kalkacak. Gidiıte 
lzmir, Antalya, Mersin'e. Dö· 
nllıte bunlara ilaveten Alan· 
ya, Külliik, Çanakkale'ye 
uğrayacaktır. (5441) 

Barhn Yolu 
BURSA vapurw 

6 Eylül 
Ferşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacakhr. 
(5442) 

TRABZON 
Sür'at yolu 

KARADENiZ Vapur.ı 
6 Eylül 

Perşembe 20 de Galata nh· 
tamından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Sam4un, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Riıe, Hopa'ya. 
DCSnüıte bunlara iliveten 
Pazar, Of, Polatban~ye uğ· 
rayacakhr. (5443) 

Şimdiki vaziyete göre, fir't)JI 
meseli. lstanbuldan KüçilkÇ ...... 
ceye kadar §u §ekildedir:. ıı1Jlflf 

Birinci mevki kırk ıekıa ,Jtt 
on para, ikinci mevki otul ~ 
kurut otuz para, üçüncü -'"' 
yirmi dört kuru§tur. ,,JJ 

Yalnız üç aylık abonınaıJ 
mühimce ve gidip gelme ba-:=; 
de bazı tenzilat vardır. ~ 
halkımızın çoğu memur ve 
lı olduğu için, üç ayhk a~, 
paraunı biredn vermek ke11d...,. 
rine hayli ağır ve çok defa İ~ 
11z gelmektedir. . / 

Kumpanyanın bu cihetleı.'Jdt 
ze alarak lazım geden koJa,.....
rı göstermesi zaruri görül:;: 

Kavun, karpuz nakl 
Şark Demiryolları kum~ 

temmuz ortasındanberi 7~; 
tenzilatı tatbik edegelm"'5-
Memleketimizin mühim ~ 
tından olan kavun ve ~ 

nakliyatı için alınan ücreti';!' 
panya, dörtte bir mikdara -,J' 
mi§tir. Bu vaziyet ticaret • 
larına bir hayli yaramakta~dl-

Nafma Vekili Ali Bey, 
lerine devam edecektir. ' 
mizde bulunduğu müddetçe. 
kikat .yapacağı mevzular •1 
da, Üsküdar - Kadıköy 
yapılmaar dütünülen köprü 
lesi de vardır. 

Nafıa Vekili Bey, mü..ı& 
günde, travers fabrikamızı 
etmek üzere Derinceye de 
cektir. 

Yol parası 
Yol paraımı vermiyere1' 

zat yollarda çalıtmayı ka 

denler grup, grup vilayet ~-j' 

inıaatında çalıımaya gön~ 
mektedir. Yalnız bazı ~ 
çalıtmayı kabul ettikleri ' 

sonradan ortadan kaybobll~ı 
dır. Bu gibiler zabıta me?' 
rı tarafından zorla ıevkedil 
)erdir. 

Telefon şirketinde" 
alınan para , , 

Telefon ıirketi tarafınd-'J 
bonelerden alınan fazla pat"..J 
§İrketce Milli bir bankaya 1"' f 
dığını yazmıttık. Belediye~ 
rayı bir kaç gün zarfında 

tır. ~ 
Cerrahpa!a ve Haaekid•. ,.

lacak pavyonların projeı.t' 
heyetince hazrılanmaktacbt• 

o --Çocuk kavga.. P' 
JtİI" Boğazkesende oturad .ııl"' f 

minde bir çocuğa, arkad~' 
dan Yatar taf atmıf, yal'~ 
tır. Çocuk haataneye kal 
tır. 

--------------....:.·------·---- ' 
liilhisarlar l,J. M_ü_d __ ür_l_ü_ğ_ü_nd~•"' 

·~ (65) adedi depolarımız ve (177) adedi müessesatı ıaJI. ti" 
ain olmak ilzere cem'an (242) adet yangın söndürme ale:.il" 
elde edi!en fi~ add" Jiy"k gc: 'lmediğindcn e~kClr~ 
6/9/934 hmbioe mü!~dif . pcr e~b nü a. ( 15? \~ P c;a.al" 
ub!I alan cahtır. f alıpienn temınat par~tsrayle bırıı•te; §341) 
deki Ahm, Sıbm Komiıyonuda mllracaatlan. ( 

, . 
Tayyare Piyango Müdürlüğiin~e:; 

Şartnamesi mucibince 35 ton kalburlanmıı yerli Krı~-' 
den kömllrü mübayaa edileceğinden taliplerinin 8 Eylil~~ 
teai gOnü saat 14 bu~ukta Komisyona müracaatları. 

. . te r emektec:lir. 
iıiiiiiiıiııiiıııiiiıiiııiiıı..-..--..L..~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~---



l<ocaeli Vilayetinden: 
Viliyet Hususi Muhasebe bütçesinden şartnamesi ve nümu· 

GtJeri mucibince yaptırılacak olan 1684 lira muhammen bedellı 
'~tbu evrak Eylülün 20 inci Çaroamba günü saat on beşte ihale 
edilınck üzere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
~ttlcur tarihte 125 liralık muvakkat teminat mektubu veya ban· 
1 hlakbuıu iJe Villyet makamına ve tırtname ve nümuoelerin• 
~ isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları. (4978) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 

f'11•kkale 
~bdarma 
~ltlikleri 

İçin 
l\ilo 

89oooo 

satınalma komisyonundan : 
Gelibolu 

Jandarma 
birliği 

IÇln 

Kılo 

210000 

Bayramiç 
jandarma 

birliği 

için 
Kilo 

ihale 
tarihi 

Gün Saat 

98000 12 • 9 • 934 Çarşamba 1 S Ekmek -
150 

16 

" 
,, ,, Un 

13 " 
Perşembe 15 Sığır 

etı 

15 • 9 · 9~4 Cumartesi 15 pirinç 

, .. ı - Çanakkale Gelibolu ve Bayramiç Jandarma Birlikleri· 

-~ ıbtiyacı olan yukarıda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla mü· 
asaya çıkarıımıştır. 

lııı l. - ihale Çanakkale Hükumet dairesindeki Jandarma Sa

aln:ıa Komisyonunda yapılacaktır. 
d~. 3 - Şartnameler arzu edenlere komisyondan verilir ve gön· 

tılır. 

tli 4 - Talip olanların teminat ve teklif mektuplarile ihale 

~saatte komisyona müracaatları ilin olunur. (5237' 

~osta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden ; 

~İt _Mübavaası icap eden (55.000) adet tek ve çift boğazlı de· 
~t •ız porselen fincan kapalı zarf usuliJe münakasaya konulmuı 
ltt' Mezkür malzemenin '22 Birinci Teırin 934 tarihinde ihalesi 
'4.\' tdilece~inden taliplerin tartname almak için her gün şart· 
l~~tdeki. t~rifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname ve temi· 
~ :rım ıhtıva edecek kapat. zarfları t~vdi için de mezkür tari· 
e11ı ~••düf eden Pazarteai günU aaat 114 de Qey~lu Poata T. 

•sının 3 üncü katında Mübayaat Komiayonuna mOracaalları. 
~ (4882ı 

,~....._------~ ~evlet Demir yolları llAnlarl 

~.R fialk Tıcaret bıletlerıle Seyahat edecek yo'.culara yataklı 
~11 °11 iicretlerinden de yüzde yirmi % 20 tenıillt yapılacağı ilan 

11
Ur. (5169) 

61919~ ünakasası feshedilen ) 83 kalem ecnebi eczayı tıbbiye 
~-lt 

1
4 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaş-ı maS-azasmda 

~al r ıkla mübayaa edilecektir. Fazla tafsilat için Haydarpaşa 
illisına müracaat edilmesi. (5314) 

~11 Eskişehir hastanesinde inşa edilecek olan kalorifer tes'ı1atı· 
lsı 10~:P•lı ıarf ile nfinakasaaı Ankara'da iclare binasında 

l 34 Pazartesi rünü saat 15 te yapılacaktır. 
'-tıı afaillt Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar liraya 

arı 
~tnamelerde yazılıdır. (5285) 

Deniz Levazım Satınalma 
ıo,Ooo • Komisyonundan: 

kiJo Sade yağ: Kapalı zarfla mlnakaaası 6 Eylül 934 
D perıembe günü saat 14 te. 

'-d, eıa~z talebe ve efrat ihtiyacı rç n lüzum olan 20,000 kilo 
'ı~ra,~•r 6 Eylül 934 perşembe günü saat ı 4 de kapalı zarfla 
~t, ~•ya konmuştur. Talip olanların şartnamesini görmek 
·"e,

111 
er fQn ve münakasaya gıreceklerin de o güu ve saatte 

Paıada klin komisyona mllracaatları. (4669) 

~~riciye Vekaleti mübayaat 
,.. komisyonundan: 

~il ı>::ilet~miz müs~.ahdemini i,in d!kil.ecek elbiseler ile p~l!o · 
t~~tt' •rhgı 18 Eylul 934 Cumartesı günü saat 15 de Harıcıye 

"tt.a. 111de yapılacaktır. Taliplerin nUmunesini görm"ek ve 

~- ..... ~almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaatlarıt5288l 

'"eson Jandarma satınalma 
komisyonundan 

ı~'t~l 5•. 10, 15 Ağustos 934 tarihli VAKiT ve Cumhuriyet 
~ 'tı~rıyle ilin edilen erzaklardan yalınız 208000 kilo ekmeğin 
' • .934 Salı günü saat 14 de kapah zarf usuliyle müna-

e ihalesi yapılacağı ilin olunur. (5308) 
• 

lstanbul Kumandanlığı 1 
Stınalma Komisyonu ilanları 

Gümüş suyu hastanesi idn 
330 ton kok kömürü kapalı 
zarfla almcaktır. lhalcsi 
16 - 9 • 934 pazar günü saat 
on beştedir. Taliplerin şart
nan1eyi görmek üzere her 
gün l~ındıkhda Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ve i~tirak edecekleri temi -
nat rnektuplariyle birlikte 
ihale günü vakti muayyen
dc Satına1ma Komisyonunda 
bulunmaları. 

(71) (5414) 

1. Fll'ka Satınaln1a Koınis
yonundan: 

İstanbul Kumandanlığı kı
taatının kıı;lık ihtiyacı için 
sobalarda yakıln1ak üzere 
278 ton Leva kömürü acık 
münakasa ile alınacaktır. 
ihalesi 16 - 9 - 934 ı>azar gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek ve ihale
ye iştirak i~in de o giin Sa -
tınalma komisyonunda bu
lunmaları. 

(81) (5ıi15) 

Tashih 
Dünkü nüshamızda inlİ§ar eden 

Türkiye Cümhuriycti Merkez Banka· 
sının 30 • 8 • 934 tarihli vaziyet cetve· 
linin aktif kısmında ticari seneler kıı· 
mı 2.029.027.56 yerine sehven 
2.029.927.56 olarak dizilmiıtir. Bera· 
yi tashih ilan olunur. 

ZAYl 
İstanbul D. T. Müdiriyetinden 

almış olduğum K. il ci çarkçılık 
13 - 78 No. ıicil hüviyet cüzda
nımı zayi ettim. Y eniıini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Evrenye--r~ij- çarkçıa 
Balua otlu Kozma 

§ latanbul ithalat giimrüğün -
den 28 - 8 - 933 tarihli 692 
lira 59 kurut ve 6835 numaralı 
depozito makbuzumu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eıkiıi -
nin hükmü olmadığını ilan eyle· 

rım. 

Nuruoımaniye Çorap Fab· 
rikası aahibi 

Mehmet Rasim 

Beşiktaş Sulh Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Müddei İsmail fendinin müd • 
daaleyh Beşiktaıta Kaptan İbra
him ağa mahalleıinde lskordelya 
sokağında 9 - 16 No. lu hanede 
ıakin Yani Efendi aleyhine ika -
me olunan izalei şuyu davaıuıın 
cari muhakeme:ıinde müddaaley
hin ikametgahı meçhul olduğuna 
dair celpname zirindeki metru· 
hattan ve zabıta tahkikatından 
anlatılmasına mebni ilanen tebli
ğat icrasına karar verilmiş ve 
yevmi muhakeme olan 2 - 7 -
934 pazarteıi günü ıaat 14 te ic
rası mukarrer olan muhakemeye 
gelmemiş olmakla bu kerre icra 
kılınan muhakemede halen mali -
yeye intikal muamelesinin tasdik 
edildiğine dair bir kayit ve karar 
ibraz eylememiş olmasına bu ker· 
re müddaaleyhlerden Yaniye ta • 
pu kaydi ve indelhace ketfle iıba· 
ti müddea edileceği cihetle hakkı
nızda ilanen muameleli gıyap ka
rarının tebliğine karar verilmiş ol
maida yevmi muhakeme olan 
12 - 9 - 934 tarihinde saat 10 
da Beşiktaş sulh birinci hukuk 
mahkemesine bizzat gelmeniz ve 
ya bir vekili kanuni göndermeniz 
aksi takdirde defin izden sarfı na· 
zar etmiş sayılacağınız tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. .(2108) 

11 - VAKJT 5 EYLÜL 1934~ 

Yüksek iktisat 
ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Mekt~bin her kısmının kayıt ve kabu l işi 3 Eylül 934 
le baıhyarak 24 Eylül 1934 akoamma kadar sürecektir. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Per~embe günleri 
saat ondan onaltıya hadar yapı l ar. 

3 - Mektebe girmek isteyenler kayıt ve kabul şartlarını 
tafsilitiyle öğrenmek i:zere her gün mekttp idaresine müracaat 
edebilirler. 

4 - Mektebin birinci Ye ikinci kısım'arı için müracaat e

denlerin adedi her kısım için ayn ayra tayin o :unan k&droyu te

cavüz ettiği takdirde içlerinden müracut tarihi sırasıyle ıyi ve 

pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsillerine 

fasıla •ermemiş bulunanlar tefrik ve tercihan kabul o1ur.ur. 

S - Yüksek lktısat ve Ticaret kısmına lise 'erden eyi ve 
pek iyi derecede mtzun o'an1ar kayıt ve kabul o unur. 

6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lis"n Fıansızçadır. 

Almanca ve lngiliıce ihtiyari olarak tedris o'unur. Yüksek lktı

sat ve T:caret kısmı ile i :caret !:sesine a'ınecak taleben n en az 
lise ve orta mekteplerde tedris o lunan derecede Frar.sızca bil

meleri m'şrullur. 

7 - Kayıt ve kabul iç:n aşağıda yazılı vts ; ka 1 arın müdür

lüğe hitaben yazılaca~ istidaya bağlanması ic1ıp eder: j Mektep 

tebadetnameıi veya tasdiknames nin as:ı '2 - Sağlık ve aşı ra

porları 3 - Hükümetçe munddak eyi vesikası 4 - Hüviyet 

cüzdanı S - üç adet fotoğraf 6 - Mektep idares inden a 'ına

rak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi; 

etmiyenlerin kaydı icra ed m ı. 
8 - Mektebin her üç kısmı nihari ve muhtel ı t o'up ttdri-

••t öğleye lcadardıri (5l42· 

Belediye Sular idaresinden; 
Buı • akle 

,, boruıu 

15 m/~ lik Piriz şapknı 
ıo ,. ,, ,, ,. 
30 tt " " " 

.fO .. " .. " 
31 ., ,. Valaa 
40 ,, tt tt 

40 ., ., Manıon 

40 " ,, Plaka 

60 " " " 
80 " " " 

100 tt it it 

150 ti ti " 

100 ,, it Vana şap1<ası 

150 " " " 
200 ti il " 

3UO ., 11 ,, 

4LO it ,, .. 

Bir dehkli tampon 

iki ti .. 

1000 
lOJO 
1200 
300 
100 
80 
50 
25 

300 
50 
5 1 
25 
2) 
15 
50 
2 ~ 

:ı~ 

2 ~ 

25 
500 
50 

Adet 

•• .. .. . 
. ' 
,, .. 
" 
•• 
•• 
,, 
1 t 

•• 
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•• 

•• 
,, 
it 

•• .. 
1 - Yu~arda cins, eb'at ve mİİ<lar . arı yazı'ı clöt<nıt 'ş1 eri 

kapalı zarfla mjnakasaya konmuş . ur. 

2 - Talıp'er bu hususa dair tanıim edilen şartnameyı idare 

veznesinden bır lira mukabilinde al:ıbıl r ' er. 

3 - Münakasaya girmek isteven!er teminal akçesi o'an 200 
lirayı idare veınes"ne yatıracaklardır. .. Aynı kıymetle muteber 

bir banka mektubu da kabul o'uour . ., 

4 - Kapalı zarflar ihale günii o'an 10/9/934 pazartesi gü

nü saat 14 d~ k~du Müdüriyete vcrılmelidir. 13u saatten sonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. 15346) 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Ayvalık • Altınova yo'uoun 6 + 588 -8 t 1b5 incı k ıJomehe· 
leri arasında ıaılname ve keşıfnamui mucibince ycpılacak t.esvi
yei turabiye ve Kaldırım inşaatı 10 · Eylül· 934 tarihıne müsadif 
Pazartesi gilnü saat J 5 te kapalı ıarf usuliyle ihale edilmek Ü· 

zere münakasaya konmu,tur. 
Hu inşaatın bedeli ketti 8305 ı : ra 67 kuruştur. Münakasaya 

Liyakati fenniyesi bao mübendisıikçe tasdık edilenlerin jştirik 
mes'uliyetleri ile çahşıcaklar. Ehliyet vuikası v~ Tıcaret vesıka· 
sı ibraz edenler kabul olunacak ve bu ves kalar yevmü ıhaledeD 
llakal sekiz gün enci baş Mühendisliğe ibraz edilmiş buluna· 
caktır. Talip olanların bu vesaik ile beraber yiizde yedi buçuk 
nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya mektuplariyle yev
mi mezlcürda ye Yakti muayven nde usulü dairuindf: Encümeni 
viliyete. Fazla malumat alma'< isteyenlerin ciaha evnl baş mn
hendisliğe nya Encümeni vilayet luılemine müracaat etmeleri 
ilin olwuar. (SC43) 



1Z - VAXiT 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler içi ayrı teşkilata maliktir. Ana, Jlk, Orta, Lise sınıflarına leyli, .nehari 

talebe kaydına başlanmıihr. 

2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôzyol id&reba· 
nesine müracaat edilebilir. 

3 - lıteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir • . 

ArnavutköyÜnde tramvay caddesinde • Çiftesaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Özyolun telefonu: 241' 15 

T~O.KiVB~ 

llRAAT 
BAN l<A=:>I 

' 

·DAo.A 
BiQ,iK1TiRE'N 
RAl-IAT-J;Ö~Q 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş T ababetinden: 

Haydarpafa Emrazı istilaiye hastanesi için l 44 kalem eczayı 
bbbiye miloakasası neticesi gali görüldüğünden 1 O Eylül 934 
pazartesi günü saat 14 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokn· 
ğıa.da Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil ko· 
misyonda pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin mezkur mer· 
ke~e müracaatları (5434) 

ıstanbul E:.elediyesi ilanları 1 
Keıif bedeli 7!>0 lira olan Fatih filim deposu tamiri kapalı . 

zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak 
Ye keıif enakını görmek üzere Levazım Müdürlüğüne, münaka· 
saya girmek için de 56,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 

ile teklif mektuplarını 27/9/934 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. 15438ı 

Eminönil Kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup tahtı 
muhafazaya alınaa bir köpegin sahibi her kim ise bir hafta zarfın-
da gelip almadığı takdirde satılacağı ilan olunur. (5439) 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Vekiletimiz milstabdemini için dikilecek elbiseler ile palto 
lınn pazarlığı 18/EylüJ/934 Cumartesi günü saat 15 de Hariciye 
Vekiletinde yapılacaktır. Taliplerin nümunesini görmek ve şart· 
nameyi almak üzere Lenzım Müdürlüğüne müracaatları. (5288) 

KADIN ve ERKEKLERE mahsus 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
~icssls \"C mudura 

Klio Mavromati 
L ~APOLJTANO 

mekttuinden ve Paris 
Akadc:misinden mrzun 
ayrıca şeref diploına.ı 

Ye jkj alun madalyeyi 
haizdir. Tedris müddeti 
3 ay olup iki yepyeni me· 

r ~ .. tot ile tedrisata başlıyor. 
Haftada 3 ~ün hanım· 

!ara 3 günde erkeklere 
Jers \'eriliyor. Bıçki 'İl· 
meyen terziler içın nıek· 
ıebımi7.de modeller saıı· 
lıvor. Kayit için sahah
ları o · 12, I • 4. Fazla 
tııfsil:lt içın : Bevo~lu 
Faik Paşa sokak 90 No. 
Fazilet arartımanı No. 
6 \'a a\ rıca müracaat 
edilınt'Sİ: 

----~------------1111111 Giiz Hekimi 
Dr. SüJeyman Şükrü 
AabıAli, An\:ara caddesı No. 60 

Tnlef"'n 22566 ._ ___ , _____ ı--.: 
Sahibi: \'w1EHMET ASIM 

Neşriyat mn"dürü: Refi" ı · -•t 
V AKIT M~ tbaaıı - İstanbul 

reni Kitaplar 

f (DÜN ve y ARIN) Tercüme Kü)liyab 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en ııı 
let eserlerinden seçme kitapların tercümeıi ve "DON ve Y AJU 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, 0 

cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüpba 
vücuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kafal 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. HayruU 
Kurut 
V AKIT Matbaası 

BASILANLAR: 
l - l!IAI«o, l>ode - Haydar Rlfat 100 Kunıı 

ı - A1LE ÇEMBP.:Kl. Morua - l e. AJfpa 100 • 
1 - TiCARET, BANKA \ 'il BOKSA, lktuat doktoru 

Huhlla Etem '76 • 
, f - DEVLET "° lHTlLAt.., Lellilt - Haydar Rlfat 76 • 

6 - SOSY AIJZ.'1: Kautftkt - ~blha ~kerlya '75 • 
6 - KÜLLiYAT J. KASl.N, H. Na.z.ım '7l • 
'7 - t.,Çt SlNIFl lHTtLAı..t. Lt'nlo - Haydar Kllııt flO .. 
8 - RUHi BAYATrA LAŞUUR, Prof. Ynng - l'rof. " '" 

l.'ıL Hayrullah 60 .. 
BASILACAKLAR: • 

1 - lSFAHANA DOGRU, J'lyer Lott - t H . A111nn 

ı - KULLlYAT J. RA l:S U, B. Naum 

S - KA.P.lTALl7.M HUH.RANI, Profeııör Piı'u - Ahmet Hamdi 

f - p TT~MIZI ve KARA, StandaJ, 

6 - GORto BABA: Ba1za.I& - Haydar Klfaı 

1 - ISA: Para HuhJyat mektebinde Profetıor doktor Bine bangle - Haydat 

'7 - ETlKA: Kropotkla - Apoflo Ahmet 

8 - tçrlHAJ KA.'lUNIA.R, Oreef - Haal Ahmet 

1 - ENGEREK DO<ltnro: l'eyamt l!lafa 

10 - ÇOCUK DCŞCRTENLER H. Gon:ıaJve, Menuıler - • Prof. Dr. M • .,,. 

ru.lJ.ab 

11 - VERTEB, Göt. - A. illmi 

U - DIZRAELlNtN HAYATI, A. Morua 

Nafıa '., ekiletinden; 
I 

Fevzi Paıa • Diyarıbekir hatlı km. 346 da kiin Yolçatı ,J 

tasyonu ile 26 ıncı kısmın nihayeti olan 435 + 600 arası r 
ameliyata kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 

Münakasa 29/9/934 tarihine mUaadif Cumartesi günii 
15 te Nafıa Vekaleti Müıtqarlık makamında icra edileceklİ'iv 

Taliplerin Ticaret Odası, Ehliyeti fenniye veıikaları ye ' ... il' 
Jirahk muvakkat teminatlarile birlikte aynı gün Ye saatte K' 
yonda bulunmaları lizımdır. ~ 

Talipler bu husuıtaki ıartnameleri 50 lira mukabilinde-~ 
kara'da Vekllet Malzeme Müdürlnğnnden satan alabilirler. (5 

Kızlarınızın istikbalini düşünürket' 
göreneğe kapılmayın , 

Selçuk Kız San'at Mekteb1d
1 

Sa~lam seciyeli, yUkaek terbiyeli, dUzgUn maUUfl1 

Ev kadını ve -san'atkar Hanım1B1 

yetiştirir. Mektep meccanidir. Temrin masrafları mektepte' 

•erilir. fC 

Lise, Orta ve ilk mektep mezunları için ayrı proırılll otl' 
teşkilat nrdır. ilk mektep mezunlan a~ı zamandı 01 
tahsillerini de yaparlar. Bir defa •ektebi Ye progra1111'tl 
S?Örün, karıranızı sonra Yerin. 

Mektebin yeni Ye buıuıt teıkilih mezunlarına 
bilecek küçük bir ıermave Ye çehiz temin eder. 

Istaubul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
MulaalllJlleO ~ 

AKSARAY: Kltip K111• mahallesi Langa bostanı ikinci 
210 

it 

• .. 
sokak 25 eİki Ye yeni 33 numaralı arsa. 1'J 

,, " ,, ,, ,, Orta 33 
,, " ,, 'lalı sokafı ,, t 76. ı<>' 

139 yeaı 25 
,, ,, " ,. ,, 146 eski t69 '' 85 
,, Çalnrağa ,, ,, Tekke ,, 39 ,, • eıı lı•f 
Yu'urda nsafı yazılan arsalar hizalarında gösterıl. p•'' 

metler üzerinden 16/9/934 puır günü saat on dörtte pe~~ 1110' 
ile satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçele~o} 
raca atlara. (51 


