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~~~:ı::~:~:!· rİ ., (;~;[*"Hazretleri Be;:ş kiğ:t:,a;~:ka~;";~n'i 
Buıün Almanyanın ııkınbıı = Dün dil cemiyeti merkez heyetine f b . k 1 
~rnemleketlerinAimanma· : antrasit a rı a arı lı •lrnarnalarmdan dolayı ha- f riyaset buyurdular 
riçten aanayiimizin muhtaç : 

olduğu ham maddeleri ~eti - :. ikinci dil kurultayı hazırlıkları tetkik edildi 
t'etnetnekliğimizdcndir. Fa • T. D. T. C. Umumi Merkez heyeti ve ikinci Türk dili kurul· 
lr.t Alman fen adamlan niha- b" · l d 1 d'- · "'I d 

tayı merkez bürosu dün, ırı öğ e en evve , ıgerı ög e en ıonl'et ilci aene iç.inde bunu da 
ternin edecekler, baılıca ipti- ra olmak üzere iki toplantı yapmı!tır. Öğleden ıonraki top· 
dai maddeleri teıkil eden pa· Iantıya cemiyeti kuran ve koruyan Reiıicumhur Gazi Hazretleri 
lrıulc, yün ve aaircyi ıuni ola- riyaset buyurmuşlardır. 
.-.Jc kendi memleketimizde Gazi Hazretleri, kurultay hazırlıkları etrafında malUınat al-~ 
Y•Pınalc çaresini bulacak • mı•lar, cemiyetin çalı,ması etrafında verilen izahatı büyük~ lardır. Şimdi bizim bu iddia • :r -

bir alaka ile din1emitlerdir. Reisicumhur Hazretleri, cemiyetin~ 11\ıza kartı gülenler o vakit - -
lcarınnızda hayretle parmak ~ çalı§masından memnun olmuşlardır. Bu toplantıya Büyük Mil-~ 

Q 1•rrac:aklardır. - Hitler -- ,- let Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri de ittirak etmitlerdir. ~ 
~Ri.i~, yarın ve öbür gün yeni T. D. T. C. Umu.mi Merkez Heyeti ve ikinci Türk Dili Ku-~ 
>'enın ikt11adi ve milli haya- 1 rultayı merkez bürosunun dünkü ilf< toplantısında Umumi Ki-~ 
llnutulmıyacak birer gün o· j tip İbrahim Necmi Bey reislik etmi§tir. Çanakkale mebuıu ~ 
kalacaktır. Çünkü bugün\ Ahmet Cevat, Ordu mebusu Ali Canip, Aksaray mebuıu Be-~ 

. 'köYiinde bez fabrikası açıla· j sim Atalay, orta tedrisat umum müdürü Hasan Ali, Konya~ 
1 

>'•tın İzmitte kağıt, Patabah- :: mebusu Naim Hazım ve Profesör Dr. Saim Ali Beyler içtima·~ 
!İte, Ç&rfamba günü Zongul· \ da bulunmuşlar ve tezlerin tetkikine devam edilmittir. ~ 

I •öınikok fabrikalarının te· E Merkez bürosu bugün öğleden sonra 15 te tekrar toplana-~ 
'trrıa merasimi yapılacaktır, \ caktır. . _ 
'leilimlide de Lavvarin işle· ~ Dil kurultayında bulunacak azaya ait ikinci liste dördüncü~ 

• E : 11le baılanacaktır. Bu su- = sayıfamızdadır. _ı 
e lı1tıet Pata hükumetinin çiz· \..n11ııımııııı1111n~ınııııııı111111ııııııııı111111ıııııııııı111ıını111n"""""""'"""'''Z11:ıtn1t !El ... ,.11ıınz11illl"' 
01duğu iktıaa.di planın tahak· 

)olunda mühim adımlar atı· 
ır, Memleketimiz ıanayi
hedefine biraz daha yaklaş· 

Galatasaraylılar 
h~~ktır. Kongrede şiddetli münakaşalar oldu, ikilik baş gös-
~rltiy~ bir iptidai madde terdi idare heyeti seçilemedi gene toplanılacak 
eket1dir. Biz Türkler tim· ' ' 
~adar 'baıka memleketlerin 
•ı ıtıaddelerini bizden ucuzca 

bize pabahja aattıklan et • 
laıUanmakla g--iniyorduk. )\i -T 

ıden her sene biraz daha fa. 
ik. Bu fakirliğe daha fazla 
~üt edilemiyeceği, bu yolun 

~t ?1emleketi iktısadi esare· 
khyeceği muhakkak olduğu 

ltlerrıteketimizde yetiıen ipti· 
~lddelere ait sanayii yapma· 
~ ftik. 
~~~t dikkate değer bir hadise· 
~ı ıı ıanayileıme planına da· 

"'~il f •hrikalardan bazıların~ 
~'·~Almanya gibi Avrupanın 
~11)\ilc: bir ıanayi memleketin· 
t~'bu· hlemleketin idaresi batı -
'll ltlıt olan en büyük bir ada· 

Dünkü kongrede bulunan Galatasaray klübü azası .. 

~hından bir suretini yuka-
Ydettiğimiz sözleri iıiti· 

· Bu sözlerle iki, üç sene 

Mehmet ASIM 

Galatasaray klübü azaları dün 
f ev kala de bir kongre yapmıt lar • 
dır. Kongre reisliğine muallim 
Cevdet Bey, zabıt katipliklerine 
de Avni ve Muzaffer Beyler seçil· 
dikten sonra ikinci reiı Tevfik 
Ali Bey söz almı•, kendisi de da-ı • il :r 

ncu aa~ ıfımın l inci ırlltununda) hil olmak üzere dört azanın idare 

heyetinden iıtif a ettiğini bildir· 
mittir. 
· Tevfik Ali Beyden sonra ida
re heyeti azasından Mütevelli 
Mehmet Bey ıöz almıf, idare 
heyeti azaları araıındaki anlata • 
mamazlıklardan bahıetmiıtir. Bu 
aıırda mesele ıahsiyata dökülmüt, 

Bakırköy, lzmit, Beykoz ve Zongul
daktaki merasim nasıl yapılacak? 

Memleketimizde ilk ve ikinc~ kağıt fabrikaları ne 
zaman açılmıştı? Nekadar kağıt istihsal edilecek? 

Bet ıenelik iktııadi planın tat· 
bikatından olan dört fabrikadan 
üçünün temel atma ve birinin açıl
ma merasimi biribiri arkasından 

yapılmaktadır. İktısadi hayatı· 
mızda mühim birer boıluğu doldu-

• 

:racak olan bu fabrikaların temel 
atma merasimini bizzat Ba§vekil 
Paıa Hazretleri yapacaklardır. 

Baıvekil ismet Pata ile Dahili-

(Devamı D unc ı sayıfruın 1 lncl ırlltununda 

Alman haric~ ye nazırı 
Roma ya elçi mi oluyor? 

Romadan bildiriliyor: j 
Romadaki Avuıturya mahfelle· 

rinde, Avusturyanın sabık Roma 
ıefiri Rintelen ile araıındaki ııkı 
münaaebat yüzünden Romadaki 
vazifeıinde devamı zorlaf1Dıf o • 
lan Almanya ıefiri von Huıelin 
istifasından bahsolunmaktadır. 

A vuıturya nazil erinin harekatı 

lehindeki faaliyetini kolaylattıra • 
cak mahiyette bulunmakta idi. 

ltalya matbuatının, gizli ve a • 
leni hamilerin himayeıi altında, 

İtalyan efkarı umumiye.inin kat· 
iyetle takbih ettiği bir rol oyna • 
mıı olan M. Rintelen aleyhinde 

t)iin Liman şirketinin 
Sfiyesine karar verildi 

Filhakika iki diplomat arasın • 
hayli ıiddetli münakaıalar olmut· daki münuebetler M. Rintelenin {Devamı ·, , Uncu sayıtanm ı lncf .utuııunda) 
tu~Nihayetidareheyetininiıtifa· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\ 
ıı ~· 
~· ıtltcti 
~, heyeti umum':y-si dun saat on !)e§~e fevkalade bir toplan.ı yap· 

ıı kabul edilerek reiı intihabına • 
geçilmif, 58 reyle muallim Cevdet 
Bey reis seçilmiıtir. Bu ıırada iı· 
tifa eden idare heyetinin yeniden 
seçilmesi teklifi yapılmıı, bu tek· 
lif üzerine tidetli münakaıalar ol· 
muf, 52 aza kongreyi bırakıp çık· 
mııtır. Münakatalarla it yürüye-

(Devamı 4 Uncu sayılanın 6 lnct sütununda) 

Şimali 
Afrikada Türkler 

Okurlarımıza bir haftadan
beri her gün birer forma O· 

larak verdiğimiz bu değerli 
eserin sekizinci fonnasını ö
nümuzôeki pazartesi günü 
takdim edeceğiz. tasfiyesine kara:- verilmiş tir. Buna dair tafsilat dördüncü sayıfa-

lrıııdadır. Resmimiz i~tima da bulunanları gösteriyor... •••••••••••••• 

.-Çok Vakında-----
venı Tarihi Romanımıza Ba9hyoruz: 

r-Bii)il sar8Yi8r"iild8 
!DARA ve İSKENDER . 
! .................. - .............. ._ ................... .,_,..... ...... ....-...-................ -···-·· 

Yazan: iSHAK FERDi 

Yeni tefrikamızdan bir parça: 

.... Diri, Asurilerden kalan me§hur kitabenin önünde durdu 
ve okumağa ba§ladı: (Hayat, dudaklarını şaraba ve kadına yaklattır
dığın gün baılar. Ve güna?, asma çardağının üstünden sarkan sal
kımlar aararrnağa başladığı za nıan doğar!) Dara, o günden sonra sa
raydaki prap küplerini doldurttu .. Ve cariyelerinin sayısını arttırdı~ 

Babil, f ranın en büyük zevk ve safahat beldesi olmuıtu ... " 

---·· Yeni tefrikamızı bekleyiniz 



lngiliz ordusunun tensiki 
Buğday vergisi şiki yet 

Vaterlo muharebesinden: P. Starhembcrg Jeri tetkik ediliyor 
beri ilk lens ika t ıT ayyare ile Romaya . Ankara, 12 CH~susi) - Maliye ~'ekaıcıi, buğdayı koruın• .,, 

•ti• mr. harç ve tahsılı hakkında muhtelıf mahallerle ~ahıslar tarafııı 
gı l vaki olan ıikiyetleri tetkik etmektedir. Şikayetler biltlıca iki 11 

Ağır taburun büyük çapta miteralyoz- ıt 1 A t • t'k üzerinde toplanmaktadır. Biri, fahriluı.lar'1c 'i unlard~n alrnatA~ 
a ya, vus ur yanın ıs ı - · t ·ı "dd · ı b' b ı J 1 rı ve si e l e e h 1 1 A o • o mm ecı mu etı 0 an Jr uçu t l ym az salıg ı olan mevıimlere 11 

a p r er IÇID avan top arı O &cak lalını her vasıta ıle ran kısalığı ileri sürülmekte ve uza tılması istenmektedir. Diğeri 
Londra., 12 (A.A.) - Peole ga- ı 

zeteıi İngiliz ordusunun mUhim 
surette tensik edilmekte olduğunu ! 
yazarak diyor ki: ' 

kullanılabilecek mitralyö:z:lerlc 
mücehhez olacaktır. 

Diğer taraftan topçu tamamiy· 
le makineleıtirilecek ve 3/ 7 puı -
luk Howitzerslerle techiz edilecek-

müdafaa edecek §ehir ve knsabalar hnlbndan nisbc ten fakir o1anlarının ; s1i~n ftsfdır 
Roma, 12 (A.A.) _ Avuıturya huıusta çalıştmlan memur kadrosu Vehiller Heyetin-len son lllı 

baıvekil muavini M. Starhenberi müsaade üzerine arttınlarak yedi )' Ü7.l' çı'•m··'-·•trr Bu şuretJe k" 
dün öileye dojru tayyare ile gel· nun baslıca tatbik imkan an temin e:Iilmi .I} oldu!fu sııJ .; •,:ycUar 1.' 
mit ve genç Avuıturyalılar kam· tarafından söy}eniycr. Tetkikat nc tire•inde kanunda dCJ°J İf Waterloo muharebeıinden beri ln-1 

ıiliz orduıunda bu derece mühim 1 

tenıikat yapılmamııtı. Bundan 1 
böyle her piyade livası dört tabur· 
dan mürekkep olacaktır. Bunların 
biri aiır tabur ve diğer üçü hafif 
tabur ismini ta9ıyacaklardır. Aiır 
taburun büyük çapta mitralyözleri 
ve siperler için havan topları bulu
nacaktır. Hafif taburlar iıe ıoı / 
model otomatik tüfeklerle ve enJ 
küçük çapta ve bir ki§i tarafındar 

pmda öğle yemeğini yemittir. ycır-~p·n titzum !Tö rt;J~ i··"'"r-r.: 1 
.......... ' i v~rdTr. 

tir. Ayni zamanda iılihkam kıla· Mumaileyhin Romada Ouçe Maarif Velcili Abidin Peq/e Nurullah 
atının kazma ve kürekleri de kal • tarafından kabul edileceği haberi E 
dırııacak ve yerlerine tünellerde teeyyüt etmektedir. sat Bey huf!ün geliyor /ar 
kullanılmaya bqlanılan otomatik Ziyaret hiç beklenmiyordu Ankara, 12 (Husu5i) _, Mıvı ri( \/c'·' li Abidin Serle S ,ımer S 
kazmalar ve benzin veya petrolle Roma, 12 (A.A.) - Avuıturya müdürü Nurullah Eıat ve Sumer Bn n!t idnre mocliıi reisi Snfıı S 

baıvekil muavini Prens Starhen· Jştanbula hareket ettiler. itliyen mihaniki kürekler ikame e· 
dilecektir. Bu ıuretle ıimdiki ve· 
ıaitle bir haftada yapılabilecek 

topçu mevzileri hir ıaat içinde açı· 
labilecektir. 

berıin Romayı ziyareti hiç beklen· Fabrikf'.ların temel atmn meru·minden sonra Nurullah Eıat Be) 

miyordu. Ancak geceleyin Avuı· nmda Safa Bey, Hereke fabrikası mii~iirü Rı::tn l, memıu ::, • mühe" 
turya ıefareti hundan haberdar e· lerinden Şevket Turı:ut, mühendis Cr.1 ıi !cttin Beyler olduiju l•:ıl~e 
dilmittir. Prens Starhenberg tay- manya yolu ile Rusyaya gidecektir Bu r.eynhat esnasında Rutl 
yareden iner inmez, İtalya hüku· yap,' ı: n sipari r. Ie1• ile talebelerin va :r;İyelj lct'l<ilf e:~1 ;ı ... r.e l~ tir 

Italyan manevraları 19 
Ağustosta başlıyor 

metinin misafiri olan Avuıturya Gümrii~ memurJarından cezaJıfat 
gençlerinin bulunduğu Oıtie kam· 
pına gitmi,tir. M. Mussolini ora· ikramiye aJamıyacakJar 
da kendiıini bekliyordu. iki dev· Ankara, 12 (Huswi) - Gümı-ül. memurlnrma verifocch şcnçli~ 
let adamı uzun bir mülakatta bu· ramiye listelerinin tetkikatı devam ediyor. Bir aene içerisinde ' 
lunmuftur. M. Dolfuıun katlin • hangi ıuretle cezalandırrlmı§ olarlar ikramiyeden mahrum Jsıl• 
den beri ilk defadır ki iki hükumet )ardır. Verilecek ikramiye niıbctlcri inhi3arlar ve gümriiklcr ,e 
arasında temas vuku bulmaktadır Rana B. in Ankaraya dönmesinden sonra anlaşıiacaktır . Ramı 13' 
Avusturyanın istikllliyeti bir haftaya kadar Anka.ray dönrrsi muhtemeldir. 

Roma, 12 (A.A.) - ltalyanm ' 
timalincle bulunan ve aon hadiıe
ler üzerinde Avuıturya hududune 
ıönderilen kıtalar iki aydanberi 
hazırlanmakta olan man~alara 1 

Roma, 12 (A.A.) - Büyük ma· 
nevralar Floranıada 19 Aiustosta 
baılıyacaktır. İtalyan orduıu rü
eaaıımn yüzde otuzu bu manevra· 
lara İftİrak edecektir. Roma, 12 (A.A.) - Hava• a- Posta memurları arasında tasfiye go 

janıı muhabirinin Starhen'berı - Ankar~, 12 (Huuui) - Poıta umum müdürü Cemil Edip f' ba~lam11lardır.Bu manevraların 25 ,, ~ •"" 
temmuzda alınan askeri tedbirler· 
le hiç bir alakası yoktur. 

Roma, 12 (A.A.) - Askeri 
devletle1den ekserisi ve bilhassa 
Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, 
ve lsvipe hususi askeri heyetler 
göndermeğe davet edilmişlerdir. 

Surdan ba§ka Romadaki ~efa • 
retJerin alate militerleri ile hava 
atateleri manevralarda hazır bu • 
lunacaklardır. 

Hudut yeniden kapahldı 
Viyana, 12 (A.A.) - İnıbrück

ten bildirildiğine göre, Bavye· 
ra - Avusturya hududu Alman 

makamatının emriyle tekrar ka • 
patılmı!hr. Yalnız muntazam pa· 
saportu olan ecnebiler hududu re· 
çebileceklerdir. 

M. Oolfuıun katlindenberi dör· • 
düncü defadır ki hudut kapatılı • 
yor. 

Muuolini mülakatı hakkında aldı- görüttüm. Dedi ki: 
ğı haberlere ıöre ltalya Avu•tur- "- Bat müdürler araıında timd ilik herha~zi bir deği~iklik ' 
yanın istiklalini her vasıta ile mü- mıyacaktır. Usulen poıta ve telır.- f memurlarının sicillerinin tl'

1 

dafaaya buıün her zamankinden bazı ıazetelerin yazdıiı gibi memurlar arasında bir ti\~fi yf" ,.... .. ı ·• 
ziyade amade bulunmaktadır. delildir.,, 
Müıtakil Avusturyanın müe11ir , _ _.,., _____________ ..,..,... _____ _.,,,. 

bir tarzda takviyesi son zamanlar- Büyük Niksar köprüsü dün hallJttl 
da tetkik edilmitti. Fakat bu hu· t b.. J • d 
susta katt bir proje hazırlanması eza ur erı arasın a açıldı ff 
mümkü.1 olamamııtı. Bu aeferki Tokat, 12 (A.A.) - 640 metre metre şose yeniden inşa ediltıl 
mülakat, bu projenin hazırlanma• tulündeki büyük Niluar köprüıi.i· gidiş geli§e açılmıştır. 

Gümüşün millileşmesi dünyayı 
gene karıştıracak mı ? . 

sına yardım edecektir. nün intaah tamamiyle ikmal edil- Bu yol üzerincle ıekif pi 

Alman gazeteleri mi! ve bugün halkın coşkun teza· daimi amele baral<uı bir ~ 

Berlin, 12 (A.A.) - Havas mu
hüratı arasında gidiş geliş açılmc- bat tamirci evi inıa cdilrnit.11' ' 

merasimi yapılmıştır. evlere ameli yol bak1mı )<ur' ~ 
Tokat - Turhal yolunun tami· ı mezun 24 mual1im amele ~f 

rah büyük bir faaliyetle ilerlemek· dilerek işe ba,ltrnm·~hr. 
Berfin, 12 (A.A.) - M . Ruz-

veltin gümÜ§Ü milliJeıtirmek hu· 
ıusundaki kanırı Alman iktisat 
mahafilinde şiddetli tefsirlere 
meydan vermektedir. Ayni maha· 
fil bu tedbirlerin dünya ikhsadiya
tmda yeniden karışık'ıl:lar çıkar· 

maıından endişe edilmektedir. E· 

hemmiyetle kaydedildiiine ıöre 

habiri bildiriyor: 
Habsburg hanedanı azaıınm l· 

talyada ikametlerini, Almu tedir. Şir.1d1··~ •·~-' ..... ,. .. L: .. t- :ı,... 1 
doların ~ukutu altm eaaaına bağlı matbuatı dikkatle takip ediyor 
kalan memleketlerin beynelmilel Gazeteler, prens Starhenberıin Reşat Şemsedd tn ve 
piyasada rekabetini daha çok müı· M. Mussoliniyi ziyaretini de tafai~ doktor Necil Bey 

len yazıyorlarsa da, ,imdilik mü· Ankara, 12 (Husuısi) - Maarif hü!lestirecektir. 
talea beyan etmekten çekinmekte· vekaleti müfettişlerinden doktoı 

Çelik miğfer/ilerin ikfinci reisi Ö/dÜrÜ/dÜ dirter. Necil Bey tıp fakültesi üçüncü da· 
Vlyanada dedikodular hili haıtalıklar ·d~entlijine, yeri· Paris, 12 (A.A.) - Pöti Parizi

yen yazıyor: "Çelik miğfer teş • 
kilatının ikinci reisi Düsterbergin 
30 haziranda müfritlerin isyan 
te9ehbüıü bastırıldığı esnada kat
ledildiği anlatılıyor. Bu haber o 
vakit ta §ayi olmuş, fakat tekzip 

Falih Rıfkı ve Yakup ı 
Kadri Beyler 

Moıkova, 12 (A.A.) - Falih , 
Rıfkı ve Yakup Kadri Beyler Ode· 

ıaya ıel;itlerdir. Moskovada 15 
ağusloıta açılacak olan muharrir
ler konıreıine İflirak edecekler
dir. 

Fransada trenler çarpıştı 
Avinyon -Fransa • , 12 (A.A.) 

- C.nevreden ıelen sürat katarı 

bu sabah ıaat 3,50 de Avinyon is
tasyonunda, bir yük treniyle çar -
pıfmııtrr. Tafıilit yoktur. Birçok 
ölü ve yaralı vardır. 

edilmiıti. 

Düaterberrin ortadan kaybol • 
maıını, kendiıinin bir temerküz 
kampına sevkolunduğu ıuretinde 
izah etmi~lerdi. Likin altı hafta· 
danberidir, mumaileyhten hiç bir 
haber yoktur.,, 

Bin Lehli amele Alman
yadan çıkarıldı 

Viyana; 12 (A.A.) - Sunda) ne ilk tedriıat umum müdürü Re · 
Times muhabirinden: ~at Şemsettin Bey tayin edilmiş· 

Avu~turya ba_!vekil muavın tir. 

Prenı Starhenberıin buradar Hususi idarelerin borçları 
Romaya uçup M. Musaolini ile gö· 

·· · v· ' d b" h ı· d d' Ankara, 12 ( Huıusi) - Dahili· 
ruıme.sı, ıyana a ır ay ı e ı · . A • 

k d . 1 t ye ve Mahye vekaletlerıne ıeler 
opuyu mbucıp 0 ~uş ur' d h maliimata ıöre, huıuıi idarelerin 

rens, u senenın ~onun a mu .. 
t 1 ·· d .. ~ .. d h · · t maq ve ucretlerden olan borcr eme gor ugu, ve a a ıyı er . Ö 
t . d'l k b ' · k b tamamen maliyece ödenmittir. . 
ıp e ı ece ır nazı ıyamını as· 

Berlin, 12 (A.A.) - Hakların- t ğ ff k 1 k · · denen miktar bet yüz bin lira ka· 
ırma a muva a o ma ıçın d d 

da hudut harici çıkarılmak kararı Heimvehrenlerini takviye etmek ar ır. 
verilmiş olan bin Leh maden ame· üzere ltalyamn mali yardımını İs· ..,,y, .... t_d-.l-·kt-d·.-------... 
1 . d" b h b'lA h d' L h' e e ı me e ır. esı un sa a ı a a ııe e ısta· tiyecektir. 
na sevkedilmitlerdir. S b k 1 t i it 1 d M. Habl~ öldUrUldU mU? a ı mpara or 4je a ya a 
12 bin amele gr~v yaplı Viyana, 12 (A.A.) - Dün ak· 

Vaıington, 12 (A.A.) - Ame· 
rika alüminyum şirketinin yedi 
f abrikaırnda birden amele grev 
Hin etmiştir. 15 bin ameleden 12 
bini greve i~tirak etmektedir. Ge
rek patronlar ve gerek amele, uz
laşmağa taraftardırlar. 

Rom,, 12 (A.A.) - Sabık A· şam Viyanada ısrarla dönen riva· 
vuıturya impara!oriçeıi Zita, Bel- yellere nazaraıa Avusturya naı· 
çikadan Viareggioya gelmi~tir. yona} ıosyaliıt fı:kaıı sabık reiıi M. 
Mütarülileyha orada üç biraderi· Habiç ile Viyanalı sabık nazi rii· 
ne ve arşidük O~to hariç olmak Ü· eıaıından M. Frauenfolt. Berlin · 
zere çocukların.- 1-~ -.. ~--,.khr . Sa- de tevk=f e..Ji'm'~Jer(Hr. Bu riva . 
bık İmpara~,.,.· -~- ·... riyıue~in+ yeller, henüz teeyyüt etmit değil· 
bir aile mecliıi aktedileceği riva • dir. 

E k t .. d .. , .. k j ,,, 
v a mu ur u er . it 
sında yeni değişikl1~,r 

Ankara, 12 (Hususi) - ~ uıft 
evkaf miidürli.lğüne Urfa, "'ıtı 
Hilmi, Urfava Oiyarıbek1~1' 
rü Tah3in. Diyarrbekire ~ 

müdürü Ferit, Ankar•Y' ~' 
müdürü Huluşİ, ArfanaY3 e 
müdürü Mitat, Mani~Y;ef t~ 
mahlülat miidürü Rahrn1 h 

<' -lilmi~lerdir. Aft~I '1 

Naki Cevat Bey ,. 
raya döndü c/ı 

Ankara, 12 (HususO ; .. j 
hudutlarında hayvan ~tart.l'.J 
kezleriyle buralardakı. :, ~· 
yapılacak tahaffüzhan~ , 
nehanelerle bu mın dl' ı ' 
hayvanların ıeçit yollal' ~ ;4 
etmek üzere ıitmit oı.ıs dOı' f 
kileti baytar ıubeıi .,,u~ 
Cevat Bey ıeldi. R•pO' .... .Jı 
at vekaletine verdi. , 'f" 

k'f' 1 Sıcaklardan 50 ' I" :~ 
Nev york, 12 (A.A.) / ,,1 ~ 

ta hüküm ıüren yak•'1 ııri~ 
yüzün-len Midleveıtte ti 
kiıi ölmüıtür. 



RETLER ............. ._ 

nayiin 
' 

çıt resmi 
~Yetin .0~ biri~ci yıl ~önü -

1 Kadınlar birliğinde/ p1·yanko. da 
8 •ta.da hır geçıt reamı yapı-

lı a . 
· ~ eçıt resmi seferberle!mİş • 
ıı""Vetletinin ifadesi olacak • Kongre yapıldı, yenı 

. oltıı Yılda ııiyasi kurtulu,un idare heyeti seçildi 
biran °~dunun keskin adıml:ıı:· • 
U!ıı ieçıt resmi bir varlığın, bir 
~? . Ve bir kuruluşun tİmJ~li 
ırınci ld k" . . İlctı yı a 1 aanayı geçıt 

~t kurtuluşunun sembolü 

29 1 . 
t .. eşrınievvel büyük bir ı.la· 
Ote •• 

Ltldi Korünür isbah diye dört 
lıa YorulTı. 

ild·~. •ene evvel Türkiyeden 
• 

1!1 2aman hayirhah ecnebi • 
r • fo ı Y e lav!!İyede bulunurlar • 
lı 

'Sit b" . . .. 
ş ~d ır zıraat memtcketısınız .. 
t l'l~leri ıatın ... 

ncı hakımıncl:m yabancı •il ı,. • 
ır hıııkikattir. 

11CUı. ham madde alıp pahalı 
)'tt'taaı satmak i ıtemez? 

~ll~h.ncı için bunu tabii göre • 
11 her insan hskikati kendi 
~v~Yesinc göre tayineder. 

Türk kadın birliğinin senelik 
kongresi dün sa.at on beşte yapıl
mıfhr. Celseyi birlik reisi Latife 
Bekir Hanım açmı,, kogre 
reisliğ ine Safiye Hüseyin, katip · 
liklere de Dürdane ve Mübeccel 
Hanımlar seçilmi!lerdir. 

Aliye Esat Hanım birliğin bir 
senelik faaliyet raporunu okumu§· 
tur. Raporda birliğin bir sene 
zarfındaki faaliyeti gösterilmek • 
tedir. 

Kimler kazandı? 
On yedinci tertip tayyare piyan

kosunun dördüncü keşidesi dün 
bitirilmittir. On bin lira 19103 
numaraya çıkmıştır. 

Yirmi bin lira kazanan biletin 
dört parçası şehrimizdedir. Diğer 
parçaları da Bursa ve lzmirde 
satılmıştır. Bir parçası Eski§ehir· 
de satılmayarak iade edilmiştir . 

Son!arı 55 ve 56 ile nihayetle • 
nen biletler iki~er lira amorti ala· 
caklardır. 

ikramiye kazanan numaraların 
ııraya konulmuş cetveli onuncu 
ııayıfamızdadır. 

--~-~o~-----

Yakalandı 
t
• altıkati, Londranın hakikati 
1 ·ı,-tı ı, Parisin ve Londra .1ın 
'ıi de Ankaranın hakikati o • 

Rapor kabul ~dildikten sonra 
iffet Halim hanım Kadın Birliği 
isminin "Türk Kadın Varlığı,, is
mine çevrilmesini teklif etmiş iıe 
de bu teklif kabul ed~lme!ni§tir. 
Bundan sonra idare heyeti inti • 
habatma gecilmif, yeni heyete 
Latife Bekir.- Lamia Refik, A· Hem döviz kaçakçılığı, 
Iiye Esat, Necile Tevfik, Seniha hem tefecilik yapıyormuş! 
Rauf, Aliye Halit Fahri, Ayte G.. ..k h f l tt •lanbulda ve yahut Asya • 

• Alrikanın her hangi bir kö • 
b~~l'\ıp Londranın hakikatini 

. . F umru mu a aza memur arı 
Remzi, tf f et Halım, Madıhe et • d .. b h b" 

S d R f t un sa a ır döviz kaçakçıaını 

•kati sananlar da zaman za. 

hi, Vecihe Rıza, aa et a e 
cürmü me§hut halinde yakala.mış

Hannnlar seçilmişlerdir. 
)ardır. Kaç.akçı Galatada Doğru· 

' lıiz ·ı ı · . d sanayı eımeme ıyız, er· 

Qll , .. • 
0Ylıyenlerin yaıadıiı devir-

>td;~da Amerikan unundan ek· 

11 .. ~dde satan Türkiye bunla • 
~ilde memleketine fabrika ma· 

11 Ve) ziraat mahıullerini sok • 
Çok buğday yetiıtiren yerde 
tın tatlalına çekirge gibi ü • 

b"hu davaya inananlar, mem • 
ıt kutu kibriti bir buçuk ki
'Yda d .. k n aha pahalıya uttılar. 

0 Yun, bir paltoluk kuma,ıa 
lellt\edi • . .. . 
~ri E '·· .. d k • vı onun en geçece se· t:' sanayi kuvvetleri evvela· 
• hatasının yanlı,lığını i&bat 
1•lik1· 1 d I a avasının bir cephesi-

! 
1Y•cak 

et · 
L· dhaaının değiıen bir zih • 
1111' k"J k. u türün ifadesi olduğunu 

teçit . .. .. . 
• reamıne butun .anayı 

~~itecektir. Bir camianın dün· 

S':~'! tar"%ınr deftit tiren haya • 
,.._ olan b . . T .. k" • .,,1 u geçıt resmı ur ı-

l l'lırı en karakteristik tarafı -

ı"" . ~~eçıt resmine giren sanayi 
~ ıarnanla, i stismarcı im • 
~~.l"asında yeni Türkiyenin 
' 

1 dalgalanacakbr. 

C:.;tdri Etem v._ 
~ Purda bir kaza 

1 ltı~~t 11 de ıamandırad.a 
d,ll.

1 
•? bandıralı Deımo va

dl)tll tahliye ameleainden 
'h tnlu Salih oğlu Ömer, 3 

'ttıb d~~-· arda çalışırken ka • 
· 'i lif, b.:Uinden yaralan -

'ra) h ı aataneye kaldırıl-

İdare heyeti on be§ gün sonra 
toplanarak aralarından reis, ikin· 
et reıs, umumi katibi seçecekler • 
dir. 

--~~~o~~~~ 

Asri mezarlığa ne zaman 
ölü gömülecek? 

Beyoğlu cihetindeki asri mezar
lığın duvar inşaatına batlanmı' -

tır. Duvarın yapılmaıı iki ay 
zarfında bitirilecektir. Bu ya -
pıldıktan sonra ölü aömülmesine 
batlanaca~ır. 

--o-

Plakasız otomobiller 
Sehir dışında plaka.sız ve nu -

ma:rauz otomobillerin dolaıtığı 
görülmüttür. Belediye, tube mü· 

dürlerine gönderdiği bir emirde 
bu gibi nakil vasıtalarının dolaş· 
masına müs&ade ettirilmemesi bil· 

dirilmİftir. 
--o-

Bacağından yaraladı 
Li.nga.da fıçı sokağında bir ev· 

de müştereken oturan Karabet ile 
Nitan isminde iki kiti dün kira yü

zünden kavga etmişlerdir. Bu a -
rada Karabet, Nişanın oturduğu o· 
danın camlarını kırmıf, çocukla • 

rını da dövmüştür. Bunun üzerine 
Nişan bıçağını çekmiş, Karabeti 
bacağından yaralamıttır. 

--o---

Iskenderiyeye esrar 
kaçırmak istiyenler 

Ege vapuru ile lskenderiyeye es· 
rar kaçırmak iıtiyen Galatada 

lııl Marmara. oteli sahibi Remzi efen· 'l~ı· ~ 
ı•hrnerin Sünnet dinin ve cürüm ortaklarının mu· 

d • hakemelerine sekizinci ihtisas 
ll ib_ u_~ünu·· :°'. _'4lf ~ mahkemesinde dün devam edil-

q ~tt liılaliahmer kaza he· mi§tir. Remzi efendi ve cürüm 

. \t'll~:ı olduğu gibi bu sene ortakları Buraalı Afet hanım, eski
~ ~\içu~' ~er!_embe günü ve ci llya. Fehmi ve Cema.l Ziya efen· 
• a~ Çıftlık parkında bü- diler polisteki ifadelerinin doğru 

b • 1\1\et d u·· " •• •• • l · 1 q~ gunu tertıp et· olmadığını ve zorla. söyleti mıt o · 

1 
~İilünde .. • duğunu iddia etmitlerdir. Dün ha· 

' · 
1~ek i . •unnet çocuklarını zı şahitler dinlenilmi,, bazı §ahit· 
°"'!') ~ın muhtelif numa· lerin daha dinlenilmesi için muha.· 

t ~ ete, kukla, hokkabaz keme ba&ka bir güne bırakılmı• · 
"'lr ' 'Yrıca 'f l' -· h .,. t~ •tıd Çı t ıgın saz e~ tır. 
~~eJ ,.._ •n ° Rece için hazırla· -~~~~~~ .... '!!!!!!!!~'!"'"!!~!!!!!!!!"'!!'!!!!!!!!!9 h.'11 .. 1Uaik· ~ -~ ~ ~-

"litü~elctir 1 Parçaları çalınır zel bir vakit geçirmiş hem de Hi-
t\e · · laliahmer gibi hayırlı bir cemiyete 

•ttirak d 
e enler hem gü- yardım etmit olaca.klardır. 

yolda sarraf Alberdir. 
Bir müddettenberi takip edil • 

mekte olan sarraf Alber, kaçak o· 
larak döviz alırken yakalanmıt • 
tır. Bunun üzerine dükkanında 

araştırma yapılmış, ve 2550 Fran· 
sız frangı, 260 Ratmark, 750 
Çekoslovak franıı, 500 ley, 1000 
kron, 4570 leva, 525 tilin, 40 
Çek kronu, 22 pengo, 20 Fas 
frangı, 55 dolar, 10 dola (Çek) 
ve 50 kilo gümüş, nikel, bronz 
ecnebi paraları ve muhtelif tefe -
cilik senetleri ile yirmi bin lira 
kıymetinde mücevherat bulun • 
muttur. 

Sarraf Alber, kaçakçılık ~e te
fecilik suçlarından dolayı hakkın
da takibatta bulunulmak üzere za· 
bıtaya. teslim edilmiftir. 

---o--

Sıcak 31 derece! 
İstanbul hala sıcaklardan ya

nıp kavrulmaktadır. Hararet de
recesi dün gene 31 dereceyi geç -
miştir. Rüzgar poyrazdan esmiş
tir. Sürati saniyede dokuz metre· 
yi bulmuştur. 
Plajlar, deniz hamamları her gün 
dolup boşalmaktadır. Sıcaklar 
plaj sahipleriyle şerbetçilerin işi -
ne yaradı. 

--o-

Sıgara çalıyorken 
Samatya tramvay caddeıinde 

320 numaralı tütüncü dükkanının 
sahibi Haristo efendi dükkandan 
biraz ayrıldığı sırada sabıkalı Va· 
sil dükkana girerek muhtelif cins
ten 15 paket cigara aşırmış, fakat 
yakalanmııtır. 

-0--

llk mekteplerde 
Maarif müdiriyeti bu sene ilk 

mekteplere alınacak b'cbelcrin 

muhakkak kendi mıntakalarında
ki mekteplere girmesini temin e
decektir. Mekteplerde icap derse 
ilave sınıflar açılacaktır . 

-0---

r alebe birliğinin seyahati 
Milli Türk Talebe Birliği Edir

neye bir seyahat tertip et.miştir. 
Talebeler, kabil oluna cuma gü • 

nü seyahate çıkacaklar, Edirn,ede 
iki gün kalacaklardır. Bu arada 
köylere de gidilecektir. 
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iT ramvayaBinerken 
Hakaret, itişme, kavga, 

ölüm ve mahkumiyet! 
Geçen sene Edirnekapıda Mu -

rat isminde birini yaralıyarak öl -
dürmekten suçlu Agop efendinin 
muhakemesi dün ağır ceza mahke
mesinde görülmüş, neticelenmiş • 
tir. 

Dünkü celsede maznun vekili 
müdafaasını yapmış, Agop efen· 
dinin tramvaya binerken Murat e· 
fendinin hakaretine maruz kaldı -
ğını, kendiıi için çok ağır olan 
hakarete karşı dayanamıyarak 
Murat efendiyi yere ittiğini, fakat 
Murat efendinin kendisini takip e· 
derek dövdüğünü söylemiştir. 

Maznun vekili: 

- Müekkilim nefsini korumak 
için kasap dükkanına girdi. Murat 
efendi arkasını bırakmıyordu. içe· 
riye girer girmez: "Seni öldürme· 
yeyim de kimi öldüreyim! ., diye 
üzerine hücum etti. Bu esnadn 
müekkilirr, tezgahın üzerinde gör· 
düğü biçağı sırf kendisini koru· 
mak için aldı, Murat efendi, Agop 
efendinin boğazından sıktığı , 
yumrukla dövdüğü halde müek
kilim bıçağı saplamadı. Artık ke: • 
disine hakim olamıyacak hale ge· 
lince, bıçak Murat efendinin ba· 
cağına saplandı! 

Demiştir. Maznun vekili bun 
dan sonra Murat efendinin ölümü· 
nün aldığı yaranın ağırlığından 

değil, tedavisizlik yüzünden vu· 
ku bulduğunu söyliyerelt müekkili
nin cezasının azaltılmasını istemi~ 
tir. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekilmiş, neticede Agop efendiyi 
ııltı sene ağır hapse temyizi kabi" 
olmak üzere mahkum etmiştir. 

~--~--o~~~~ 

Avrupalı· güreş
çiler geldiler 

Cuma günü Taksim stadyomun· 
da başlıyacak olan büyük beynel · 
milel profesyonel güreşlere iştirak 
edecek güreşçiler Romanya vapu· 
ru ile dün şehrimize gelmişlerdir. 

Muhtelif milliyetlere mensup olan 
bu güreşçiler on yedi tanedir. Ve 
içlerinde şöhreti kendi memleketi· 
nin hudutlarını aşarak beynelmilel 
birer kıymet olmut bulunanları 
vardır. Misafirler rıhtımda pehli· 
vanlarımızdan ve güre§ meraklıla· 
rından mürekkep bir kalabalık ta· 
rafından kar§ılanmışlardır. Gelen 

güreıçiler şunlardır: 
ispanya ağır siklet prof eıyonel 

şampiyonu Oliviyera Emamel, 92f 
Olimpiyat galibi, Çekoılovakval• 
Jozef Vavro, 924 Olimpiyat fina
listi, Macar Mayç Bella, Macar 
hergülü diye maruf Sabo, 92.( 

Olimpiyat şampiyonu , Çek Fraç 
Fişer, son yapılan Bükreş müsa· 
bakalarının galibi, Finli.ndiyal• 
Mo Hattanen, Alman şampiyonu 
Rihard Mamurenke, Lelonyal 
Kuyanpe, İstonyalı Albert Rago 
Polonyalı Mako Krozer. Roman· 
yalı Jan Draguçr ono, Lehistanlı 
Anton Lube:;ko, Romanyalı Şir· 
tep maruf Macar diinya !}ampi -

' l . yonlarından Fram Holuban, Be.çı· 
kah Jozef Delanut, Polonyalı Ste 
fan T eşofski, Macar Stefan Sora· 

di. 
Diğer üç güre,çi de cumadar 

evel geleceklerdir. Bu pehlivanla1 

SOHIJE1LER ................................... 
Şakşak ! .. 

Mümeyyiz Bey telefonu açmıı: 
- Allo! .. Kimsin? .. 
- Ben sadrazam Talat .• 
Derdemez, mümeyyiz bey hemen 

redengotunun önünü iliklemi§, yer • 
den kandilli bir selam çakını,: 

- Emredersiniz devletlim! •.• 
Babıali hülcfasınrn müfrit nezake • 

ti tarihe karışmış gibi iıe de, da!ka· 
vukluğu ile !ak§akçılıgınnı izlerine, 
'urda, hurda tesadüf ediliyor. Meae· 
la dün Dil kurultayına i,tirak edecek 
aza liıtesini gazetelerde okudum. Lis
teye ıöylc bir göz atalım : 

Abidin Daver Bey, Ahmet Hamdi 
Bey, Aka Gündüz Bey, Ali Canip 
Beyefendi. Bürhan Asaf Bey, Cafer 
oğlu Ahmet Bey, Celal Sahir Beye· 
fendi. MualJim Halit Bey, Hasan Ali 
Beyefendi. 

Dil kurultayına i,tirak edecek o • 
lan azalar, bu memleketin güzideleri 
ve münevverleridir. Onların bepıi 
bey veya hepıi beyefendidir. Buna biç 
kimsenin ,üphesi yoktur. Şu halde, 
Aka Gündüz Bey, Ahmet Mahdi Bey, 
Bürhan Asaf Bey de, neden Ali Ca • 
nip Beyefendi? 

Şakşakçılıktan .. Aza listesinde i • 
simleri "beyefendi'' yazılan arkada.ı• 

lar cemiyetin idare heyetindendir)er. 
Eski devirlerden lı:alma bir zihniyetle 
katip beyin eli, o isimleri gayri ihti • 
yari beyefendi diye kaydetmi,tir. 

işte bizde, mücadele edilmesi la • 
znn gelen bir zihniyet de budur: Şak• 
şakçı?ık. 

. Setimi izzet 

Heybeliadada yapılacak 
deniz yarışları 

Adftları güzelle,tinne cemiyetin • 
den: 

17 Ağuıtoı 1934 Cuma günü, hem 
Adalara, hem de memleketimizde ıu 

sporlarına rağbeti arttırmak maksa • 
diyle, H eybeliadada bir Deniz bayra
mı tertip edilmiştir. 

Bu hususta Türkiye Denizcilik fe· 
deruyonu T. 1. C. l. lstanb~l mınta· 
kaaı merkez ve denizcilik lie~,~---

müzaheretleri temin edilmittir. 
Bütün amatörlere açık olan müsa• 

bakalar ıunlardrr: 
1 - Yüzme, atlama ve su topu: 

Saat 10 da başhyacak ve Heybeliada 
plajı önünde, vücude getirilecek (SO) 

metrelik bir yüzme havuzu içinde 
muhtelif ya' ve sınıflar arasmda ya• 

pılacaktır. 

2 - Kürek: Saat 10,30 da baıhya• 
cak ve Tiırkiye denizcilik federaS!-'O· 
nu tarafından kabul o!unan 4 iük ve 

1 lik kiklerle ~ e yalnız hanımlar ve 

müptediler arasında yapılacaktır. Me· 
safe 1200 metre. 

3 - PADELPOT: Saat 11,30 da 
başlamak üzere aahibi oldukları ama• 

törler ara s,ında olacaktır. 

4 - YELKENLi : Saat 15 te bat· 
lıyacak ve muhtelif 11nıflar arasında 

olacaktır. ' 

Yan' vasıtalannın nakli sahipleri· 

ne aittir. 

Müıabakalarrmıza i,tirak edecek 
klüpler ve klüpler haricindeki amA • 
törlerin 14 Ağustos alı:ıamına kadar 
Büyükada Fırka binasında cemiyeti • 
mize veya müsabaka ba, halı:emi ls • 
tanbul Su sporları klübü birinci reis 
veki1i Ekrem Rü~tü Beye müracaatJe 
kaydolunmaları rica olunur. Bu tari
h~ kadar kaydolunmıyanların ıonta • 
dnn müracaatleri kabul olunmıyacak • 

tır. 

- o-

Tenis maçları 
Çelenç Klüp tenis turnuvasının 

finalinde Sedat, Şirinyana 6-2, 6-3 
yenilmiştir. Çift erkek finalinde 
de Şirinyan • T rezubof çifti Suat • 
Sedat c:f?ine galip gelmi!lerdir. 

Müklı.fatlar Bolu mebusu Ce
vat Abbas Bey tarafından veril· . . . 
mış.ır. 

çarşamba günü ıaat on yedide 
Taksim stadyomunda yapacaklan 
antremanı halk meccanen seyrede

bilecektir. 



Türkiye sanayileş
. meğc! mecburdur ... (Bapmkaleden devam) 

iktibaslar: 

ıonra Türkiyediftfn1Tapıtm'6k ve t• • k • • f • h • 
:ün ıi~i.iptidaf~adcf61~rin ~rtı~: ıman şır etının tas ıye .a-vetı 
ıhraç edılememeıı, yaliut buıunku ", ~ild" 

Alman1a in 
ile rekabeti 

... . . • • • 
gırışıyor ~ 

Y aian: F raı\df 

ihra~~t ~~~~·he.fazla da,. Diinkü longrede okunan rapor: tt·rket nasll karalclu 
mest ıhtitilWrmı öjrenıyöruz. Br " • • .l L~ ; 
rıM rPitiilriıten ifi Chi\iWde tuta· ne ışler yaptı, nıçm t~stıf"~ edil.yfi ? 

"D ·ı...· H ın.,. etatd,, 
derri 

rak ona ıöre dütünmeie ve nare· 
ket etmefe mecbur bulunuyoruz. 

Butün ıa•t ipek hakikt ipeji öl
cfiiriffcW. YıHrli Mitlerin dedioği 
ıibi ıunl ftiüıi1, iiiiıf pimôiliri da 
yi)Sılnlijiü.tf nairf iddii edile· 

bilir? Ve f&Jel bunfar da yapıla
cak ohınıi 3'Üri ve pamuk çıkaran 
ve aattbl nicMıl~er ne Mil~ fe· 
lir? 

ıfıiftlt Y'lt',iıi IH Türkiy~ jptidai 
•e iLracat maddeleri müienevvi Bir 

memlekettir. Bir kııım iptidai 
ıiiadd41erin l\ani tekilleri fenni Ya-' 
n&Mihl Yüeada ,efiriliirif ol.a bi
l ~PIMiil yipıhibbı ~ azak 
bir ihtimaldir. Buftnli tier.:&e; 
1111\\1~1iffZde l5üi6W yetiten 
lfüi' iftaa<f,.irden h'et'Jlanıi 6rrii\in 
IBracal e,yaıı arasından kalltmı§ 
olmuı millt iktısadiyatımız için 
büyük biT zarar otdujunu da unut· 
ıfiaıftlt ltzna .,e}iT. 

'!u ıüiı iplicfar madcfe fi
atlarının dütkünlüğündeıı do
layı- hiıaettijimiz ıanayileı • 
iiN' i+itt,acı yarın hu mad-

delerin 'ütün bütün' ihracat 
kabiliyetini kaybetmesi ihtimali 
1'arfııında l>ır fc:af dahi ı'rtıi'caktır. 
Onun için Türkiyenin sanayiletmt 
ıİJ .. tine itiraz eden en kör ten· 
~r irile lrir fiııiıi kendi hatala
fifi ifit•f e-cNulıılert!W. 

Huliıa tunu demek iı(iyoruz ki 
medeni 'ir memleket ofara'k yafa· 
iiftk iltiyen Türk milleti mutlaka 
kendf ,Wti!firdiji ipfict.i maddele· 

tf l&it jffa1if ~ t~ amek ıiiecbu
riyeti~edir. Buıün rllliet tit1al111'ak 

İçİll kendini ıösterea bu mecburi ... 
jctt J•l'ilt milletçe ölüm tehlikesin 

efen kcwt6Mialt ~ill bir z.rn.nt, bir 
31 ütri 'f f' diti1\f ı'tilk~ hliftıf •I a'
caktır. 

Almatı harieiye 
nazırı Romaga 
elçi mi olagor? 
.... < Bıl; teatı l inci Myd&da) 

ıayet tidcietli hir surette beyanı 
fikil" ettiği nazarı dikkate arz o • 
lmHbalftadır. 

Yon Hanelin yerin~ buaiinkii 
A(manya hariciye iUtırr M. vem 
Neurathin tayini muhtemel acİd6-
ISA •ktadır. 

MAiiiin otdwf1r izere M. van 
Net1t•tfr friT Jtlüddet enel Almaa
yanın Roma •6firliğini ınu••ff a -
kİyetle ifa etmifti. 1kı muhtemel 
tebeddüUerin l 9 Ağustoıfa yapı -
lacak plepiıtten sonra vuku bula
calr zannediliyor. 

ıt.ma, 12 ~A.A .. ) - ltalyanm 
Viyanadaki orta e~ilijinin büyük 
elçiıil• çıkard•cajınm 111evmu ba· 
hiı oldwp söyleniliyor. 

hM sebep olarak ta İtalya -
A..-...,a mi•aaebabnm son za
mulatda ikti1ap etmiı oıduiu e
he .. iyet ileri sürülüyor. 

Roma, 12 (A.A.) - Halihazır· 
da ha~ire llliltefuı ola1t M. Su
vfchin ffafyanın Viyan. Mfiriitiae 
ta1f n etlileufi hakkında 1:rir f&yia 
dolaffYM. Fakat hu taJia henüz 
resmen teeyyüt etmif delildir. 

Dün İstanbul liman itleri inhi· 
san Türk anonim ıirketi heyeti 

umumiyeai fevkalade bir toplantı 
yapmJ!hr. Bu toplantıda İstan· 
bul vilayeti varidat müdürü Talat 

komiser Hayrettin, liman §irketi 
müdi.Wü Hamdi Beyler mecliıi ida
re azaları ve lrinedarlar hazır ÖU· 

lunmutlardrr. 

Meclisi idare raporu ollunmuı· 
tar. Raporda deniliyor ki: 

Şirl<elin lii11elerindan yüzde 
dok•an ıekizi hükUmetin eli1\de -
dir. Bundan dolayıdır ki tirket 
anonim bir ıirket olmaktan uzak • 
l9:tiii'ifhr. İtte bunun içindir ki 
2~9-934' tuihinde netredilen 
252ı numa'ı'alr kanun üzerine ıir · 
keti~ tasfiyesi ve mülhak bütçeH 
bir idareye devri zarureti hasıl ol
muffur. 

Raporda tirketin hükumete inti
kaH meıe1esi hakkında da fU iza· 
hat veriliyor: 

Şirketin amme liizmetini ifa e· 
derek limanda ucuz tarife tatbik 
iclehnmeıi için kir Aetiyeıinin 
de aıga'ri hadde inmesi ve h'&tta 
kirm Çah,ma11 lazımdı. Bu pren· 

aitii tatl»ika, husun eflıaı ve mü • liıiıaıim iazı~eti çolC fena iken, te
eneiatm tirkette hissedar olmal«· jeİiülündin ıonra bütün süi iffi': 
rı kısmen mani olabileceii için mallerden, l:iütün İııı'lızlıkltı'c!in 
Jiülrumetçe bu hilftlerill pe1der· hükUmet namında me'IU1 bir fW · 
pey satın almmiı.st, tirketi tama kt!l bulunMuf ve o tirk:et d~ bütün 
men devlet ıermateıiyle iıliyen 6u fena tıarekeflere mani offt'l«ia 
liir müesete haline koymuıtur. ç.ahtmıthr. 

İfte bu ıuretle rıhtım tirkc!ti de ti- Şirket dokuz senelik hayatında 
man tiiketine bajlamicak ve bu takriben lS milyon ton efya üzeri
ıınetle liman işleri tamanıdn pye- ne it yapmıttır ki bunlardan üç 
sine vasıl olacaktır. · milyon tonu ithallt, l>eı milyon 

inan Sut liman inliii&rı Türfc A· tonu kömür ve· iki milyon tonu faf· 
nonim ıirketi bir eyi61 1925 ta'fi - lı ıu, ve ıeri kalan İ>i~ m'ityon to
hinde teşekkül ehWı°ffiİ, lnttiy.rz nu iıe dahili ticaref ve il\rataf ef
sanayi ve m«adin bankan, Seyri- yasına ait iılerC:lir. 
sefain idaresr, lı bankası, B•hri limaırda tahmi• ve tahliyeıi 
muamelit iftönilii tiTltefi Ye ıbav- deruhte ediien etranın parça ade
nacılar tahmil Ye tahliye anonim di takriben selcftn milyon ve kıy • 
tirketift\; verihiiiıtr. Bv firbtler met y•kibiu da (150) milyar lirayı 
500 bin lira ile liman tirketini kur· bülmakt•dır. 

muşlardır. Fakat tirket birçok Mecli.ı idste Hpor\t okunduk
mütklilatla kütrl«piuf ve Htr ae- tan sonratilfiyeh~eti ftıçilmittiT. 
nelerinde bunları y~mnek ~iw ç6k 1 afiye! hytffine; inhisarlar idare
büyük ga>yretler iarfetmijtW: si müdürlerincten Mi.mit, lstanLu1 

Şirketin yapfığr ruz~'tlt!r föyle liman tirketi avuke.tlarından ö-
hulasa edifiyor:· m4t Faruki, İzmir liman tirketi 

A.) Liman tarifelerinde eskiye müfettiti umumiıi Fihi ve fzmır 
nazaran tenzilat yapılmıttır. liman tirketi muİıabeıe tefi Süley· 

B) Şirketin tetekkülünden evel man Beyler seçilmitlerdir. 
mzzz ,,. , 

ikinci Dil Kurultayında aza ve 
dinleyici olarak bulunacaklar 

T. D. T. C. Umumi İ{atipliğin-/ MI lf\lknt, re11cbı*. Ptttt, PeiJJ'e, Fw-ı 

d 
zl e J(ılıım, Fıtrat Ne<-1,, Fitnat Mltat, 

en: F llruzlM, Galip Pa.,a, Güzin, ı:iadlye Ni-
l - 18 Ağustos 1934 cumarte- m~t. Halil, ıunc1a~. Hıuıwn, ~ i.ı

ıi gunü saat 14 te toplanacak i· r~ı. ıtayrt, llll)+tt ~ıuMtthl,· llayrtjf', 

kil"lci Türft Dm turultayma na Ha:nilnnlım Arif, Dr. Hf'r Rlt~r. Dr. H~r 
\ ' ittik. Hıfzı Tevfik, Hü~tftn, 1'\iııa. 

oiE'ak iŞtirak etmek üzere mUra• m l'tfln, ~:ılf:ri Namıt(, B "Jrti tul, 

caat ed~nterin ikinci listesi şudur : mlı•\hı, ın.ntt, Bialni, 1•rtaH 6llu eı
:ı·aıı. İbrahim, Abrablm All~ttla, İbrahim 

M. DUndA r, )f. ı!nıin, Köprülü 7.adt' M. Hakkr, lbrah1m i'l.tt>f, tbralitıH ~n, 1h-
Fuat, M. Mümtaz, H . Nnimk, ll. ~ffct, th ._,.._, .......... _,. ~- ~-

ı.an , ı.an, ...... ,. ,llilllln, JD'Ian, ~ 
M. Şt'klp, M . !jf'rf'fettin, M . Şerif, M . Zc>· lrlnl. lıımall, Ka~I. Kadri, Klmll, KA
kl, M. 7A!kl, .Mli1itiıü\ Rafrp, Dr. Mahmut 
Sadi, Dr. Mııhmut Ş4-mııl , Munllinı Ma zha r 
Söleyman, ~edlha Adnan, Mf'diha Muza(. 
ff'r , Ahmet Ali Hatmı>t, lft'hmt't Nurettin, 
Mf'l'lmet ~t'rf'f, Mefün~t 1'ükrll, Mmilllm 
Jle'lijaie llömtt, MeWmt Rebrl, Mflliha 
Avni, Mt'mduh Turgut, Muhittin Dolan, 
İluhllııe, )lurat, Mou KA:am, Muııtafıı 
81hntiüft, )flti t Sftdullali, •aıı11n Htrtta
fa Salt. l\lutla, :.'\l ualllm ::\lııvaffak, Mır· 

7.&fff'r BaArl, Mükerrem , l\lü\"eddPf, lruk-

nl, Kari Hofnaelr, KAır.un, KAr.ım, Kf'mal, 
Kbıfıtl, L\aftta:, Llltıfl , llalllllibt- Mft91ıit, 

)fahmut . rtkı, Maksut • argD~ly."'ıf, Mllftlc. 
1'1adam Martlta, Manıf, Mö9)"ö MaMjlro t 
knes. Mf'<!dl Sadrt'ttlıı, l\feed'ol Salf, l\ff'· 
d\ııa Mtfıit, M~ıttritf .W, lf~t Y•lt, 

Mf'IAlat, Ml'll ba"t, Hdlll:ıt Jlblld, ··~ 
Ahmd, Mf'liba. Na:r.ım, Ml'nljf', 1'ff'&ruka 
'.Wuhıt1ln , :'\I. f'naf, MA·'l\ri>e, Kİüit, 1'1. 
f<eMial , lW. Rit-r Zır.R llll"d ftannn l'e 
Re~·f'ff'ndller. 

racuila kattlırmı •hfırniıilirı ti • 
ca olunur. 

4 - Aza ve dinfeyicff'tfrin trcl· 
1arı her ıün liıfe ~ali6de netredi· 
lece#ctir. ~ ftltelerCM acllaiti çı • 
köl«t ftJt4 dailtma merkezin
d'1H llatlftmi alabi~klerdir. 

'f •anf• tıl ... glehrin 
tıl•IRı••ftCU faalkUIU 

t. 11: T. C. v.umf IU.tiJHiiilf
~tr: 

1 - Tarama derıisin'İli 9 inieu 
fasikülü çıkmrjttr. Bu fasikül ile 
deYIJıiiii Tiil'kçftMw 0..-nlreaya 
İnclekıi bapamııtır.· 

2 - 9 uneu fasikül 6 formadır. 
A •.mf iMtea C harf ine katlar oı.n 

"
1
Atmanya li~r ne ıtaıi' 

ve ikhsadi mü§küİi.t iç°_ 

lunuyoraa da yakın bir • 
nelmilel pazartjrd'a tnı· 
arlrr bi't reka~te ırrije 

Bu mütalea, ln1ıiltere11İf 
ıelaretinde ficaret möıie 
W. Thelwall'ın raporundt 
dilmektedir. Raporda • 
iza+iat Yardir:- ., A:Inurııtİ 
~iM pi2arlarda m.~ 
hi11ettirecektir. Buna d• 
Alman ihracatçılarının 
yasalarda ıatıt yapabil 
kendilerine ucu'z iptiadi 
datitr edilmeıi Ye kmiıetr 
him mikfarlara t»alif tifd 
mif er siparitler için f iat 
bilmeli keyfiyetidir. f• 
itti~, memleket ihtiy 
tin maHirr elleriftd~ s 
iie pelt üeuz fiatlira d' , 
ce satmağı tercih etmeletl 
seS~p teflHI eder.,, 

M. 1nelwaıi ila v6te'6 
söylüyor: "Almanya 
tahfif ettikten sonra 111 
mefim de diifÖl'ecek ol~ 
bet kuvveti ziyadesiyle 
mıf olacaktır.,, 

Raporda çok Jayani 
noktaya dahi- temaı edil 
B'ii da hzi rejiminin Ah' 
ücief ~kWrme atttif / 

f7 riiiiliiiii aaft1i ı 
mele ütrelteri tatif eiitt~ ~ 
nazaran vasati olarak Y~J 
bit tenezzül vardır. f.V
;aıllut handan- da f azlactd 
tatili iicteti ite tiir İf9;ıl 
kazandığı ücret araitti4' 
farklar vardır. 

Amele ücretleri, ~ 
mecbur otdcakları cemiyt 
·~ muhtetif teılliı.tı.ı• 
muavenetler yüzüncferr 
tenkiıe .ııraitllldadıf .. "", 
kiıler ekseriyetle pefiti'J 

Mesela 280 reichı111-' 
hiii bir !&1"s aitiat ve i~ 
cliktn tcmr• eline 204 't 
Karaotmanda ça}J4111' b1 

iı amelesi haftada 2.f ·d•'' 
Bunun ıekiz markını • 1 d/ 
olarak vermeie mecb'ut rlıritn :u.ttı, Nahii Hu~ım, al~ Aamt't 3 - Ba iki Iiıte ile dünkü fıs- "l'kç~ sözlerin Oımanlıca kartı· 

Bant, Nıddyf', Namdar Rahİl\i• Nqıt ~!:=~=====~- ı 
Jlakkr, N n rm, Kal makam ::'linzmi, ::'lie- telerde adlan yazılı zatler her ıüa hklatını ihtiva elnıektedir. G } ~ J 
cip, Muallim N~vzat A~·a r., l)r. • •that , saat 10 dan 12 ye Ye 14 ten f7 yd 3 - 9 llBCV fuikil diier fasİ· a atasara, J 
Nttiat ~•H, Nlzamettbı Bttat, Dr. NOt'et - lacl ..,, 
.... M\lllf'IHll• Nutl, Osman. O'llllan CI!- kadar Dolmabahçede Milli saray• iNiier ıibi dağıtılmaktadır. ... (ilet '6ralı ı -~ 
111.ı , Oııman Nuri, Muha rrir Ragıp Rıfl<r , lar müdürlüğü dairesinde açıla11 4 - lOuncu fuikül bir iki ıünf miyee~fİlli anhyad k•fff' · 
:Rftlt tt&ıf, R"a,tt °'"'lı-tılro;\'• Rf'C:ıl, d ,_ k d k k ~~ 
R&ftt: A-vııt, llatet, ıtdı~. Re,at Şemıwt- aveltyc9 dağdma merKezifte mü.. a ar çı aca tR', müWalci9en de zabrt 

.................................... ~ ...................................... ~,.......... le . d ç 
ttTi, KHlııtl Rlfat, Ru'K'n i, Sabri, Sab ri fa edip yer tlD 811 

Cf'mll, Sadı>ttln Nüzhrt, D r. Sndt'ttln Vt'· Propaganda reisine ateş M. Papert Viyanaya er 
dat, Sadri Etem, "•flye RllM'yln, RıiJAh ...Jd! ır. 1,p 
Cllfiecn. M . ~lihattm, SaHh 7.Pkf, SalllY Salzbach, 12 (A.A.) - Alman ne zaman x• ıyot Nilia1•t intihalu•.~ 
Zf!ltl, Sanı.re lfret Koori, SalAhattın E ni", istihbarat bürosu bildiriyor: Viyana, 12 (A.A.) _ Weldt ıta dair ltir zahıt yatrl~ 
~llm Nüzh<'t, &>Hm ~ırrı, ~ml1m, 8er - ........ ...ı 
\"ıtt Yl'llllr1. Srrn. Mnliendl• Srtkr, J>r. Meçhut bir tah,. dan rece evi· Blatta f8r• .AJDMnyım111 yeıd Vi- Hft cta konırenirt y. ~ 
8a:ıı Faet, Dr. SUpllı Siilt'ym an, Dr. Siıh :ı. ne dtiınekte olan Amran cep"heı; yana Hf iri Mı YMI Pa,.enm Viya - ~afırdntatı için t•kt" ,,.1 
Sühıyman Rur~ıt. Sürpn·a. Dr. . lir<'n 'n 1 G J ta .. 
'fa hiln , şaclf;\ e, ~mı§ettıı , $f''"k"ı ,1·z·ı~. propaganda bürosa reisi M. Loth· ıMJ• Mh •e 1• çarta•ba ıitMi re- t~rd. ~u surt~t ~- a ;.,..ıtti'· 
ş .. , -k .. t ftr<';vyıs, Şevki, DT. Şllkrü, Taha, un üzerine be! el tabanca atmı• vd Mceli t'e '4riial iti9atlaudetinj s> un ne ıee.ene ·.,,ı 
'f Ah!lln Omrr, 'FıtlAt, Trntog-0• , T evrtk UO'" 
Jk'ıılm. T f'\"fik N't't'a1i. T l'vffk, l'lnf . r,.. gecenin ~aranltjtndan itlifade e • re~ticümhtlr• &akdi• ettil.Ma aon- Bir Af man tOtJ'I' : 
kf 1.d~ Hıaftt zı~·a, Vt1'>t (lc'l<>bl, Mu"ııı111 derek ormana dalmış ve kaçmıt • ra 19 finf mesmıiyet alarak Al· kh l 

2 
(A J..) / 

l 'eehnt, l'a kup .Kadri, l'a,a r. Ya 3ar ('e. tır. Kur•unun hiç birisi iıabet et• dl il kür Sto 0 m, l . _..._ 
tin, l'ııııur Ş<'rlf, Yuoıur Oı.man. l'u:ı" Y Manyayanı~ • k Da IJt det •:ı•l..,....JJ 
ıı:rn .. kııvl' , Zakir Kad ri, Prnff'~r Dr. zıya memiştir. Sar m•rahha91İlına a f a 1 ,rr:.,, 
c~aı, ceı:a)· ırıı otJn zıya. Zrv11Nar1 .... ilim .. çecek? Mr kaç hafta e.vel ';., ~ 
... zıya~tthı , J\rnınzım Tıım t lliisnü na- Havanada grev Bedia, 12 (A.A.) _ Havasa. deırit 1naftft'ralat1ıl ~~ 
nrm , .,, Be.l-df'ndller. 1rt•hiıti R etı ~' 

2 - Kurultaya daim i dinleyici Havana, 12 (A.A.) - Betün j&Jllı bildiriyor: M. von Papenirr mu ı & uf ı.lf ~ 
olarak i,tirak etmek i!zere müra
caat edenlerin ikinci listesi şudur: 

Ad&lf't , Aılnan Cabl t , , ,\ dTlye, ,\ , C.A· 
Hp, A.:op Nar•lltt.1:ı-an , H11tı J\hm('t, ,\h· 
ftff!f, Ah~t Kf!mal, ,\J!<m>t Raııl111. Ak· 
dH Nl""'t, Dr. A . Naim. Arif ~fllfit , A · 
smı, A . ~rr, Avni ,\lf Cıındar. ı\ynlha· 

yat, Bahn, Rllkl~·r , Baki)"'' ~ııllh. 1'thr.at 
, .f'llttln , :Rf'lkl4 ?lif'dlm. Burhan tl"01lt, Ca· 
~it, Crmır,. Ml'fih, FAlihf-, ?.ft!t'r, F a ruk, 
W"atnla, Fabl, Fellmt, Ft'l'ımt lln'tlrit, F'f'h· 

adada posta Ye telıraf ımıatMlltı 1erine Sarr murahhasltiına M. da ltattıtmı ve on 1'oıt" 
durmuttur. Memurlar 1930 ücret· Burekeı'in tayini ıiyaıt mahafil .. Vır duba ile iıar~tb'' 
lerni ittiyerelc ırev ilan etmifl•r· de Almanyanıa Sarre siyaaeti İs· m~allin_cle la~~Je 
dir. Birçok tahrip hareketleri ha- tikametinde lair deiitiklik allmeU lriiyilk bir faalı1'• 
ber verihnektetli. Aıketl l&vvvet· olarak telakki edilmektedir. Filha- .!az~k~achr. . lr 'I 
ler telgrafhaneleri ifgal ebniftir. kika Sarr da milli ıoıyalist tah- mekteclir. Muınaıl~~ 
Gre!vciler araımda tevkifat yapıl • rikltını azaltmı1a çalıtmıt olan li eanasında itilil d: fi~ 
maktadır . Havanada iki bombr von Pa1MDden sonra mücadeleeili· malına kartı ınuh• • 
patlamı,trr. ği ile . tanınnn• M. Burekel ıetiril• yüz etmittir. 
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Olüme Susayan Gönül 
- Nereden gireceiiz. 
i;'" Arka kapıdan. 

. 
Yazan : Selami izzet 

Ölüme ıusayan 2 
kayığı yaklafıyordu. 

lıııd o!~tor ae11iz yürüyordu. Ak· 
a a Yalnız bir ıey vardı: Bir 
ltt:~~\re) Nearinin yanında bulun· cuğa: 

- Atla bakalım, dedi. 

Birinde bir erkekle bir çocult 
vardı. K1yıya geldiler. Erkek ço• 

Pe Bahçeye girdiler. A!aiı kapıyı Balık bol, dedi. 
•-tlfla.n açık bırakmıttı. Usul u· ETkek büyük bir küfeyi ~ırtmr 
d kYukarı çıktılar. Odaya girince, aldı: 

0 
lor kendinden geçti. - Bol, bol ama anan gene ıo· 

- Evladım, ıavallı yavrum! murtacak .. Gene kavga edecek?. 
Feryad' 1 N · · ·· · İi'I . ıy e earının uzerıne - Neye?. 

~ dı, ~earin bitkin bir haldeydi. - Dün gece bir kardcıin oldu .. 
d ~lert oyuklarına çökmüı, du· Ben evde bulnamadı~. Darılmıı· 
d' ları morarmıftı. Benzinde bir tır. 
'~la kan ~almamıflı. - Erkek mi kız mı?. 

)' 0 ktor kendini çabuk topladı . - Şimdi anlarız. bunu ben de 
p •t.tın önünde diz çökmüt olar bilmiyorum. 
eyınana emretti: Hem konuıuyorlar, bem de ku· p Sen dıtarı çık. lübelerine doğru yürüyorlardı. 

ı. •Yrnan kalktı.. Feyyaz kızr Mehmet kapıyı itti ve seılendi: 
Qtr k·· Ofeye l"ekti: M J k r 'il' - ee ... 
~ l Dediklerimi yaptın. Faka~ Karııı doiruldu: 

0~ nıı hana ait olan bir de eırar - Atkolıun aana, ne vardı dün 
k Rtendin., Bu esrarı mey.dana çı· balığa gidecek! 
b:~~ıyac.ksm.. Benim emrim: Mehmet balık dolu ıepeti yer<: 

lıyecekıin.. koydu: 
l\ı;r;ın suımasmı iyiye tevil etti - lıte cevabım, dedi, insan il<i 

k - Senden memnunum .. Al ba· Hrkek e,·Jidı beslemek iGin daha 
•tım, fozla çalı,malı .. Evladımız erkek 
Pcyrn11.na bir yüzlük banknoı 

Uıatt.ı. Peyman para.yJ itti: 
- lstcmiyorum. 
- Neden .. 

~ - Bundan sonra bana ancak 
~:;rin hanım emreder ve ancak c-

'hijk· . af •bmı verır. 
Fcyynz irkildi: 
- Dikkat et •. 
Peyman bu tehdide kulak as: 

ill'ıa.·h. döndü, uzaktan küçük ha
llıı:na baktı. 

.. ~oktor muayenesini bitirmi§ti. 
Uıü çatık , gözleri enditeliydi: 
_ ,.. k . • ·.nca su aetır. 

F Peyman hemen dı!arı fırlad1 
eyya7. sokuldu: 
- Na&1l dohtor?. 

değil mi?. 
- Evet, nur topu gibi bir oğ· 

lan .. Eğer bu gece bir bey yeti~ · 
ıneaeydi ölecekti yavrucak .. 

- Bey de kimdir?. 
(Devamı var) 

Konyada çingeneler, bir 
. g~qci 9Jqiir~üler ! 

Konyada .. ~a-iki aaat 
mesafede Tatlıca köyünde.{ bir 
genç, askerliğini bitirerek köyüne 
dönerken bir ıaat beride çadırlar 
altında oturan çingenelerin köpek· 
leri tarafından hücuma uiramııtır 
Birdenbire ne olduğunu anhyamı· 
yan genç, t•tkın bir vaziyette iken 
çingeneler tarafından yakalan· 
mıf, çadırlardan birine sokulmuş -

2[ 

Londr.a Mektubu ..--~.._.__...._ ____________ __ 

Londrada Türk 
tezinin zaferi 

Loııdra: 5. 8. 34 

Türk aıkerinin ı1eıi Avrupada 
çok eski zamanlardan beri tandır 

ve çok defa aaygı ile anılır. Fakat 
Avrupada Türk şiyasetinin ve 
Türk iliminin ıesi ancak cumhuri 
yetle berab~r iıitilmiye başlaınış 

tır. Lozanda İ!ımet Paıa baıta, 
Cemiyeti Akvamda ve diğer bey 
nclmilel toplanı,larda murahhasla 
rımızın yeni siyaset tezleri ortaya 
attıkları zaman Avrupada a~islcr 

uyandırmasını ve milletler murah 
haslarınca alkı§lanmasını §U on, on 
beş senedenberi görmekteyiz. 

Ve bunlardan bir gün evvel, ilk 
defa, Loııdrada, bir Türk alimi bü 
tün milletler murahhaslarının mü§· 
külpesent ili.m muhiti i?zerinde en 
müsait bir teşir uyandıran yeni bir 
teı:, yeni bir dava ortaya attı ve 
a)kıtlandı .. 

Bizde asıl ilim, yaratıcı ilim, 
üniversite ile ba§lıyacaktır ve itle : 
Üniversitenin bir Türk hocası, an 
lropoloji profeaörü Şevket Aziz, 
en girift ve mükemmel bir ilim 
!Ubeainde en olgun ve inandırıcı 
bir tezi en ilmi esaslarla ortaya at&l 
rak Türk ilminin ilim Avrupasına 
ilk güzel, umutlu ve göğüs kapar· 
tıcı müjdesini getirdi ... 

Birçok aenelerdenberi, muhtelif 
§ehirlerde lo!)lan.an antropoloji 
kongresi, bu 8ene de Lonclrada 
toplanmı§tı. Tarih kongreıinde 
büyüklerimizin takdirini kazanan 
ve tarih tezimize eşsiz bir ispat o 
lan konferansı ile ihtisas ve rüştü 
nü memleket mikyaeında meydana 

koyan Şevket Aziz B-ey, bu kongre 
de Türkiyeyi temsil etmek üzere 
Londraya geldi. 
• 

Ve kongrenin ü~ müzakere saf 
hasından ikisinde kuvvetli tezle sö 
zü en çok dikkatle dinlenen ve 
fikirleri en çok hararetle tasvip edi 
len murahhaslal,C:Jan biri oldu. 

Doktor küçük masayll otur· 
~k!. reçete yazıyordu. F eyya;

rar aordu: 

- Naııl doktor?. 
tur. Birinci tez: "Metopizma hak 

O esnada çingenelerle alış veriş kmdaki tetkiklere yardım,, adını 
l' -. Ümitsiz .. Önüne ıeçilemi· etmek üzere oraya gelmİf bulunan tac:ıyordu . Bir takım kafa kemik 
tn e .. k h . A ~ 

ıı· ınor11 ızı arap etmı§.. :r birkaç kadın, bu vakaya hayretle }eri teıekkülatı He hunların zama· 
dl ıe.ınanda .zannedermi peritonit !ahit olmuşlar ve bir müddet gen· na göre değişmelerinin bir tekamül 

t ba,ıaını•.. l a • cin çadırdan çıkmasını bek emit. egeri olduğunu kendi mü~ahedele 
ti d~ ••nada Peyman ııcak ıu ge· lerdir. Fakat epey bir zaman geç- rine ve diier müsbet tecrübelere 

t 
1
' Doktor reçeteyi verdi: tiği halde kimsenin çıkmadığım dayanarak izah ettikten sonra; 

a l..._ Çabuk, dedi. Bir solukta gi ' görünce ko,arak jandarma ku· bu tekamüle zaten sahip brekisefal 
t •• l mandanlığına haber vermi§lerdir. larm biyoloji planında üstünlüğü 

tçetcyi Feyyaz kaptı: Vaka mahalline yctitcrı zabıta me· nü İ7.ah eUİ. e 

~..._ lı&cı ben yaptırırım. Belki murlan zavallı genci ç,adırda, pa· Ankaradaki konferanaım din· 
~daki eczanede hulunm•Z· rası çalınmış ve tanmmıyacak ıe - !edikten ve bu habis üzerinde 
)rı..a bura.da daha fazla kalmıya· kilde parça parça edilmiş bir va: uğrattıktan sonra; tarih tezimizin 
lıg İ Peymana ihtiyacınız olabilir. ziyette bulmuşlardır. Ceıet fecı bir bakım esa~ını teşkil elliğini bil 6 •rı biriyle gönderirim. bir !ekilde parçalandığı için henüz diğim bu dava, ilk defa dünya 

~~~·yatağa yaklattı: tethis edilememiştir. Orada bulu· mikyasında ilim sahaıma çıkıyor 
..._ 

8 
ı.. nan bütün çingeneler suçlu sıfa· du. Şevket Aziz Bey sözünü bitirir 

l\1c:1 ilhaasa ihtiyatlı davranınız. tiyle yakalanmış, ıehre getirilmiş · bitirmez, yeni bir sırra eren insan 
b••n bey duyacak oluna.. }erdir. ların meınnun v(! mutmain lecessü 

&ı~,:torh omuz silkti .. Kolların· -o- SÜ ile gözleri parltyan alimlerden 
~ltt f, aıtaaını tedavıye bati~ · Ayaş kaymakamı alkıt seıleri geldi ve celsenin reisi, 
l~ 1

' F eyya.z geri döndü ve oldı· f 
L Yerd Aya•, (Hususi) _ Ayaş kay· dimağ ve kıh ıyat tetkikleriyle 
"'tldı. e mıhlanmı! ıibi k- - :r mcshur kendi ilim şubesinde bir 

makamlığma tayin edilen Çimi~· ~ ' 
°l". 1 B 1 dünya otoritesi olan profesör Elliot 

" ~Pııun ·-· d R d b gezek kaymakamı Ha it ey ge -.Jtfelld' ettim e 1 van e · Smith ayağa kalktı; "Şevket Aziz 
t~ .. 

1 
1 dunnuf, odada olup bi· mif, yeni vazifesine bcı!lamıştır. •• e h Beye ilme olan bu müsbet ve kıy· 

te akıyordu. Muallimler, memurlar, belediye metli yardımından dolayı teşekkür 
- 6 - ve mahalli yardım cemiyetleri ederim,, dedi ve elini sıkarak teb 

~.. itiraf ve dilek idare heyetleri yeni knymakamT riki ile beraber tasvibini de izhar 
ıl tıl Uneıin ilk ıtıkları odayı ay· ziyaret etmiflerdir. etti; ~alon Türk ilminin güzel te· 

..\~bYordu. - -o--- zini ::llkı~lıyan bilgin ellerin seaiylc 
· "t•rnd . . Matbaamıza gelen eserler: ~·ı~ .. Ye. an sahillere bırıkc:· ....................................................... , çınladı .. 
~ftf .,.;aı Yava! dağılıyordu. Yeni Adam Bu, bir zaferdi; Türk ilminin 
lllı, lıo, b:'-rlr meltemlenen de· "Yeni Adam" 33 üncü sayısı çok zaferi.. Ve Londrada kutlulanıyor 
)•lıy0td ır nıırılb ile kayalar· zengin münderecatla çıktı. Bu sayıda du ••• 

lt U. Gostbc hakkında bir marazi ruhiyat 
oy, doiru, dört bet balıkçı ' tetkiki vardır okuyunuz. 

Rehcet Kemal 

!±LE S - VAKT'f 13 A,., LQAWLL&S ulTSTQS 1934 ~ 

Belediye intihabatı için 
C. H. F. Umumi idare heyeti, fırka 
te.~kiJ~tına yeni bir tamim gönderdi 
Cumhurıyet Halk Fırkası U- § Her medeni devlette Belediye 

ınumi 1dare Heyeti 1934 Bclcdiy~ inlihaplarının ehemmiyeti. 
İntihabatı için bir çalışmu tali- § TürJcj.yedo .~~ni belediye kanu • 
matnaınesi hazırlaınış 1 T"' • nunun temın ettıgı haklar ve kadın· 

' e u mtınıı ı f b ı d. l' ı . 
Katiplik bu talimatnameyi Fırka arı·nı ekehıykel mec ıs erıne seçmek ve 
t k"l.. . ıe~ı me a arı. 
e~ ·ı. atma tamım etmiştir. Bu ta- § Her yerin belediyesinin dört yıl 
mıım aynen koyuyoruz: zarfında ba§ardığı iıler. 

Türkiye Cümhuriyetinin ba- § He1' yer belediyesinin ileri sen•· 
şardığı büyük eserler arasında be· ler için haıarmağı dütündüğü itlerin 
lc diyeciliği de yeni b~;: t~n taiızin: pla~ ve programları .. 
d

. · b' k l § Yurtlapn beledıye seçmiıine it· 
e ıcı ır anun yapı mıfb. Bu ye• t' ._ h d k' ·ıı· d # • . , ıraııc ususun a ı mı ı, me '"'' eı • 
m kanundan &onra ikmci intihap yasi hakkı ve vazifeti. 
devrine giriyoruz. Yeni kanunun B _ V aaıtalar: 
gösterdiği yoldan ilk intihabı ~ Mahalli bütün ıazete ve mecmu· 
malum olan tartlar i~ind" · alar. 
O vakit yeni ka~un pek taze idi. § Fırk~ ve Halkevlerinin bütün ne· 
Ve bu sebeple intihabı idare e • tir vasıtaları. 
d 1 ] · f h b • l' k d § fırka ve Halkevleri ıaloı:lann • 

en er e m 1 8 a ı~.ıra e en da ıehrin ve kaaaNnın bu makıat i · 
halk tabakaları, tatbık yollarmde çin elvenıli mektep, ainema, tiyatro, 
tecrübe~iz bulunuyorlardı. Y a~la· spor klüpleri, hayır cemiyetleri -va ı .• 
şan belediye intihabım yeni l<a· .alonlarında konferanslar. 
nundan sonra cümhuriyetin ve in· C - Yazı ve ıöz için iıJifade 
kılibın aldığı dört yıllık mesafe ediJP."P.k unıurlar: 
içinde olgunlatan tecrübelerimiz . § Bütün intihabın devamı nıü•de· 
le halkın siyasi yetitmeıine de ye tince ıandrklann bulundujq ltiaalara 

k b. . . ' l b .k l yakın yerlerde nutuklar. 
rıyaca ır ıtına ı e tat ı yo una R y . . F k 1 ·ı 

k k b
. . . B , ~ azı ıçın ır il ı ıazetecı er. 

oyma ıze vazıfedır. unun ı • § s·· · · F · ~ h lk. h ti. ı · . oz ıçın ır .. a a a p erı. 
çın vatan nüfusunun tiçte birin § Yazı ve söz için Fırka ve nalkn· 
teşkil eden ~ehir ve kasabaları· lerinin ayırıp vazife vereceği arka • 
mız Belediye intihabı günlcrir. daılar. 
sesli, hareketli ~e canlı tezahürle ı § Her hangi ııfat ve vazifede olur· 
içerainde tanzim ve idare etme· sa olsun bu mevzuda söz ve yazı1sri~ 

• IA d H d .. k k . le halkı tenvir etmesinden istifade •· 
mı;r; a:l:ım ır. er yer e yu ae ıı· dilecek Yatandaılar. 
yasi ehemmiyeti olan belediye in; 
tihabmm Türkiyeye nispetle daha ili _. DONATMA 
ayrı ve üstün kıymetleri vardır. § Bütün intihap ıü11lerinde ıe• 

Fırka proiramımızda izah edi· hir ve kaaabalarda bayraklar ~11· 
lacak. 

len ııebeplerle meb' us intihabı ik" 
§ Fırka ve Halkcvleri, laHma· 

clel'ece ile yapıldığı ve Büyük Mil· 
tındaki tekilde bayraklanac&k. 

Jet Meclisi intihabına kadınlar iş· 
Lirak etmediii halde J3elediyc te $ Şehir ve kaı.ap~~r~ intiha .. 
çimlerinde TÜ§t yafJJJa 8'«!fntff 1fü· bıa m •• ,..,._.. ~aiil>Un ıiya• 
tün vatandatlar reylerini doğru- si bir JÜn yafandıjınlhatırlata· 
dan kulhmıyorlar. Ve vazife ha· cak mümkün olduğp kadar çolc 
şma seçiliyorlar. Gene fırka prog· gece tenviratı yapılacak. 
ramımıza göre Belediye intihap· § Bilhassa ıandıkl~rın bulun• 
tarını umumi intihap için bir ye· duğu binaların önü ve civarı bol 

bayraklarla onuncu yıl bayramın· 
ti§tİrme ve tecrübelenmc vasıtası 

dan kalına kısa söz levhalariyle 
olarak kabul ediyoruz. 

Bu sayılan ana sebeplerden do· ve vatandaıı ıeçime ittirake tet • 
vik edecek ve Belediye intihr: bı • 

layı Eylul içinde hazırlıkları 1:.iti· 
nın ehemmiyetini göıtereeek ma• 

rilecek olan Belediye seçimi için 
Fırkamız aşağıda yazılı yollarla .hiyelte şimdiden hazırlanmaıı 

lizımgelen kııa cU9ml~li levha1ir 
çalışacaktır. 

1 
_ USULE AlT lŞLER la alakayı ve takdiri çekecek tarz· 

da donatılacaktır. 
A) Heryerde Fırka yoklamnla· 

rı 22-4-934 tarih ve 1 ' 262 numarn § İntihap gününün sesli ıcç· 
ile tamim edilen şekilde ve Fırkr meıi için her yerdeki bando ve 
Umur:li Reislik Divammn tasdi · muhtelif vasıtalardan iıtifade 
kından geçip bütün alakatılara olunacak ve toplulukla milli 
yollnnan talimata uygun olara~· marşlar söylenecektir. 

yapılacaktır. iV - HALK KÜRSÜLERi 
B) B:ı intihapta mümkün oldu Belediye intihap gününün hal· 

ğu kadar çok vatandaşın reye iş· kı toplayıcı ve ayakta tutucu vazi· 
tiraklerini teınine çalışmak mille yetinden ietifede ederek Cümhu • 
tin siyaı~ terbiyesini yükseltic; riyetin ve inkilibm feyizlerini ve 
vazifelerimiz balumındnn Fırka · k eserlerini tekrarlamak ve anma. 
mn borı;udur. Bunun çin ayrı fa B l vazifemi% olacaktır. unun ya • 
sılda izah edilecek telkin · vnsıta k d k tl nız her ·ıiliyet ve a.aa a, u anı· 

ları kullanmakla beraber rütt ya· lacak intihap ıandıiı adedince in· 
şınn gelmiş her vatan dc:.~ın vak tihabın devamı müddetince birer 
tinde kolaylıkla reyini kullana- halk kürsüsü açılacaktır. Bu kür· 
bilmesini kolaylaştıracak yolda sülerin tekli ve itleme uıulü onun· 
hizmet etmeliyiz. Bunun için teş· cu yıl bayramında olduiu gibidir. 
kilntımız eski muhtarlar ve fhtiya: 
heyetlerinin vazifesini görmekte 
olanların defter tanzimi ve kayi' 
işini kolaylaştırac~k yardımlarda 
bulunacaklardır. Bu yrdım; her 

d k • .. L J 
sehir ve kasaba a ·ı en yur.t~ 

idare heyetimizin eli ve idaresile 
ve ocaklarımızdan da istifade o · 
lunarak yapılacaktır. Bahsediler 
el ve it birliğini kusursuz ha~r ··• 
mak mahalli hükumc!.i ve intihap 
encümenleriyle bir ve beraber ça· 
lı§ma~fa ha i}ıdır. 

il - PROPAGANDA 
- Mevzular §unlnrdır: 

Kürsülerin yeri ıandığın bulu· 
nacağı binaya az çok yakın ve rey 
vermeğe gelenler ve dönenlerin 
uğrağı olabilecek geni!Çe bir mey· 
dan olmalıdıT. Halk kürsülerinde 
kendi arzulariyle söylemek iıtiye· 

cek vatanda§lardan başka Fırka 
ve Halkevlerince vazife verilmit 
ve hazırlanmıt hatipler de konu•· 

malıdır. Halk kürsüleri nutukları 
için onuncu yıl rehber kitabından 
Sa§vekilin Mecliıin aon kapanma • 
aında ıöylediği siyasi nutuktan ve 
diğer netriyattan iıtifade olunur. 



Peştemal altında ipek 
çorap ve kıymetli rop! · 

Tire ihracatı azalıyor-Dertler- Kazanın varidatı
Vali Kazım Paşa çeşmesi - Parklar 

·Eski Tire Efeleri İzmirin Kurtuluı Bayramına giderlerken. 

Tire, (Hususi) -Tirede tütün, 
ıj(endir, pamuk, zeytin yağı, incir, 
her nevi hububat, her cins meyva, 
kavun, karpuz, baJ, hayvanat tere 
yağı, peynir, ve tütün çok miktar
da yetitir ve harice sevkoJunur. 

Ticaret oduımn bana verdiği 
rakamlara göre Tire mühim istih 
sal merkezlerimizden biri 1oayılma 
J?drr. M.amafih Tire kazası akı 
sene evvel dokuz milyon lira ibra 
cat yapar4<en fİmdi bu miktar iki 
milyon liraya düflllÜıt\ir. 

Kazanın dertleri 
Tirenin mühim dertleri var. 

Bunlardan biri hastanenin pek u 
Dklarda buluıvnası, 20 yataklık 
müessesenin bir doktorla idare e 

dilmtjti, eczanesinin de bulunma 
muıciır. 

Şehrin ortamdan geçen piı di 
bağhane deresinin s-irkin manza 
rası, bir çok ıokaldann kaldırım 
sız olmuı, , rüzgirlı günlerde kal 
kan tos bu'lu.tlanndan, çarfı ve pa 

zarle.rda Ye evlerde kara •İnekler 
den ralie.t -.e .lnaur kalmaması ve 
saire bu dertler arumdadrr .. 

Kar• gltnlerlmlzde ~h9anlar 
Yurdumuzun ümitsiz ve kara 

ıünleriıide fdchıkirlıkta bulunan 
ları ~ Ye ıelecek neıle 
ayni lMuıı -.ıİamak* için iıimlerini 
birer ~~ istedim: 

ı - Göiçenz,Efe namiyle maruf 
HÜHyİn Efe:. '(Bunun~namma iza 
feten hir :n&triyeye '( (Göiçen nahi 
yeai)' atlı vei~ir.) Göiçen Efe 

ı.. b" KaymaliÇıcı.rbin!de namert ır 

kulJUllia ~e 4ehit dütmütlür ! 

Bir kız w:}~r ~· ~utunu.lk 
tisat V~i c&l Bey himayeaıne 
alarak A~da okutturmakta 
dır. 

2 - Hacı Halil Efe. (Denizli ve 
havaliRnde çete reiıliği yapmış ve 
lıtik~il ma~yaaiyle taltif olun 
muttur.) 

3 - Kemerdereli Ali Efe. 
4 - Şimdi Kemerdere muhtarı 

olan Eiri almaz Mehmet Efe. 
(Hacı Halil Efe ile ben.her hulun 
muıtur.} 

Varidat 

Kazanın yıllık tahakkukah 200 bin 
lradrr, bunun yüzde 85 i tahsil olu 

• bimekt9dir. Geceaeene bunç 
YMfİ•İnin tahailitı y\izde 52 iken 
buaene yilzde 87 ye çikmııbr. l)j 
ier ffl'lilerin t.Militı da o niehet .. 

te artmıthr. Tahsilatta tazyik ve 
tevkif yoktur. 

Pettemal modası 
Buranın yerli hanımları sokak 

ta, peftemalla gezmektedirler. 
Belden atağı bir peştemal ve batla 
rına da sarı renkte damalı örtüler 
örterler. 

Bu hanımlar ayaklarına gayet 
tık ııkarpinler ve ipek çoraplar 
giydikleri gibi peıemallannm al
tında da lükı ve pahalı ropları var
dtt. 

Zamanımızın telakkilerine uy 
mıyan bu kıy af etin artık değiştiriJ 
meıi zamanı gelmi4tir. 

Vali 4ietmeal 
lzmir Valiıi Kazım Pata Tire 

den Pata yaylaıın.a doğru giden 
yol üzerinde ve Tirenin arkasında
ki dağ yamacında güzel bir çekme 
yaptınnıttır. Oraıı gayet nezaret 
li ve ıuyu da nefiı olduğundan Ti 
renin bir mesiresi halini almıştıl'. 

E§lence yerleri 
lzmirden Tireye yazın tenezzüh 

trenleri tertip olunmakta, yüzleı 

ce halk buraya toplanmaktarlır. 
Burada havuz batı namiyle maruf 
bir mesire vrdır, !ehrin kenarmd ':l 
ve bir yamacın üstündedir. B.ıra 
11 hakikaten çok ferah ve serin bir 
yerdir. Karıılıklı yapılmıt ·olan 
iki havuz büyük çınar ağaçlarının 
gölgeleri altnda güzel bir manzara 
tetkil ediyor. Bilhaua havuzların 
içine çivitli bir badana vurulmı1t 
olduğundan suların mavimtırak ve 
temiz görünmeleri b~kaca bir 
zeTk vermektedir. Y almz buraya 
çıkmcıya kadar inıanm da canı 
çıkıyor ve hayir hasenat kalmıyor! 
Buraya yol yapılsa ve otomobilJe 
rin çıkmalarına imkan verilse ha 
kikaten çok iyi olacaktır. 

A•kerr park ve aaz 

Burada sevgili a•kerlerimiz ta 
raf mdan tanzim olunan gayet mü 
him bir park ve bunun ortasında 
da Marmara biçiminde bir havuz 
vardır ki tehrin yegane teneffüs 
yeri burasıdır. Parkın yanındaki 
gazinoda güzel bir ince saz takımı 
var .. 

Belediye parkı 

Belediye parkı da güzeldir. 
Şehrin ortasında ve münasip bir 
yerde'dir, ıakin ve asude bir vakit 
geçirmek ve kafalarını dinlendir 
mek iatiyenler buraya geliyorlar. 

Ragıp Kemal 

Çorumda Türkiyeniıi en büyük 
Yaz nasıl geçiyor? İ d A k d ı · t 

h}ç:~:,;,d~~"ı::~:~,:. ~:~~~;_ 1s a ı n ara a yapı ıyo 
li, cehennemin kızıl aletinde nar Ankara vilayeti hususi muhasebe müdürü Halid 
gibi kızartmak dilemiyecektir. Beyin VAKiT muhabirine verdiği izahat 
Dün belediye bahçesinde titrek ya baliğ oldu. Yapılmakta ot' 
sesli kadının ah ve vah dolu nağ- stad, fennin kabul ettiği bütİİ' 
melerine kulak kabartırken yü •· !eraiti haiz bulunmakla her• 
zümde boncuk boncuk olan terleri komtu devletlerde bulunan ıtad· 
sile sile, böyle söylendim. ların çok fevkinde olacaktır. 

Günler var ki, havasının ıuyu· Diğer taraftan bu sene Ankar' 
nun güzelJiği dillere destan olan da iki ilk mektep yaptıraca,.. 
Çorum, kavurucu bir sıcak dal- Bu mekteplerin intaah batlaoılf' 
gası içinde alev alev yanıyor. Yer tır. Ayrıca merkezde tube ol•' 
yer kümelenen ağaçlıkların morar· rak faaliyette bulunan derıhall' 
mıt kanatları vakit vakit, rüzgar· ]erin adedini de fazlalattı;.,J 
sız cansız duruyor. dütüncemiz vardır. Yapılnıa)J 

Dprorlar ki, deniz sathından olan mekteplerin biri Erzu1' 
800 metre yüksekte ve yayla sa • mahallesinde diğeri de Kaya ,;_ 
yılan Çorumda, hararetin derece • lük mevkiindedir. Bu sene içiııd' 
si: gölgede 38 i bulmuştur. Ve bu bu mekteplerde tedrisata bati , 
yükseliş yıllardanberi görülen, cağını ummaktayız. VilayetiOl1 

kaydedilmit de değildir. Halim Bey zin merkez, kaza ve köylerill 
Dikkat ediyorum, bu sıcak bel- Ankara, (Hususi) - Günden mevcut olan 198 mektebe bu~ 

denin sıcak kanlı sakinlerinde sı- güne güzeJleıen ve bir çok varlık- muazzam mektep te ilive edili' 
cağa karıı isteksiz, hareketaiz bir lar gösteren Ankara !ehrinin, bu ce yekun 200 olacaktır. 
hal var. yeni hükumet merkezimizin vila • Vilayet mekteplerinde 500 1', 

• • • yet bütçesini öğrenmek ve bu yıl allim ve 7455 i kız, 12115 i "· 
Sıra ııra ve bol hol peydahla- yapacağı İfler hakkında VAKiT kek ki ceman 19750 talebe ,.,,~ 

nan Çorum kahvelerinde, çaydan k I d h hhatlı" ha B · K l h -dl o uyucu arına a a ıı • cuttur. irı ızı ca ama• .. . 
kahveden baıka içecek bir nesne be b.lm k · · muhaıebeı· b. · d ..... .:ı r vere ı e ıçın diğeri Eti mesut ve ırı e lJr 
bulmak, kadı kızına gönül bağla- hususiye müdürünü görmek he • ı çiftliğinde olmak üzere üc; rl.

1 mak kadar güçtür. veıinden kendimi alamadım. mektebimiz vardır. Bu mektepl f 
Adım adım ilerledikçe yüreği· Bankalar caddesinden geçerek den ümidin fevkinde istifade 

me ferahlıklar saçan çetmeler, huıuıi muhasebe binasına vardı • 
kurumu§, çatlak dudakların artan ğım zaman, müdür Halim Beyle 
taşan isteğini gideremiyorlar. kapıda kartılaftım. Halim Bey; 

Bu denize, göle, nehre uzak kibar tavırları ve dürüst harekatı 
memlekette, insan bunların sıluı- ile herkesin muhabbetini üzerin· 
nı ne kadar derinden çekiyor. Şu de toplamı! mütevazi bir zattir. 
anda Marmaranın ılık, durgun: Kendisine VAKiT için geldiği· 
sularına vücudumu göme göme 
hahtiyarlanmağı ne kadar ister · 
dim. 

Körfezin ye!il yamaçları, şiir 
mavi suları li.hez li.hze, muhayyi
lemde canlandı~a, bilmem ne· 
den, cazibesi, büyüsü de kat kat 
artıyor? •. 

• • • 
- Bu fay tonlar nereye mi gi· 

diyor, dediniz?. Parka efendim, 
parka! .• 

Parka gitmek ııraıı hana ge)in
ce fayton bulmak imkanıızlandı. 
Tabana kuvvet, dar bir sokaktan, 
bozuk bir kaldırımdan güzel bir 
yola çıktım. Çok geçmeden hu yol 
da çakırlaştı. Sıcak bir rüzgar 
hamlesi yüzümü pudraladı. 

Göklere tırmanmak istiyen ka· 
vakların gölgesinden geçtim. Bü
yük Şefin, Çorumlulara büyük de
ğer veren büyük heykeli gönlüm· 
de tatlı tatlı sevgiler, heyecanlar 
doğurdu. 

Havuzun batında çayımı yu
dum yudum içe;ken etrafın renk· 
sizliğinden, çiçeksizliğinden bat· 
ka kadınsızlığı dikkatime çarpı · 
yordu: Rasgele bir Çorumluya so
racak oldum: 

- Buraya kadınlar gelmez mi? 
- Hayır .. 

N .. ? - ıçın .. 
- Haftanın iki günü onlara a· 

ittir. öteki günler bağda Hızırlık 
camiine giderler .. 

• • • 
Bir hayli toza bata çıka, Hızır

Jığın yolunu tutuyorum. Beyazlı 

beyaz~, kadınlar camiin bahçesi · 
ne, içine, mezarlığına dolmutlar .• 
Yanlannda semaverler, halrlar 
sepetler .. Cıvıl cıvıl kaynaşıyor • 
lar. Yanıma fotoğraf makinemi 

mi söylediğim zaman, mutat ne
zaketi ile büyü bir hüsnü kabul 
gösterdi. Derhal beni odasına a· 
larak konutmağa batladık. Ha • 
lim Beye sordum: 

- Bu sene vilayette yapılacak 
itler nedir? 

- Hükumet merkezimizin te • 
refiyle mütenasip bir stad yaptır· 
mak işlerimizin batında geliyor. 
Görüyonunuz ki stad ıahaıında 
büyük bir faaliyet var.. Bu faali
yet yarının muazzam ıtadı için • 
dir. Stadı bir milyon yirmi ıekiz 
hin liraya ihale ettik. Bu para 
vilayet bütçesinde hazırdır. 23 
bin lira idman Cemiyetleri Umu· 
mi merkezinden, 400 bin lira u • 
mumi bütçeden yardım yapıldı. 

Geçen seneki bütçemize 242 bin, 
ve hu seneki bütçemize de 200 
bin lira koyduk. Evvelki seneler 
bütçeıine mevzu 89 bin liralık 
tahsiıatla bu miktar 954 bin lira-

alruadığıma ne kadar üzülüyo
rum. 

Bu garip zevki, hayret ve hatta 
haşyetle korka korka seyrediyo
rum. 

Baygın, tatlı bakıtlı Çorum 
dilberlerinin ölüm kokan, ölüm 
tüten bucaklarda itleri ne?. 

Baştan bata bir muamma. 
• • • 

Yazın en büyük zevki Çoru· 
mun meşhur bağlarında geçiyor. 

Dağınık saçlara benziyen hu · 
cak bucak bağlar, cumaları unu · 
tulmaz hatıralara sahne olmakta· 
dır. Tepeciğin oynak, kıvrak yos· 
maları orada fırıl fırıl dönerken, 
kafalar dumanlanıvor, ~traf ge · 
niş ve yanık sesl~rle ••zun 11.,.ur 

çınlıyor. l.Cevdet 

lunmaktadır. , 
Ayrıca köy mekteplerine yıl 1'. 

dım tahsisatı olarak bu ıe'!tr 
bütçemizden 5 bin lira ayır~ 
Bu para ile köy mekteplerinin,, 
,aatı ve ders levazımı ikmal 
1·--:.aktır. 

Bu sene nafıa itleri için bii~ 
mizde mühim bir tahıiıat ....,., 
cuttur. Bu tahsisatla bug~, 
yollarımızı ıslah edeceğiz. s~ 
hassa Ankara - lstanbul ve · j 
kara - Kırtehir yollarına '; 
fazla ehemmiyet verilmittir. ~· 
yolların kıttan evvel daha d .r 
gün bir hale getirilmesi için ÇT 

silmaktadır. ~ 
~ Baytar, ziraat ve sıhhiye~ 
rinde de bir çok tedbirler al ~ 
ve icap eden tahıiıat biitÇ' 
konmuıtur. • il' 

Mıntaka sanat mektepler• ~ 
yatı mekteplerine yardım f ati'ol 
seneki bütçemizde gene ıne"' i/ 
tur. Sanat mekteplerinin ·"~~ 
ti kanundaki sarahat mucı~ 
935 senesinde taayyün edece - ' 
Gelecek ıene bu mektepleri~ 
mum bütçden mi, yoksa ~J/ 
bütçeden mi yardım göreC 
tesbit olunacaktır. .,il 

Hulasa: Bugünkü bütçe JJ.' 
bir çok itler tahmil et111e~lif~ 
Bu itleri batarmak için el bat 

ça1ıtıyoruz. .~J 
Vilayetimizde tahıilit ~ı( 

çok iyidir. Halkımız, de"le~~ 
larını ödemek için adet• 9'I ~ 
]eriyle yarıt etmektedir. 2 
bütçede yazılı işlerin ku .,~ 

· de"' if fiile cıkmasım daha zıya ·&ili' 
lattı~ktadır. Yapılan b~Jdl,,: 
Jerin paraları gününde "eti jtll 
tedir. idaremizin yapılaıı , 11 

den ödiyemediği para Y~ ~ 
diye hususundaki intizaJIJ ,,. 

ıilat vaziyetinin çok ~~it"' _j 

olduğunu g6atenneğe. ~-·~:-,ıv 
Halim Beye, verd1gı 1 l~ 

dolayı te~r-'·'·ür ederek •"';;il' 
Muammer t( 



Çift Film Gören Tek Seyirci r 

o Musiki 
~-~J ..... -y·--r diıini ziyarete selen arkadaıma 

odaları birer birer gösteriyordu. 
Bu ıuretle birkaç odaya girilip çı· 
kıldıktan ıonra, köteleme bir o· 

daya gelindi. Bahir, bu odanın 

kap11ını açarken, arkadaıına fÖY· 
le dedi: 

- İtte, bu da musikiye mah • 
ıua odam! 

Arkadaıı, merakla içeriye gir· 
di. Etrafına föyle bir göz attı. 
Merakı artmıt bir halde, Bahire 
döndü: 

.Odası! O 
~At.im,.. + •• ı.~ 

kin, burada ne keman, ne piyano •. 
Ne de ıramofon veya radyo var. 
Bu naııl muıiki odası? .• 

Bahir, bir kahkaha attı ve tÖY· 
le izah etti: 

- Filhakika öyle, .. fakat .. Gel 
bak pencereden .. Bu eve bititik bir 
ev var, ya .. 

- Evet, .. Nolacak? 
-itte tam bu odanm yanındaki 

odada komıunun radyo ve gramo· 
fonu bulunuyor. Bu itibarla .. Bu
raımı kendime muıiki odası yap· 
tun! 

~--------------........................ _______________ ____ 
Yaman Dişçi I 

Yolu köye düten bir adamın 
diti tiddetle ağrıyordu. Öyle 
her diıçiye emniyet göıteremiyen, 
hayli vesveıeli olan bu adam, ağ
rıya daha ziyade dayanamıyaı-ak, 

ditini çektirmeğe karar verdi. Fa· 
kat, kime çektirecekti? 

Orda ditçi yoktu. Çaresizlik 
içinde dört dönen adama, köylü
lerden biri §Öyle dedi: 

Deniz Altında I 
ihtiyar bir kadın, bir deniz altı 

gemiıi ıördü. Su üstünde duran 
bu gemiyi uzun boylu ıözden ge . 
çirdikten ıonra, bahriyelilerden 
birisine sordu: 

- Oğlum, fU yukarıdaki top, 
gemi denizin altına llalınca ıslan
maz mı? 

Bahriyeli ıülümsedi. Şöylece· 
vap verdi: 

.,, - nıcrr. rs- X'~USTOS 1934 ~ 

Kabahat Kimde ? 
Yazı ile imtihan ııraunda, mu· 

allim, küçük Cevada seslendi: 

- Cevat, ihtarlarıma rağmen, 

betinci defa oluyor, ki yanındaki 

arkadatının defterine göz atıyor· 

sun! 

Cevat, mualliminin bu ihtarına 
kartı fÖyle söyledi: 

- Ne yapayım, muallim bey? .. 
Kabahat bende değil. Cahidin 

yazısı kolay okunmuyor! 

Bozulan Sesi 
Bir radyo muganniyeıi, bir ge· 

ce konıerden sonra bestesini ta
ganni ettiği bestekarla buh:~ tu. 
.......... >Z&CJIE 70H•ldwd8ırl..e 
bntaya ıittiler, tenha bir kötere 
çekildiler. 

Muganniye, durgun bir tavırla 
oturan beıtekirın eli üzerine eli· 
ni koyarak, gülümıedi: 

- Haberin var mı? .. Sesimi on 

bin liraya ıigorta ettiriyorum ! 

O geceki taganniden hiç mem
nun olmadığı anlatılan bestekar, 
homurdanıtla fU cevabı verdi: 

- Şu halde bir ıeneye varmaz, 
on bin lirayı çantana koyarsın. Si· 
gorta tirketi, zararda demek! 

Tavuklar Gibi! 
Anne, küçük kızına §Öyle söy· 

ledi: 

- Haydi bakalım yatağa!. Ço
cuklar, kümeste tavuklar yattığı 

zaman, hemen yatıp uyumalıdır! 

Küçük kız da annesine föyle 
yalvardı: 

- Ne olur, anne, bırak ta ta· 
vuklar bu akıamlık biraz geç yal· 
ıınlar! 

Büyüyünce •. 
Muallim hanım, mektepte kü· 

çük kızlara ders veriyordu. Derste 
onlar~·azi, hal ve iıtikbalden 
bahıe~or, bunları öğretmeğe 
çalıııyordu. 

- Kalk bakalım, Dürdane! 
Şimdi "Ben bir çocuğum!,, diyor • 
ıun. Büyüdükten ıonra ne diy~ 
cekıin? Tarifime göre, ıöyle hadi! 

Küçük Dürdane, fU cevabı ver· 
di: 

- "Benim birçocuğum var!,, 

Arıyı Bulun/ 
Kızdtopraktaki kötkünün bah· 

çeıinde an kovanları bulunan 
Mansur Bey, komıularından Saip 

Be1in hiddetini WiP 'W?ıı· 
yorilu. omıuu, ilJfl!' lltı· · 
yordu: 

- Arılarınrzdan biri çocuğu· 
mun parmağını sokmuıtur .. Arının 
sahibi sıfatiyle bundan meıul olan 
sizıiniz ! 

- Peki, efendim, kabul! .. Be-
nim ne yapmamı iıtiyorsunuz? 

- Arınızın terbiyeıini veriniz ! 
Manıur Bey, gülümaedi: 
- Kabul! Fakat çocuiunuzun 

parmağını ıokan hangi an? Bu
yurun, gösterin de terbiyesini .•• 
Hatta cezaıını vereyim ! 

Davet l'ok/ 
- Bu akf&JD Nerime hanımla· 

rın ziyafetine gidecek misiniz? •. 
Kibirli bir kadın olan Rana ha· 

nım, boyun kırarak, dudak bük· 
tü: 

- Hayır.. Gidemiyeceiim. Bu 
akıam evde kalacağım! 

Handan hanım, muzip bir tavır· 
la, gülümsedi: 

- Ben de ıizin gibi .. Davet e
dilmedim! 

- Efendi, burada ıehirdeki gi· 
bi ditçi yok, ama köyün berberi 
de bu iti yapar sana! 

~Hayrr! Denize d~dığımız~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~--~~~--~ 

-Dit çekmesini bilir, demek? .. 
Ona güvenebilir miyim? 

-Güvenmez olur musun hiç! .. 
Elbette! .. O, güçlü kuvvetli a· 
damdır. Tuttuğunu koparmasını 

bilir. Şöyle bir yapıfh mı ditine 
kerpedenle,.. tamamdır!. 

-- Bu adam, ... hiç ... Ditçi yanın· 
da bulunmut mu evelce? 

- Hayır, ama ... Berberlik et· 
mezden eve) namlı bir pehlivan· 
dı ! 

yi tutt..:iu iki parmağını bir arada u· 
zatıp, elini kaldırdı ve istediği ıeyi 
söyledi: 

- Piyanonun kapağını indirirken 
çıkan hafif,.. aayet hafif ve hoı ıesi! 

zaman, içimizden biriıi, bir tem· 
siye açar ve ıslanmaıın diye to· 
pun üzerine tutar! 

Rüzgar Ve Saç! 
Büyükderede yazlık bir ev tu • 

tan Sermet Bey, miıafiri Haldun 
Beye pencerelerin vaziyetinden 
tikayet ediyordu: 

- Hepıi biribirine müvazi, a· 
zizim ! Dütün bir kere. Karıılılclı 
iki pencereyi açtın mı, öyle 11kı 
bir cereyan yapıyor ki.. Rüzgar 
inıanın saçlarını batından uçuru· 
yor! 

- Bunda tikiyet edecek ne 
var?.. Y.irdaım, cfam~ktfr ! 

- Ne gibi? 
- Öyle ya .. Berbere para ver-

mekten kurtuluyorsun ! 

Sırasına 

PllJ Demek, Balo Demektir! 
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arp Olacak Mı?. 
Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları~:~ 
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30 R. Ahar 1 R. E~·vel 
Gün dotu~u • :506 :-.o 
Gilo batısı 19.1'2 19,ll 
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H • 2 .. Yazan : Mediha Münir 

O~le namız• 12!0 
lklndt namRzı ili,, 
Alı:~ını na.mu 

1 t.19 
ll'i.O'J 

~ 
Nehrin Fransız sahilinde bana Saarbrücken'dcki otelle-~ a 

birinde dedi ki: "DütünÜ11ıı- ı1 
Fransızlar bir toplarını bile 

!rntru takriben 120 metre olan 
· ,;r bütün silindir görülüyor. Bv 
silindirin damında mitralyözlere 
mahsuıbir çelik kubbe var. Hu
dut tesisatının bir cüz'ü olan bu 
nokta henüz örtü)memi§tir. ÖrtüJ 
me•ine çalışılıyor. 

Şaıaide ile Cemil, ! ohbetlerinin 
en tatlı yerindeydiler. Kapı açıldı, 
içeriye nefes nefese hizmetçi gir-

di: 

- Bu hin lirayı birden mi ver· 
melisin? 

- Hayır, beı yüz lira kafi. 
Cenç. kadın, elbiselerin durduğl' 

Yauı namazı 
imsak 
Yılın ı,:c çen ı,:üolrrl 
Yılın. lalan l ünleri 

19.t ı 19,ll 

.0.58 rn ~6 
3.12 3.t.ı 

217 218 
148 147 

_J 
-Bey geldi ... 
Şanide doğruldu: 

-rr==""~-=~-==:--o=--=-=-======I 
odaya bir göz attı. ı R 

- Dur bakalım, dedi, belki iti __ A D Y O 
- Sen çıldırdın mı? ... Bey ay 

başından evvel gelmez. 
- Geldi efendim., Gözümle 

gördüm. Arka kap!dan girdi. Şap· 
kasını gözlerinin üstüne egmış, 
pardösüsünün yakasını kaldırmış .. 
Mütfağın pençeresinden gördüm. 

Tehlike karşısında Şanide soğuk 
kanlılığını topladı. Cemile emret· 
ti: 

- Şuraya saklan.. 
Odanın nihayetinde kücük bir 

kapı vardı. Bu kapıdan küçücü.rc 
bir odaya geçiliyordu. Bu odada el

biseler asılıydı ... Naftelin kokusu 
burun kırıyordu. 

Cemil ba§ını eğip girdi: 
- Eğer boğulur ölürsem anne

me haber verin .. 
· Şan=de cevap vermedi. Öte yan· 

da ayak sesleri duyuldu. Kapı açıl 
dı. Bey girdi: 

- Sen misin? 
- Benim! 
Şan ide şa~alamış gibi göründii: ' 
- N~ miinasebet! .. 

Şadi Bey hizmetciye çıkması için 
i!aret etti ve yalnız kaldıkları za
man inledi: 

- Mahvoldum .. 
N ? N' .• - e var.... ıçm! 

- Ba§kalarının paralariyle bor 

düzeltebilirim ... Sen biraz öteki o-
daya git te bekle. 

$ • • 

Şanidc derhal hiicuma geçti: 
- Şadi beyi kurtarmak lazım. 
Ce.mil kulağını ka,ıdı: 
- Pek kolay değil... Beş yüz 

lira kaldırımda bulunmaz. 
- Baban zengin .. 
- Zengindir ama, metelik ver· 

mez .. 
- Dostların var, akrabaların 

var. Ne yaparsan yap, bu parayı 

bul.. Eğer bulmazsan Şadi buraya 
yerleşecek. Kovamam... Ser..inle 
artık b!llusamayız.. Bunun için 
parnyı bul. 

Cemil ~apkmdı ama, kadmlart'ı 
para yediren çapkınlardan değil· 
di. Gençliği ve gürbüzlüğü para ye 
rine geçiyordu. Bunun için kredi· 
si de yüzü değildi. Herkes onun 
müsrif olmadığını bilirdi. 

Bunun için beş yüz lirayı bul
makta güçlük çekmedi. 

Buldu, Şanideye verdi. 
Şadi bey teşekkür edip gitti, 

b:>rçlarımn bir kısmını kapattı. 
Ertesi gün Cemil geldi: 
- Hanım burada mı 
Bir kapı şiddetle açıldı, Şanide 

e öri.indü: 

B ug ün • 
İSTANBUL : 

18,80: ı-·rnn!llZ.Cft dl'rl!I, 19: nueen l"erlt H 
n~rlyatı: (Ekrem, Ru:ıen, Cevdet, l>enıanl 
Ocvdct, Şerci, 1tırnhlm beyler \C \'t"d. 
tınnını.) :U.20: AjaM \-e bor11ıı habcrl<"r 

2 l,80: CC'drl~ c flııslnı hanımın tııtınıkl3 lr 
tnııgo ,.c cnz orlteııtrası. 

22S Klız. \'ARŞO\'A, IH~ m. 

18.40: Tngannlll kon er. 19: l\lııııahabe. I! 
pUllc. 19.45: l.\luhtellf bahisler. 20.40: Pllil• 

(Dlnllm jnlcıını). 2050: Haberler 22: l\IUl!ft· 

hılbc. 22.12: Tagnnnlll senfonik konııer. 23 
F.dcbl ncıırlyat 28.15: Dans muslkbl 2~: 

;l\lusnhabe. 21.1 O: lnı;'lllzce konferans. J'o 
1011 "Ddtı 11\'CJlık. 

S!S Khz:. BÜKREŞ, 3<14 m. 

13·15 GilndilT n~rlyatı. 19: Hn\'ll nıpo· 

ru. 19.0l: Karı51k konser. 20: Konfcrnnıı. 

%0.ltJ: Orkestra konserinin dlwanu. 21: 

Konfcrırnıı. 21,Hi: Oda muaik1ııl. 21.46: Mu· 
sahabe. 22: ,J. :\lanoleııko tarafmdan taıan· 

nl. 22,80: Mmc Nin:ı. Aleksandro tarafın · 

dan tııgannl. 23: Haberler. 23.30: Kahvehanr 
konseri. 

645 Khz:. BUDAPEŞTE, l'i5 Om. 

%1.05: l'ıı·e&ell monolol. 22: &ıh:burgdan 

naldcn Bembard Paumgartcrln lcbrestndc 

Mnncllst cnz takımı. 9D:D 

8erenatlardıın mürekkep konser. 23.SO: l\lnn
cllts caz: tnkmu. 2f.80: tgan musikisi. 

Kbz. VİYANA, IS07 m. 

%0.SO: Schönhenln idaresinde radyo or • 
ke tra~ı. 21.so: Bildlrlle<"cktlr. 22.tı;: Sah· 

burgtan tıCrf'nadlardan mürekkep ve Mo· 
zart takımı tarafından ork<'..sha konseri. 

28.SO: Son haberler. 2S.50: Akıam 
rl. 1: PIA!c. 

konse· 

Bu bütün silindir bütün sahi ' 
boyunca devam ediyor. Fakat bı• 
lf'!\:sat yalnız Heri karakol mü· 
sademeleri icin vücude getiril · 

~ . 
mittir. Nehrin epeyce gerilerinde 
asıl iıtihkamlar baılıyor. Bunla · 
rın bir kısmı bitmiş, bir kısmı ya· 
rı bitmi§, bir kısmına da henüz 
başlanmı§hr. Bitmiş olanların· 

görmek isterseniz yüz metre dahl" 
ileriye doğru yürümeniz lazım · 

1 
e;ır. 

Fran&ız poiluları, yürüyüf ha· 
liııde olan piyade askerleri önü · 
ı. ü::den geçiyorlar. Henüz ikma 
edilmemiş olan tesisatın etrafın
da kıtlalar inıa olunmaktadır. 
Her köıede bir livha asılı duru· 
yor: 

"Askert mıntakadır, içeriye 
girmek yaaaktır.,, 

ıa oynadrm. epsini aybet ·m ... 
B"enim için ölmekten başka çare 
yok. Yahut da gizli ya§ayacagım. 

- Vay, sen misin? ... O yaptığın ="!~~~~~~~"!"!!'!!~~~~~ 

. Nehrin Alman araziıine geçi
ren bir köprüsü ba§mda iki mit
ralyözün yanında Fransız aıker

leri bekliyorlar. Bunlar her bir 
Alman yaklaımasmı menediyor • 
lar. Nehrin öbür tarafında, tah
kimat namına hiç bir şey yoktur. 
Almanya, Ren sahilinde elli ki· 
lometre derinlikteki bir mıntaka
da Almanya tahkimat yapamaz. 
Askerlikten tecrit edilen bu 
mıntak:aya bir Alman askeri bile 
ayak basamaz. Yoksa muahedeyi 
ihlal etmif olur. Fransız topları 

Almanyanın içeri taraflarına ka· 
dar mermilerini savurabilirler 
Sarre havzasının çelik kralların· 

dan birisi olan Hermann Röchlintr 

- Nerede? 
-Burada .. 
-Ya!. 
- Bu dünyada senden başka 

f!eyden sonra gene buraya gelmeğe 
cesaret ediyorsun ha? ... Olur adam 
değilsin ... Bu küstahlığa diyecek 
yok. 

Cemil !aşaladı: 
- Ne yaptım yahu .. 
- Daha ne yapacaksın .. 

Bugünden itibaren Alaeddin Bey 
matbaası idare ~efliğinden iıtifa etti • 
ğimi alakadarlara ilan ederim. 

Emin İsmail Ömeroilu 

kimsem yok .. Her ay sann munta
zaman - paranı verdim. Sen bnna 
biraz güler yüz gösterdin... Sanrı. 

gene bu parayı verebilirim. Fakat! 
her gün burada kalmak §artiyle. 

B d b .. ı· L 
1 mamı ••••1 ' 1 •••••••••••••1 •••••••••••1111111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - en en eş yuz ıra ı;uı • 

istedin, bende~eninhatırın için Yeşilköy Hava makinist mek-
bu parayı buldum. . 

Şanidenin alnı furışmıştı: 
- Gayibin çok mu? 

- İyi ya .işte ... ~eç.~n .. h~fta tehi müdüriyetinden : 
senden yüz lıralık hır yuzuk ıste-

- Hayır, hiç bir şey değil. Bin 
lira ... Eğer buhran olmasaydı bu 
parayı derhal bulabilirdim. 

dim de almadın ... Halbuki bir çır· 
pıda beş yüz lira buldun... Bunu 
dünyada affede:mem.. Hasislerle 
konuşa.marn ben, defol buradan! .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonun.dan; 

Erzak Kilo İhale tarihi Günü Saati Muvakkat Kapalı 

Haı ekmek 
Un 

890,000 
1200 

22/ 81934 Çarşamba 15 
,, 

'' Sığır eti 120,000 23 18 934 Perşembe ,, 
Koyun eti 8000 ,, ,, 
Kuzu eti 2900 ,, ,, 
Pirinç 41700 25 8 934 Cumartesi 15 
Se.de yağı 26-800 ,, ,, 
Odun 1470000 26/ 8/ 934 Pazar 
M-.karna 18000 ,, ,, 
Şehriye 9850 ,, 
irmik 2080 ,, 

17 
15 
17 

teminat zarf 

4690 " 

2278 

915 
1910 
1379 

642 

,, 

" 
" 
" 
" 

Kuru fasulya 6-1200 27 / 8/ 934 Pazarle5İ 15 459 ,, 
Arpa 295500 ,, ,, 17 570 ,, 
1 - Çanakkale Jandarma BirHkleri için 1 91934 ten 31 ' 8/ 935 la· 

rihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cins ve miktarları yazılı 
mevaddı iaıe 25/ 7 / 934 ten itibaren kapalı zarfla münakasaya 
çıkarılmııtır. 

2 - ihale yukarıda yazılı gün , e saatlerde Ç. Kale Vilayet Daire· 

3 
sindeki komisyonda icra edilecektir. 
Şartnameler Jandarma yoklama komisyonundan Kelitbahirdt> 
1atm alma komisyonundan lstanbulda Jandarma satın alma ko 
mi.yonun dan arzu edenlere gösterilecektir. • 

• - Münakasaya girmek istiyerJere teklif mektup ve teminatlarını 
ihale saatlerinden eve] korrisyon riyasetine makbuz mukabilin· 
de teslim etmeleri ve ihalegünü komisyona müracaatları ilan 
olunur. (4469) 

Mektebimiz için 98 lira ücretle ve müsabaka ile eyi Fran· 
sızca bilir bir tercüman alınacaktır. A:ağıda yazılı evsaf ve şe· 
raiti haiz olanlar mcsabaka imtihanı gün<i olan Ağustosun 3 l ine 
kadar evrakı müıbiteleriylc Y ~şilköyde Mektep Müdüriyetine 
müracaat edebilirler. 

1 Türk olmak "Nüfus tezkeresi,, 
2 - Askerliiini yapmış olmak "T (' rhis tukeresi., 
3 - Hükümet hizmetinde çalışmak iç'n mani i•lihdam bir 

hali ve muhit şeref bir vaziyeti olmamak ( mahalli polis merke· 
zince tasdikli vesika) 

4 - iki sene müddetle hizmet edeceğini ve mektebin baş 
ka mahalle nakil halinde mekteple beraber ge'eceğini ve mek· 
tebin göstereceği her vazifeyi yapacağım taabhüt etmek ( KAtibi 
adillikçe tanzim edılecek sen~di mefrut. ) (4690) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
. satınalma Komisyonundan; 

Erıak 

Ekmek 
Un 

Ki:o 
~8000 

ihale tarıhı 

1218/934 
Günü 

Çarşamba 
saati 

16 
1 ~ 0 ,, •. .. " 

Muvakkat teminat 
525 kapalı zarf 

1 - Bayramiç Jandarma Ağır makineli tüfek hburu için 
J/9/93t ten 3118/935 tarihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cins 
ve miktarı ya.zıh mevaddı iate '15/7/934 te11 itibaren kapalı zartlll 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - lhale ) ukarıda yazılı g-ün ve saatlerde Çana'< kale Vi!8· 
yet Dairesindeki Komisyonda icra edıltcelıtt ı r. 

3 - Şartnameler Jandarma Yo~Jama l:omiı .. onundan ve 
Kilitbahirde Satınalma Komisyonundan ve lstanbul'da Jandarma 
Satınalma Koilıisyonundan arzu edcolere göstcrilece~ilİr. 

4 - Münakasaya girmek ısteyerı teklif mektup ve teminat· 

!a rını ihale saatinden ('Vvel Kom's\'0:1 Rivasetine makbur muka· 
bılındc teslim etmeleri n ıhale günü Komisyona müracaatları 
ilin o!unur. (4467J 

den oynatmadan saflarının ıt 

sinde bulunan toplarını faali j 

getirmek ıuretile bu içinde 0 ı 
duğumuz oteli yerle beraber 

bilirler.,, 

Bunların hepsi doğrudur. f ~.r 
d' ıı 

sızların neden hala ken .... ~ 

emniyet altında gördüklerıll " 

pat eder. Filhakika, insan ° tli 
azzam Fransız tahkimatını gli ~ 
ğü ve karşı taraf ta Alman ,r• k 
sinde visi bir bitaraf mıntşk• il 

d· ~j h 
lunduğunu aklına getir ıS 

ı· Alman ordusunun, ne kadar • ı 

k l. o ~li yük ve ne kadar uvvet 1 

olaun, o tahkimatı yarıp g 
yect!ğine ke.ni oluyor. 

Fakat Franaızlar tahkiııı•tı 
rın kuvvet ve tesiri hakkınd• 
zat ne dü§ünüyorlar?. Bu ~ 

··tc k verilecek olan cevabı en rnu ~ ı 

sıı ağız olan Straıburgun 3' ilıl 
valisi ve Fransız askeri şur•' 
zumdan ceneral Camille V' 
dan dinlemek lazımdır. 

Ceneral Valch beni sivil el 
1 

ile kabul etti. Muavini et ~ 
Paul Millet ve genç ya ver d~/~. 
vil giyinmişlerdi. Ceneral ' İ 
dedi ki: 

"Yaptığımız 

nı yürümeden evel düşii 
sevketmek için kafidir, bel~ 
fidir. Fakat ben nikbin dt'' 
Ben yedi sene beyuelmilel i' 
komisyonu ile beraber se 
bulundum. Almanları 
Berlini terkettiğim zamaıı , 

• 11111 
olmıyacağına kanaat getıf ~ 

J,muyordum. Son zamanlar',, ~Q 
dar nikbindim. Fakat bugiil1 
tık değilim. 

jl 
J.ıman teslihatının yapl:ıe 

1 ı.;..kiyata dair alman hnbC· 

b"' bunlardan çıkarmıya mec ~ 

dugumuz neticeleri hesaP ~ti' 
oh .. nam, nikbin kalmanı& 

1
, 

Jil 
voktur. Tahkimatımız fe" ~ 
dir. Onların her türlü kşra eJ 

k "f' elı11 :nııru defetmeye a ı g tı 

"P' zımdır. Fakat havadan Y 
hk. ıı.t 

hücı•mlara kar§ı la ııtl ,, 
yanr? Benim fikrime ka.1''. it! 

teı1 '<\ 
manluın bomba tayyare .

1 0 f !td· 
cudu, pek mühim bir af\11 

I·' ~ 
na:t.an dikkate alınact\1' ~ 
f azl. dır.,, 

Cenerale sordum: ., 
., 131 

"- Ya cenahlarınız · · J11J 
man tahkimatınızı cefl"·tif 

k d. tab1 
çevirmeğc mu le ır 0 tıf 

Bitaraf ukeri mütehaş•;' '°il 1 
öediler ki, Almanların ~ 0i 1(1~ 

. . ~"ıı e ıt ;:e<..f!rek yürümelerı ıJ1'1 ,, ,. 1 
ı e''ş" ~ ümera.1 hararet e c ~( 

ı1' f 
"- Neden?. Nedel1 ~el d._ 

. lı"r' ·r olmasın?. Böyle hır .. dt~1 ~~_)' 
d ' k" d hılıll I~ pılma11 a ım an a , 

d ktlll1 J~ ~I 
İşte Franaız para 0 ıı). ı. 
• · bit fı 'Q 

len cevap budur: Hıç tltıP t ~~~ 
l . .. . _J eJ\ ~e 

tayyare crın uzerıno;ı bir , 
meıİne mani oJaml\Z ,·c d~1 

· se 
0 

'' dü§mnn orclu3u ıster ~ r 
l ştl 

r• cenah larmdan do a§ 
hımlmbilir. 
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Beş senelik plin hakikat oluyor 
~ taralı l lnc1 sayı!ada ) 

ekili ş··k 
u rü Kaya Bey bugün 

edilmiı olan maden kömürü itleri 
T. A. Ş. tarafından inıa edilmek· 

de halini alacaktır. 
Bir kağıt fabrikasının itliyebil

mesi için kaolin, reçine. ıap, uz· 
vi boya ve komür de kullanılacak
tır. Fabrika senede 1000 - 1200 

Rusyadaki üçüncü fut-· 
bol maçında da yenildik 

ı~~arı ıehrimize gelecekler
Q olarak bugün ıaat on ye· 
lkırköydeki yeni bez f ab

ıııın k·· y Ufat resmi yapılacak-

!:~~ sa.at onda da İzmi!teki 
. rıkasının temel atma me· 
1 Ylpdacaktır. Ertuğrul ya· 
ıı:ı b ,ı:a ah saat altı buçukta 

tlliJ ~Çe önünden kalkacaktır. 
ti eıı yata götürecek olan 
'i c~ •aat altıda Dolmabahçe 
'(tı lınıından hareket edecek
• lt dokuz buçuğa doğru lz
ı· lracak ve onda fabrikanın 
1k~hlacaktır. Öğle yemeğini 
1.
1
P Yat İzmitten hareket e -

·ı 'lbanırnıza gelecektir. 
Cd b h en ıonra saat on altıda da 

ı·' Çedeki cam fabrikasının 
1lt1 
1• 

1 acaktır. Bu merasime 
1 
olanlar ıaat 15 te köprüden 
~ hususi vapurla Paşabah-
1 eceklerdir d • 

an sonra Baıvekil Paşa 
cr•a.t \'ekili Celal Bey ve da

lnotörle limanda demirli 
bi ca.k olan Cümhuriyet vapu-

ltıecekler ve vapur hemen 
d ... 
ba.ga. hareket edecektir. 

~ a günü de, Zonguldakta · 
ltıtrasit fabrikasının temel 

ttler,. • • l k c·· tt .. aımı yapı a::a tu. um· 
\'apuru çar§amba güni: 

1bZonguld:ıl~tan kalkacak 
t sabahı limanımıza gele-

itte açılacak kağıt 
fabrikası 

tedir. · 

Yerli benzin de latihaa 1 
edilecek 

Bu fabrika Türkiyede ilk defa 
clarak teıis edilmektedir. Senede 
72 bin ton maden kömürünü taktir 
ederek 54 bin ton ıuni antrasit 500 
ton tayyare ben7.İni ve 3 bin ton 
yol katranı istihsal edilebilecek • 
tir. Suni antrasit evlerde yakacak 
madde olarak odun yerine kulla • 
nılacağı gibi kok ve antraıitin kul
lanıldığı bütün itlerde kullanıla
bilecektir. Dumansız ve kokuıuz 
yanması ıürat ve suhuletle aoba
larda tutuşması yanma derecesinin 
arzuya göre ayar edilmesi ıimdiye 
kadar mahrukatı beytiye için ıo· 
ha ve kalörif erlerde kullanılan o • 
dun maden kömürü ve kok ve an· 
trasitin ifa edeceği hizmetleri da -
ha temiz ve daha ucuz bir ıekilde 
temin ettiğinden emsalin~ büyük 
bir rüşhana malik bulunmaktadır 

Fabrika istihaalah iki 
misline ~ıkarllacak 

ton kaolin aarfedecektir. 
Kaolin Küta.hyada ve Silifkede 

bol bol bulunmaktadır. Bu su
retle buradaki vatandaşlar için de 
yeni bir İf esası kurulacaktır. 

Fabrika için 200 - 250 ton da 
reçineye ihtiyaç vardır. Bu da 
Bursa ve Antalya havaliıinde te
darik edilecektir. 

Bu fabrika için senede 250 -
300 ton şapa da ihtiyaç vardır. 

Şibinkarahisardan temin oluna • 
caktır. 

Senede 13 bin ton leadar da kö- 1 

mür sarfolunacaktır. 

Fabrika kaça mal olacak? 

İstanbul, 12 (A.A. )- Rusyaya 
giden Türk kafilesine refakat et
mekte olan Anadolu Ajansı mu -
habiri Niyazi Bey, ditn akşam Le
ningrad radyosunda bir musaha
be yapmıştır. 

Niyazi Bey, müsabakaların taf
sili.tına girişerek evvela Kenanın, 
Hüseyinin, Abbasın yaptıkları gü

zel oyunları tafsil eaik~en sonra 
Saime geçmit ve karşısında bulu
nan Likyeviçin çok çetin bir gü
reşçi olduğunu söyliyerek oyunun 
ilk on dakika müsavi şeraitte geç
tiğini ve kurada Rusun a~ağı düş
mesi üzerine Saim tarafın :lan tat
bikine çalışılan çok güzel oyun • 
!arın neticesiz kaldığım ve ikinci 
üç dakikada Saim alta düştüğü 

Fabrika, makine ve inşaat be • vakit rakibinin bütiin gayretlerir..e 
deli bir milyon beş yüz elli bin rağmen bir netice is~ihsal etme • 

liradır. diğini ve ayakta yapılan dört da
tşletme sermayesi iki milyon kikalık güreşten sonra hakemin 

üç yüz bin liradır. Fabrika sene- Saimi puvan hesabiyle galip ilan 
de üç milyon liralık ciro yapabile- ettiğini söylemiştir. 
cektir. 72 kiloda güreşen Ahmet gÜ· 

Fabrika istihsalatmın bili.harı fabrika neler yapacak? ı ·· nün en heyecanlı ve en güze mu-
iki misline iblağ edileceği dütünü· Fabrika, çizgili, zımbalı, gofre sabakasım yapmıştır. Ahmet çok 
lerek şimdiden tesisatı takviye e · kağıdı, zarf, kese kağıdı, bilet sert başladı ve derhal hasmını bu
dilmit bulunmaktadır. masra. yapacaktır. tik seneler için nalttı. ikinci dakikada bir salto 

Taktir:ıtta, ayni zamanda yük· vasati olarak yapılacak miktar ıu· ile Rusun omuzlarını yere getir • 
sek fırınlarda demir izabesind( dur·. 

diyse de hakem, bunu nizami bul-
kullanılmağa elveritli kok elde e · 2000 ton her nevi karton. madı. Dördüncü dakikada gene 
dil mek için tertibatı da haizdir. 4000 ,, sarğılık kağıt bir salto. Fakat minderin kena· 

Fabrikada be9yUz lf~i 2700 ,, yazı kağıdı ve baskı ka- rında olması Rusu kurtardı. Ah-
~ahtacak ğıdı. met ay~i suretle canlı güreşmeğe 

Bu fabrikanın faaliyeti ile yev· 1800 ,, orta nevi yazı ve baskı devam ediyordu. Bir aralık ken-
miye 500 işçiye yeni ve devamlı kağıdı . di oyunu ile yenilir gibi oldu. Fa-
hir faaliyet sahası açtığı gibi mem- 40 ,, sünger kağıdı. kat kuvveti sayes;nde bundan da 

\ ~r Bank tarafından İzmit· leketimizde hariçten gelen kok ve 10540 ,, yekUn. kurtuldu. 1 

aca.k olan kağıt fabrikaıı antrasit kömürleriyle yol katranın- Şimdiye kadar klAıt fabrl• Herkes büyük bir heyecan için-
tlik iktıaat programının dan daima mü•taPi l9lacak ve ka1arı neden tuhltnnnaclı? C:lelKI mü-bakaya eeyrediyorclue 

bir partasını teıkil etmek· benzin ihtiyacımızın bir kıamını Memleketimizde iki defa kiğıt Bir aralık Ruıun sırtı bir daha ye
' d ~ fab;ika iktı;adi bün - karşılıyacaktır. Fabrikanın tesi - fabrikası açmak için tetebbüı e • re geldiyse de hakem bunu da 

t ehemmiyetli bir hoıluğu satı 1935 senesi etmmuz iptidala- dilmıttır. llk te,ebbüs on seki • görmedi. Nihayet iki taraftan 
lca.ktır. rnda bitecek ve istihsali.t ağustos :zinci asırda Damat İbrahim Paşa biri maddi bir netice elde e:leme· 

".Se sarfettl§imlz kl§ıt ayında piyasaya vazedilecektir. tarafından bir kağıt fabrikası a • diğinden Ahmet puvan itibariyle 

.~ketirnizde en az günde 75 Şişe fabrikası çılmak suretiyle başarılmak isten- galip !ayıldı. 
:ı~l•arfediyoruz. Kurulacak lıtanbulda Patabahçedeki •ite mittir. Fakat bu fabrika uzun 79 ve 87 kilolarda güreşçileri. 

1 k · ·nd d 35 zaman çalıw.maya imkan bulama· · h '"- old g-undan bu mu··sa 'l •ene ıçı e gün e fabrikası Türkiye ı, bankası tara • l' mız asLA u -
~~ ... Yapacaktır. Her gün fından teıis edilmektedir. mıfhr. bakalar yapılmadı. 
llllaıt f' d 1 • ·ı On dokuzuncu asrın sonlarına Sıra son mac_a gelmişti. Çoban "'·' ıar ıyatımız sene e Renkli renksiz içki tite erı ı e 

·'Utar t k ·b L- ·ı 1 dog-ru da Beykozd& bir kag-ıt fab· M h d. karsısına cıkan lvan ~ ı a rı en oef mı yon kolonya şiteleri ıtrıyat flakon arı e me ın . ~ 
: karıılıksız olarak ya • lamba titeleri bardak, kadeh, su· rikası açıldr. Fakat hu fabrika - Gorgiyef, Çoban kadar iri ve kuv· 

ttnleketlere gı"tmesı·nı' ı·n. b kl k mn Ya!aması devletin iktısat po • vetli bir adamdı. Fakat Çoban 
1 rahi, reçel ta a arı, onıerve 

'

L. tıttedı"r 1 k . litikaaı yüzünden imkansızdı. derhal çel1°k bilekleriyle hasmını 111 • ilah .. züccaciye etyası yapı aca 
• Beykozda açılan fabrika memle - hırpalamag-a başladı. Yere dü • 

' 
•naylin inkitafına tır k h 

'b · ketı· bı'r yarı müıtemle e aline ·· d·· d .. t d k"k altı "aniye -
dil:'- ep olacak? Fabrika aenede dört ton koyan yabancıların kapitülasyon- şur u ve or a ı a . 

<tt günde 35 ton kağıt cam maddeal iatihaal lara dayanan ithali.tına mukave - ::l~~uzlarını yere getirerek galip 

't olan fabrika her §eyden edecek met edecek b"ır halde degw ildi. 11ed d · Bu suretle takımımız güreş mü-
. e 3000 ili 4500 ton Fabrikanın istihsal ku retı ıe· Bunun için bizdeki kağıt fahri· l b. 
~ha.n·k· h k ll ı 1 sabakalarını O - 6 galebe i e ı-

tr 
1 1 amur u a • nede 3 • 4 bin ton mamu cam 0 a· katarının tarihinde İzmit fabrika· 

n, · Bu · d ı f b ·k tirdi ve çok alkışlandı. '15 . nun ıçin aene e 10 cağı gibi müteakip sene er a rı a ıı bir dönüm noktası olacaktır. 
'di!"- hın metre mikabı odun 1 'st'ıhsalatını yüzde elli nisbetinde Saat dokuzda yüzme rnüsaba • 

'tkt· Fabrikada ~ah,anların d·ıd· 
,l\ b ır. yükseltmek için lazım gelen terti- miktart? kalarının yapıldığı yere gi ı ı. 

1 aıka f b ·k 1 d h · d 0 d 1 mı•lır Havuzun etrafı binlerce halle ta • 
l( iç· • a rı a ça ııa • bat a a ! 1m 1 en a ın :'S' • Kağıt fabrikasında timdilik 
"ti)~~ SOOQ ton kadar selü- Fabrikanın te•iaatı ~ok 300 kişi çalışacaktır. Hali hazır· rafından kapanmıştı. 
1ı.~ ..... e.

1
tir. mükemmeldir M · d ·· 

'Ql.,c. da yüksek ihtisas itlerinde ecne • utat merasım en sonra musa· 
~ı~kı k za.manlarad hariç. Site fabrikast tesiıatı Fransız biler vardır. Fabrika müdürü ki.- bakalar başladı. Bura5ı kapalı 
lali~] ' fakat kısa bir zaman • · · d b. h d 
,"1:-. oı f b ve diğer ecnebi cam sanaynn e ğıt mühendisidir. Bir de Türk ır avuz u. 

ıı-'~de le a rikasının .memle- birçok modern tesisatı muvaffa- mühendisi bunlarla beraber çalı§- llk yarış olan 100 metreye biz-
. StI··ıUrulrnaaı zaruri ola • kiyetle meydana getirerek tanın· maktadır. den iştiak eden Orhan uçuncü, 
~lli ~ o:ı fabrikasının kurul- kuvvetli bir Franıız firmau Avrupada kaA gwıtçıhk tahsil et - Halil dördüncü oldular. Derece· ıt ı~k fi . .. mış . . 

'llla .' .. 1 m ve pehkul, tarafından deruhte edilmıttır. mekte olan üç talebemiz mevcut- leri 1.10 ve 1.16 dır. 
~''-c,.ı_Ytıırının de inkitafını Memleket "ıpt"ıdaf maddeleri t B l l k t d·· d··k 

'4l "'i{ ur. un ar, meme e e on u • Hanımlardan Leyla Hanım 100 
\ e dutn · . . kullanllacak tir. Bu kum evsaf itibariyle en metreye girdiyse de bir şey yap· 
)' 'tliilojt~•tz. barıt ıa~ı~sa • Fabrikanın mevadı iptidaiye- güzel kumlardandır. Diğer me- mağa muvaffak olamadı. r1esa-

))ıı ... L abrıkaaına ıstına· . d 1 k m Çatalca kazası dd · t•d · · 1 1 1· t it ~"'-~il', sın en o an u . . va ı ıp ı aıyesı o an ~ reç aşı "'"'"'"" 1.11-ıııııwıııııııııu•"""'""' ........ '-'"'"'""""""'·1•· ... •·-
ıl.'blt fllbrik k l dahilinde F od imadan ıetırılecek- manganez, grafit, manyaz;t ve şişe yapabilecek kabiliyettedir. 
~k iı hanın uru maıı mesi yeni it kuvvetlerinin mey saire memleket dahiiinde temin e- (Altı tane otomatik makine 

•a al · l ' k · ~ı' l'i.ik1 k . .arının 1~ en·. dana çıkmasına vesile verece tır. dilecektir. vardır.) Kurulma~<ta o!an şişe fab-
'l il e ı htı&a f 1 " . - . S .. 

e ere s vazı e erı Bu sanayiin içinde ıunı ıpeıı u- Gelecek sene piyasalarında rikası memleketimizin ve zamanm 
s\ltı'" ieçecektir. mer Bank yapacak, fakat diğer it- mlltl cammamullh görece§iz iktısadi \'aziyet ve ihtiyaçları na. 
d~ an~~asit ler hususi $ermayeler tarafından Şite fabrikası merr lcket cam zarı itibara alınarka en rasyoneJ 

1 llııı Oaulınez mevkiin· işletilecektir. piyasasmın taleplerini yerine ge - çalışacak sınai bir müessese ola· 
ı 'ltllt, "' tnerasimi icra kılı· Bunlardan maada, ayni zaman- •jrebilmc!: için en rr.odcrn tedabi- cak. 1935 eenesi haziranında fab· 
H tıtra "t f d d'l k ~lllt., 11 abrikaıı Tür • da 2000 - 2500 ton kadar a es· •: almı§tır. Otomotik ıiıe makine· rika imalatı piyasaya vaze ı ece · 

'l tarl.fından teıia ki kiğıt fabrika için iptidai mad- ]erinin her biri günde 20 • 25 bin tir. 

feyi rakibi l .20 de katettiği halde 
Leyla Hanımn rekoru 1.40 dır. 

200 metre kurbağalama.da bir 
Rus kazandı. Rekoru 2.59 dur. 
İzmirli Alp 3.21 ile ikinci ıeldi. 

200 serbest: Bunda da Ruslar 
birinci ve ikinci geldiler. Halil 
üçüncülüğii, Saf v&n dördüncülü
ğü kazandılar. 

f!ayrak ya:-ı~m::ı bizim takım; 
Suat, Orhan, Safvan ve Halilden 
mürekkep olarak girmi,tir. Le • 
ningradlılar Rusya rekorunu kıra
rak 1.52 7 1 O da birinci geldiler. 
Eski rekorları 1.54 8/10 dur. 

Bundan sonra oynanan ıu topu 
müsabakasında 10 - O kaybettik. 
Atlamalarda Suat ikinci oldu. Mü
sabaka har~ci giren güretçi Ab • 
bas ta üçüncülüğü kazandı. 

Cavidan Hanımın bugün müsa• 
bakası yoktu. 12 Ağustosta iki 
kilometrelik bir yarııa girecek • 

tir. 
Bu suretle yüzücülerimiz Mos • 

kova ve Leningratta yaptıkları 
müsabakaların ikisini de kaybet· 

tiler. 
Atletizmde Samih Moakovada 

galip gelen Rusun 10 8110 ile bi· 
tirdiği bir ko,uda 11 2 10 ile bi· 
rinci gelmiştir. 

Sonra girdiği Rusya ,ampiyo • 
nası finalın-la dördüncü kaldı. 

Bugün ise Leningradta 11 2 10 
ikinci oldu. Samih tt..mamiyle id
man11z olduğunu söylemektedir. 

Bundan sonra aıra futbol maçı· 
na gelmişti. Saat 6 da Lenin 
stadına gittik. Burau 40.090 kişi 
kadar istiap edecek ahşaptan, fa-
kat •Ü••J hb---i.acl ..... ~~-n-,;;..,..,....,-.,.--~ 

Hava bütün gün bozuk ve yağ
murluydu. Maçtan yarım saat 
evvel şiddetli bir sağanak sahaya 
toplanan seyircileri darma dağın 
etti. Fakat yarım !at sonra bava 
açıldı ve ıeyirciler tekrar yerleri- . 
ni aldılar ve saat altıyı çeyrek ge· 
çe müsabaka İzmirli Mustafa Be
yin idaresi altında başladı. 

Takımımız bugün JU yolda tan• 
zim edilmişti: 

Avni - Yatar, Nuri - Esat, 
Hasan. Feyzi - Niyazi, Ali, Mus· 
tafa, Şeref, Fikret. 

İkinci devrede Hasanın yerine 
Bülent, Niyazinin yerine Necdet 
geçtiler. Maçın ilk 20 dakika11 
mütevazin bir tekilde geçti ve bu
nu müteakip Ruılar • kı bir kaç 
akın yaptılar ve ıağ açıktan gelen 
topu sağ içleri çok yakından gü· 
zel bir vuruşla ve müdafilerimi:ıin 
müdahalesine meydan venniye • 
cek surette ani olarak ağlarımıza 

taktı. 

Birinci devre bu ıolden sonra 
tarafeynin tiddetli hücumları ara
sında cereyan etmiıse de gol çık • 
madı. Bu meyanda muhacimleri· 
mizin şiddetli bir kaç ,utu da tali
sizlik yüzünc!en ya. kaleye çarptı 
veya avuta eitti. · iki devrede iki 
taraf ta çok seri ak•nlarla oyna• 
dılar. iki tarafın şiddetli hücum· 
ları kalecinin fedakarane müda • 
halelerini icap ettiriyordu. Rus 
takımı daha ağır bastı. On seki • 
zinci dakikada ik:nci ve 33 üncü 
dakikad1'\ üc:ünr•· roo1'erini yaptı ve 
m"I.'' 3 - O ~11>.vlıimi;;-e neticelendi. 

Bu gece hüku.metirniz tarafın
dan Astorya otelinde sporcuları -
mız şeref:r.e bir ziyafet veriliyor. 
Yarın gece f(iı-efe hareket ediyo· 
ruz; oradan Odeaaya gidecejiz. 



Düakü Keşid de Kazan.an Numaralar 
Beyazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Beg oe gine Begazıt ve Fatihteki itimat 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların ikramiyelerini Verirler. 
Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

30 13 50 784 50 876 50 788 30 913 30 128 50 136 30 733 30 
30 138 500 789 30 896 30 910 50 968 50 lM 3() 286 500 739 30 
30 225 30 835 30 927 50 957 30 983 500 430 500 307 100 765 500 
50 393 10 o 923 30 958 30 8031 50 10030 1000 450 500 313 500 835 30 

100 457 500 953 30 961 30 57 30 70 500 4e5 30 362 30 956 50 
500 458 50 959 50 5145 30 103 30 96 30 '81 100 439 10000 19102 150 

30 499 . so 963 30 172 30 106 30 247 50 623 50 514 500 128 50 
100 596 150 3025 50 390 30 213 30 811 30 638 30 543 50 165 30 
30 813 30 ~ 30 419 30 233 30 366 30 M4 50 5M 30 190 30 
30 973 100 81 30 425 500 331 30 427 30 655 30 S7t 100 227 150 
50 741 30 269 30 607 30 351 1 

50 643 50 820 100 629 30 382 100 
50 895 500 291 150 764 30 352 30 650 30 853 150 697 30 410 30 
30 917 50 317 100 811 30 355 500 936 50 880 30 7.31 60 422 500 

100 920 30 324 150 984 50 377 1 500 995 100 918 50 798 30 515 30 
100 973 50 326 30 6119 50 393 30 11147 30 939 30 8~ 30 643 fi O 
500 1019 150 450 50 166 100 455 50 203 50 14064 soo 878 500 559 50 
500 123 30 511 30 196 50 461 50 317 50 141 500 983 30 594 30 

30 134 30 556 30 244 500 469 50 396 50 lM 500 170ö6 60 6-12 !30 
30 164 30 689 50 265 lOO 475 500 524 30 202 50 85 30 731 50 
50 221 30 658 50 298 500 496 50 540 50 316 30 139 30 736 30 
30 230 500 663 150 472 30 562 30 550 30 401 500 195 3') 329 50 

100 383 30 705 30 483 30 625 50 584 30 502 50 218 30 918 50 
30 "'85 50 717 30 567 500 651 50 815 30 SM 50 3M 50 943 30 
50 110 30 767 100 601 50 616 100 834 soo 831 500 386 150 20195 50 
50 563 50 806 30 666 500 716 30 12028 50 QO 30 386 150 283 30 
30 706 30 851 50 712 5 c 775 30 16 30 702 50 400 50 325 30 

500 119 50 944 100 716 100 819 so 105 soo 847 500 503 3') 34o 100 
30 '7S4 50 947 100 736 50 828 30 111 30 15177 500 508 30 496 100 
so 828 30 973 500 761 500 869 30 204 30 18'7 soo Sat 50 534 30 
30 846 30 976 30 807 30 883 60 205 150 2ı2 50 563 30 583 50 
30 2164 30 077 30 846 30 917 50 241 100 271 30 546 30 620 500 
30 206 30 4015 30 293 150 943 30 251 180 288 30 702 30 A48 100 
30 207 so 96 30 950 500 9106 50 284 100 384 50 704 50 870 30 
30 216 150 168 30 7121 50 132 M 272 30 388 50 9Z1 100 921 30 

500 237 so 175 30 271 500 250 50 320 50 Sif> soo 18115 50 993 go 
30 253 500 222 so 288 30 326 30 311 100 902 30 184 :lO 210~1 ::\O 
30 313 50 230 100 308 500 337 50 450 30 744 150 196 3() 152 500 
30 328 30 242 2000 326 30 355 30 546 30 716 50 234 30 163 500 
30 392 50 269 30 462 30 364 500 551 30 824 5o 23A 100 277 ~o 
30 S43 50 366 150 498 30 608 5 ( ?IO 50 990 30 260 F;O .t?.9 ~o 

150 578 30 ~35 100 503 so 828 so 862 M 1ede)4 30 391 31) ~4;1 ~o 

9M M2 30 437 30 515 100 629 30 888 30 42 30 443 ao f;41 :ıo 
100 U3 30 554 30 546 30 708 50 946 ao 80 30 536 ~I) 713 :lO 
50 615 30 557 100 590 150 722 30 989 50 103 soo 554 3" 71;4 1~0 
50 675 30 707 30 720 30 760 30 13001 50 115 30 587 1 100 224Alt ~t) 

100 891 30 710 500 739 50 844 30 11 9ôô 1~3 800 634 3() 478 30 
30 828 30 34 

j l11tanbuı ıeeıedıyeaı 111tnıarı J ' l:.&t~.~:ul Harici A&keri Pb9bi Telfral d 
.ICoaservatuvar Binası ve 16 mart Kıtaat il&nlafı Ba,müdürliiğün 

Q. yedi yüz altniı_ş altı bin liiiir M~lWez ftralt •e paket postabaneleriyle Şörfl 
.'lehitleri Abidesi için lıiÜiabaka kilo kuru ot kapalı zarf usu- iıtUyoalatı •e meılt6r pottabaaelerle vapurlar ve ,ehi' 

Jiyle ihalesi 5 Eylül 934 çar- meralıii4t• ~Hmaae, Hülltl111et, K•raatina, A lsancalr ftil 
şamba günü saat on dörtte- ri ara111Claki po•ta n~kliya.haa kapah urf usutiy!e yapıtİ 
dir. Şartname sureti musad- naliua neticrsinde taliplcr n telıli f ettikltr l bEdel hıddl 
·daı<.asını görmek üzere fs- iirüllliediiinden müoakau 1 l . 8. 934 T. öea 9 - 9 • 9~4 
tanbul Levazrm amir1iği sa- ne kidır hir ay mü~detle l~mirde Paiarhja qıkafılmıftır· 
tınalma komisyonuna müra- Jeria feraiti an .. mak •e 888ô lira bideli mubammtni' 
caatları Te ihale günü vakti ye~i. buça;u niıbetiade temiaatı muvakkatele~ini vuer•• 
muayyeninden evvel teminat ~erını .. derme~aa etmek üzere .ıstanbut Ye •• Jım1r 

1 
B~şmOd 

ve teklif mektuplarını mak- e mute,ekk-tl mUaakua kom11yonuna muracaat. arı. J 

İstnbul'da Şeliıadebıiinda ve ıartnamcıine merbut Harita 
da ıilıltrHea Salla dahttfilde bir Konsenatuvar Tiyatro salonu 

ile 1' Mıit $ellff1eıi abtcf~li ve meydaninın tanzimi projeleri i· 
çin bir mllaabaka açdanıbr. Mlnb,ka müddeti T. Santnin 25 

iaei Pılir fOlithie kı4iarchr. Bi11i için yapıl•cak resimlerden l;i. 
rhıefye 2500, llsinciye 1000, OçillieOye 750 lira, Abid~ içia birin-

ciye 1000, iliinciye soo, ÜtÖMüye 200 lira venlecek ve bundan 

tiıtk• " prije ikiyih ellifer lira bedelle satın alınacalthr. Mü
••Wu11 sirlllek i.teyealer ,.rtnaime1i almak için lier gün Bele· 
diye ıietınm Mld8rlliil11e mliracaat etmelidirler. . (4586) 

u • ., ... aü Uakıpaaı köprtiü yanında 104 metre maraö
~.. art• kir•J• •eritmek Oıere açık müztyedeye konulnnııtur. 
Tali; olı.aer ıeraiti aolamalc üzere her rün, müzayedeye girmek 
itfa clt 19 lirahk teminat •kçeıi •ıkuuzu ile 1·9·934 Cumar
~ ;liili Aat 14 de kadar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. En-
elilHlhte iDORU•tları. ( 4714) 

lstattbul üniversitesi mubayaat 
komisyonundan: 

1 - Oaiferaite Mirlıieı Bioasa ve Fen ve Edebiyat fakülte
lerinia iftal etmit oldufU Zeynep fiaoım binası narici sıva tamir 
•e boyaları ile T ip FakDftesi Gureba Hastanesıode yapılacak 
olan derl •e Frengi Seririyatı inıııtJ1rı olbaptaki ıartnamclerine 
temliın kıpall dr1 aıa6yJe m6nıli11aya l<onulmoştur. 

2 - thi.eraite kiHDpbaneıinin ve okuma 1alor.un ka '.öriler i- Ye Tıp Fakliltui Klllipbaaeıi möble işleri şartnamesi muci
tiİ•ee IJrl •"1 ofarak aleni m6nıka1aya konulmuştur. 

Yuarda j&alı itletdtn kapılı zarf usuliyle yapılacak olan 
llfltıınia ~ • 9- 934 Paıoteıi ılnU 1aat 1 O da ve aleni mü na
ifi e in S : 9 - 934 ~•rf118ba tünü saat 1 O da icra edilecektir. 

Tıftiplenn lier ğ1ti MB&ayaat lfomijyonuna müracaatla fUt· 
namt!lerFni ttfflnli UiiJitirle Ye iliıle gnnltri de verecekferi fia
bti ~ 1,~ leiiinltfıriyfi lcomiWyondi hiıır bütunmal arı i!An olu· 
... (4687) 

buz mukabiJjnde Ankara Le- A k ,,,,; F,..brik ) U M~!ıd ··fi Ü"' il~ 
vazım amirliği satınaJrna ko- S eri CI a ar • U u g 
misyonu riyasetine ver~ele- Mitaereı fati'riW11ınd• ye•iden bir ltuıutitatiıae teıisi s·: 
ri: (4651) Yı1hlt ~nk Dile t•l 109 kilo 20·9 

• • "' " ,·, ,, " 150 " 20·, 
Hava kıtaatı ihtiyacı için ,, ,, ,, ,, lSO ,, 20·' 

2300 çift kundura kapalı ,, ,, ,, ,, 2ÔO ,, 20 f 
zarfla münakasaya konmuş- " ;; ,, " 40Ô " ~~:~ 
tur. Şartname ve nümunesi- " " . " !' 500 ,, 11 ni görmek istiyenleritt her Yulıcucla yazıla malzeme ve inşaat h:zalarında f • 
gün ijğledett sonra Te riiü- tarihlerde ve saatte 14 de ayrı ayrı tqıh zarfla ınO"' t 
nakasasına iştiralt edeceıtle- içu kıhnacaktır. Şarlaanıe almik iıreyerıter ner ıün ·-~ 

da_D 15,30 a kada Komiiyôıia mür•c&atları .Ye müaak••~ 
rin 1/ 9/ 934 cumartesi gftnü edeceklerin teminatlirıiı liivı taembur teklifaameleriOI 
saat 10,5 da teminatlaflle ıün~erde saat on dörtten tYYel K:o:n iıyoaa tevdi etroi~,;~ 
birlikte 1\1. M. V. Safın alma -· . - ff 
komisyonuna müracaatİarı. 

(4481) 
Satılık Hane 

İstanbul Asarıatika müzeleti ...ı 
müdürlüğünde~ 

~ok ltöDrii'rv Manıaf lt6Nruiii 
Fatih ttamvay durak yeri ile Ton Kilo 

F arih parkı araıında yeni yaprl· 65 ı 9~ . rrl':, 
mıt tramvay caddesine nmieti, l;tiirbtll AAn•tika,· Topkapı Siil)i/ ve TiitlE fsİİiiı E~ 
elektrik tertibatınr havi üç 6d«l· leii~ ·~·i rrriinakna ife ıatrn attnaeiıl= yliltlraa: mik f 'J sı 
kargir lıane ıablıktrr. Göniiek n. zdt milmıkitıri Ajıntoiun 16 ncı Pertemb'e fimü ıait 1 
tiye~!er içindekilere müracaat e· lti'T.ttlqtirılmıfhr: ~ 
debılırler. lıteklilerin t•rtlarr Ojremnek :çirr Salı ve Cunnichtd Ji• 

Fatih Dülıerzade mahatleıittd' ım· liıi"rratiki nrüzeleii dahitiye müdiirlüjötıe müracast ~ 
Küçümeydancık n\imaraıız hane. ( 



t Devle~ Demir yolları llAnları 
Y~~~irde 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel panayır ve 9 
t '\ 1934 te yapılacak kurtulu! §enlikleri münasebetiyle demiryolv 
;ı erinde, atağıdaki tenzilat ve teıhili.t yapılacaktır. 
, 
34
- A~kara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 25 Ağus· 
~ larıhlcrinde doğruca İzmirehareket edecek katarlarla Ankara 

e Fren 'Ve Konya - Afyon, Alayunt - Balıkesir, Afyon - Mene· 
ıtnİ Ba.~dırma - Menemen kısımlarındaki istasyonlardan münhaaı~ 

:ırrııre gitmek üzere gidi§ • dönüt bileti alacak yolculara yüzde 
j ~ nisbetinde mühim tenzilat yapılacaktır. 

orı ! \l tıenzili.t, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 7 Eylul, Af
ltr \'e Baııdırmadan 8 Eylul tarihlerinde hareket edecek katarlar için 

e.r edilecektir. 
~ olcular, dönü§ biletlerini İzmir iıtaıyonuna vize ettirmek fartiyle 
•re ınuvaaalat tarihinden sonra be9 gün zarfında lzmirden hareket 
~~k katarlarla, tevakkufsuz olarak, geldikleri istasyonlara döne· 

erdir, 

ı Q\l tenzilattan istifade için Ankara - F·ahkeıir (Balıkesir hariç). 
:runt - Afyon (Afyon hariç), Kc..nya - Afyon (Afyon hariç) kı-
11)) iltındaki istasyonlardan bilet al~cak yqlcular; biletlerine yapıştı· 
ını'k Üzere gitelere birer vesika fotoğrafı vereceklerdir. Bazı is tas· 

&rdan lzmire gidif - dönüf bilet ücretleri §Unlardır. 
il 111 

Kuruş Kuruş 

l\-'tnkaradan lzmire gidi§ -dönüt 1050 700 
?:-

0 nYadan ,, ,, 900 600 
~ık• ,, 
,\ •tchirden ,, ,, ,, 790 525 
lJ fyondan ,, ,, ,, 525 350 
J3 kattan ,, ,, ,, 340 225 
Q alıkeairden ,, ,, ,, 225 150 

a~n~.ırınadan ,, " " 375 250 

2 :ne~. ~evki ücretler de. bu niıbetlerdedir. . . . . 
S .. Bu tun §ebekede men olan f oloğraflı halk tıcaret bıletlerımr 
~tınlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylul 1934 zarfında ilk defa lzmi· 

İt"llreket edilmek üzere alınacak olanlarına ait ücretler yarı yarıya İn· 
1 rrıiıtir 

VAK 1 T 
GUndellk, tilyu1 Gazete 

ls ta.Dbul Uk&ra C&ddeal, (VAKiT) yurdu 
TELEFON NUHAJtAL.UU: 
Yazı l§ler1 t elefonu : 2t8W 
ida re telefonu : ı43;0 

Tclgrat ad.reat: latanbul - (VAKiT> 
Poata k\ı tuau No. te 

ABONE HEDELLERl: 

Senelik 
6 aylık 
3 n)'h1' 
1 &)lık 

'l'Urklye 
HOO K.r. 

760 • 
400 • 

Ecnebi 
%700 &r. 
1450 

IJOO 
.. 
• 

160 • 800 • 
ILA:'ll UORETLERI: 

Ttcar1 Ul\.nlann lllo ııayıtalannda san· 
Uml SO kuruıtan ba§lar. llk eayıtada 2~ 
kuruşa kadar cıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı UA.ıı verenlere alt 
ayn tcnzil&.t vardrr • 

Reıılmll llllnlarm bir ntın 10 kUru§tUr. 
KUÇUK lLANLAK: 

Bir deta211 80, tk1 dc•aaı 00, Uç defuı 60, 
dört de!aaı 7G ve on defaaı 100 kuruıtur. 
Uç aylık lllln verenlerin bir defuı mecca
nendlr. Dllrt aatırı gec;en Ulnlarm fazla 

eatrrları be§ kuruştan beııap edillr 

Z AY 1 
latanbul ithalat gümrüğünden 

2531 No. 3 - 2 - 932 tarihli 
aktarma istidasını zayi eyledim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
(1779) Şark Merkez 

Ecza deposu 

§ lstanbul Dumlupınar şehir 
yatı mektebinden 931 - 932 ders 
senesinde almı§ olduğum 18--882 
numaralı şahadetnamemi kaybet· 
tim. Hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 

11 - VAh.U 13 AuU~lOS 1934 ~ 

Çanakkale Jandarma Mektep. 
leri Satına ,ma Komisyonundan; 

E rzak 

Bulgur 
Tuz 
Gaz yağı 
Zeytiıı yağı 

Zeytin danesi 
Kuru bakla 
Nohut 

Miktara 
Kilo 
3000 
2000 
2000 
1500 
700 
GE~ 

4000 
Mercimek 700 
Soğan 3000 
Sabun 1500 
Salça 400 
Sirke 50 
Beyaz peynir 350 
Süt 350 
Yogut 1500 
Sarımsak 25 
Kuru üzüm 650 

İhale lari' · 

15/ 8/ 934 
16/ 8 934 

,, 

" ,, 
18/ 8 934 

" 
" ,, 

19/ 8 934 

" 
" 

19/ 8 934 

" 
" 

20/ 8 934 
250 ,, Kayısı ,, 

,, Bamya 40 ,, 
Toz şeker 1500 20/ 8/ 934 
Reçel 200 ,, 

Günü 

Çartamba 
Periembe 

,, 
il 

il 

Cumartesi 

" 
" 
" 

Pazar 

" 
" 

Pazar 

" ,, 
" 

Pazartesi 
,, 
" 

Pazartesi 
,, 

Patates 3200 21/ 8/ 934 Salı 
Saman 43000 21 / 8/ 934 ,, 
Kuru ot 64000 21/ 8/ 934 ,, 
Sığır eti 9500 23/ 8/ 934 Perıembe 
Pirinç 1500 25/ 8/ 934 Cumartesi 
Sade yağ 3000 25/ 8/ 934 ,, 
Odun 145000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makarna 2600 26/ 8/ 934 ,, 
Şehriye 600 ,, ,, 

Saati 

16 
16 

16 

17 

16 

17 

15 
17 

17,3( 
16 
16 

17,30 
16 

17,30 

irmik 250 " " 
~uru fatulya 4600 27 / 8/ 934 Pazartesi 16 
Arpa S7000 27 / 8/ 934 ,, 17 
1 - Bayramiç jandarma birliği nin 1/9/ 934 ten 31 / 8/ 935 tarihine 

kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak hizalarında 

on beı gün müddetli halk ticaret biletlerinir .cıııııınııvıııııunıııımımunuıııııuıuınıuuınoınıınnnınmommnıımııau·· tarih ve gün ve saatte ihale edilme k üzere açık münakasaya çıkarıl-

i~ )' ?l~ul~r, bu biletlerle lzmire vardıktan, ve İzmir istasyonunun 
t-e~ıni bizzat aldıktan sonra biletin meriyet müddeti nihayetine ka· 

·ı •ıtedikleri istikamete doğru istedikleri yerde kalarak seyahat ede 
eteklerdir 8 . 

Erenköyünde Bağbaıı sokağın
da 7 numarada Dumlupınar me· 
zunlarından 189 Turgut 

1 il 111 ı A K B A m•t.:::_ ihale Çanakkale Vili\yel dairesindeki jandarma mektepleri 

t '1 seyahate ait 
tetleri !Unlardrr. 

Bu . . .t 750. 1250 87~ Kuru§. 1 ·atın alma komisyonunda yapıla caktır. 
hılet hamıllerı 30 kıloluk meccani bagaJ haklarından baıka ayn Ankarada A K 8 A kitap 3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle komisyona müraca-

ten 25 veya muhtelif cinslerden mütetekkil 50 kilo nümunelik c~ evinin birinci şubesi modern "".t ları ilan olunur. (4466) 
~t dai b be ı · d ' ·• ır·~-'--'- • i ı • • l ına era r erın e meccanen nakletmek na-.yıı oaızdırler. biı: ıekilde M,earif Yeklleti 
h•lasyo1!,lardan uzak bulunan veya bu nevi biletler aablmıyan ycı karıı1and• açdn;ııbr. AK B A 

•lkından bilet tedarik edecekler, Haydarpa§a (İstanbul), İzmir kitap eYltri her dilde kitap, 
·)teri, Adana itletme müfettitliklerine veya Ankarada Devlet De mecmui, gazete ihtiyaçlarına 
'!)oUan Umumi idaresine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderir cevap vermektedirler. Gere!< 

1

1 

"e. hangi tarihte istasyondan seyahate batlıyacaklarını bildirirler · kitaplarınızı gerek kırtasiye· 

3 bıietleri, adreslerine ıönderilir. ,- niıi en ucuz olarak A K B A 
- 16 Ağustoı - 10 Eylul 1934 zarfında ,ebekenin herhangi biı kitap evlerinden tedarik ede· 
~~n~ndan ve herhanıi bir tarih için lzmire fotoırafh gidit - dö m bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 

tl ıletı alacak yolculara umumi tarife ücretlerinden yüzde 50, w l .itapları ve VAKiT' ın ne.şri· 
•ıı jırda tethir için gönderilece~ efyanın 250 kilosuna ve 250 kilo S yahnın Ankarada aahş yeri 

)ij~d •ıla yekpare ağır eçsamın •ki adedine umumi tarife üzerindcr § A K B A kitap ev!eridir. 
~, e 70 tenzilat yapılır. Etya tt>nzili.tından istifade için; lktısat v l ~ AKBA Merkezi Telefon 3137 rı 

tl...,_tı:uf Ceıniyeti merkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesi Birinci Şube • ı 76 r 9 

bcs t~tasyona verilmesi tarltIT. !inci Şube . Saman Pazaı J 
'-"e~ nuı Yolculuklariyle satılmayıp geri çevrilecek e§ya için, lzmirden •uıaı-llllllllH__..llmınııınııııuıuııııuuıınııııJJDD 

'i ~ •e sevk müddeti 1 - 20 Eyhll 1934 tür. 
''trt~· cular, dönüt biletlerini İzmir istasyonuna vize ettirmek ıartiyle Dr. Hafız Cemal 
~~~~det zarfmda lzınirden hareketle doğruca ve kısa yoldan gel
-~~ ti .1•tasyonlara dönebilirler. Panayırda satılmıyan efya; lzmirr 
~illtı ~lirken, ahnmıt olan hamule senetleri İzmir ambarına iade e· 

.... : 1ıartiyle, mahreçlerine meccanen iade olunur. 
ı a tdıilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. ( 4565) 

ttıllh A~yon • lzmir Ye lzmir • Band11mı hatları üzerinde ve yedi 
ttti ~ehf DıeYkide kıımcn ocaktan ihraç ve kısmen toplama su · 
._,: ~ teılim edilecek cem'an 10300 M3 balashn kapalı zarfla 
ld,,' ••aaı 3 Eylül 934 Paıarteai günü ıut 15 de Ankarada 
\e1ı ~. M.erkeıinde yapılacaktır. lıbu 10300 metre roik'abı Balas
~ı\llaıa lbılcn teabhldü mecburi olmayıp luımen teklifat da kabul 
"-1 ~: Tafsilit Ankara Ye Hayd1rpa1a ve lzmir veznelerinde 

1
' 1Y• •ahlan şartnamelerde yaıılıdır. ( 4627) 

l·' ı!:Ydarp~~ıl. '!•i11111ada. idarece tip harici addolunan eski 
"•llh, t lrabıh ııtımal •• iıtıfade mutfak etyaaı ~S · 8 • ~34 tı· 
~-~tı: ;uı~dif Cumart11i gDnü aaat 9 da müzayedeye vaıo'.una· 
"''-•ti •hp!uin yevmi mezlıürda Hıydupaıa Mağaıaaın• mü· 

•tı illa olunur. (4710) 

ll. g~;~riben 431 ton muhtelif demirin kapalı zarfla münakasası 
)'1>11, k.4 Cumartesi günü ta at 1 S te Ankara' da idare binasında 
lit,1, ca tar. Tafıilit Ankara •e Heydarpaıa •eıneltrinde beıer 

••td•n ıartaamelerde vardır. (4515) 

'\ \r trli E 
~- cuyı tıbbiye lcıpalı ıartl• münakasuı 29 · 8 · 934 

• "r~~ ıUnU •at 15 te Aakara'dı idare binasında yapılacık
''taı,~ ılat Anlrıra •e Haydarpaıa veznelerinde beşer liraya 

ltrtraa..,elerde vardır. (4516) 

!' ahili hastalıklar -· "•tehassısı 

Cuma ve pazardan ba"'a l'iinlerde 

cleden ıonra ıaat 26 dr 6 ya kadar 

lstanbu)da Divanyolunda ( 118) nu· 

maralı huıuıi kabineainde ha1talannı 

kabul eder, Muayenehane ve ev tr1 ? 

fonu r 22vP.d • 
Yazlık ikarr.etgih telefonu Kandi!i 

38 - Beylerbeyi 48 •• 

1111-• Do\ctor • OperaUSr 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastahkları mütebasslsı 
;\Juayc:ne saatları. 1O· J2 Orı aköy Şifa 
yurdu JS-18 Beyoğlu lstiklAI cad. 19 

- Tıl::fon 42221 \ C 41960 

"~t'Ş2;~;;~~~::::::::::::::: 1 

Übeyt Sait 1 

Fatih Karagümrük Tramvay ! 
durağı No. 4 ,. 

ıu:::w:a:::::::ac:mı:r.•11•••111•11111111••• 

Ankara afıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Birinci Madde - Bedeli keşfi "46312., lira •e "98., ~. uru~· 
la n ibaret olan Ankara ist aı~on eşyayi ticariye anbarı yollarının 

parke kaldırım inşaatı mukave!ename tarihinden ı tibaren 150 gün 

zarfında ikmal ;dilmek üzere ve kapılı zarf ile 'l · 8 · 934 tari· 
hinden 'lS · 8 • 934 tarihine kadar "23,, giln müddetle münakasaya 
k onu'muştur. 

lldnci Madde - Münakasaya 
lerini isbat edenler kabul olunur. 

iktıdarı fenni ve itibarı mali· 
Punun için münakasaya da~il 

olmak iıteyenlerin. 
A. - Eedeli "eşfin yüzde yedi l:uçuğu olan "3474 .. lirayı 

Vilayet muhasebesi veznesine tudi ettiklerine dair makbuz 
senedinin veya milli bankalardan birinin tem nat mektubunu 
yahut esham mukabili mubuebeden alınacak iımühaberi ibraz 

etmeleri litımdır. 
B. - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına •e itibarı ma• 

tilerine ait bir vesika göstermeleri icap ~der. 
C - Yellerindeki ehliyeti fenniye veıikalarını yevmi iha

leden en az sekiz gün evvel Vilayet Bat mübeodiıliğine g6ıte· 
rerek münakuaya dahil olabi lrcekleriae ~air ya bir ehliyeti 
fenniye nsik ası almaları veya but ellerindeki vuilcaaın tirine 
terh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç şartı tamamen haiz olmayanların münaka1aya iıHrlk· 
lara cayanı kabul olmayaca " ından teklifleri kabul edi! mcı. 

~ . 
3 üncü Madde - Talipler 66 ı numarala mOoakaaa ve ıhale 

kanununun onuncu maddesi mucibince jhzar edecekleri kıpalı 
zarfı '.lS • 8 - 934 tarih ve Cumartesi ıOnü aaat on bette Vıllyet 
münakasa komisyonuna tevdı edecekıudir. 

4 üncü Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek •eya 
daha ziyade malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Villyeti 
Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları ilin olunur. (44~4) 

Maarif Vekaletinden: 
Mıotaka Erkek Sao'at mektepleriyle Ankara loıut Uıla 

mektebine bu sene de müsabaka ile leyli meccani taJeba alına· 
caktır. Müsabaka imtihanı her Viliyet Mcrkuiade 20· 8 · ,34 ta· 
ribinde yapılıcılctır. Taliplerin bir iıti<la ile Villyete ısıliracaat 
etmeleri ilan o!unur. 4470) 

Sahibi: MEHMET ASIM N•tri1aı rnüdürüı Rtfik Ahmet 
V AKIT Matba.ıaı - lstanbul 



--~~~~~~~~~~~~~~~~~-==--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-......... -----------:~~·-:-~--".;-_. 
..------·•JÇanakkale Jandarma mektepleri Orta Orman Mektebi 

Orta Orman mektebine yazılma 
ve alınma şartları 

Vapurculuk Satınalma komisyonunda 
TUrk Anonim Şirketi Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

· lstanbul Acentalığı ~ 
Liman han, f elefon : 22925 Bulgur 

2000 
25/ 8/ 934 
16/ 8/ 934 

Çarıamba 
Perıembe 

16 
16 ı - Türkiye Cumhuriyeti teb'uından olmak. 

2 - Orta mektep mezunu olmak. 
3 - Y&Jı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, kulaklarında arıza olmamak, vü

cudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık havalide yürü
yüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teıekküli.tı müsait ve müte
he.mmil olmak,, tam teıekküllü haıtanelerden mufassal raporla teıbit 
etmek, atı tahadetnameai vermek. 

5 - Belediye veya poliı merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza görme
mi§ olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek iıtiyenler, İıtanbulda Büyükderede Yük
ıek Orman mektebi rektörlüğüne yazacakları iıtidaya hüviyet cüz
danı, ort& mektep tahadetnamesini, 11hhat ve aşı raporlarını, polis ve· 

11-----------------------
Mudanya.Yolu 

Cuma Armutlu tenezzUh 
seferleri 

Cumartesi gününden maada her 

gün Mudanya yoluna Tophane rıh

tımından bir vapur kalkar. Cuma 

Armutlu tenezzüh seferlerini ya

pan vapur htanbuldan saat 8,SO 

da, diğer postalar 9,30 da kalkar

lar. Tenezzüh postası ayni gün Ar 

mutludan 16,30 da döner. 
ya belediye mazbataaını ve üç adet veıika fotoğrafını iliştirerek gön- --··---------lllli 
dermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağuıtoıtan 15 Eylül tarihine kadar yapıl- •-----------•.1 ... 111 
mıt olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - V aletinde tam evrakl& müracaat etmit olanlardan ıahadet
na.meleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi ııraıile tefrik o!unur. 
Kabule layik talipler kadro miktarını geçerse bunlardan evvela tahıi
line fasıla vermemi! olanlar ıaniyen riyaziye dereceleri yükıek olan· 
lar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahıil eınaıında mektebi terkettik
leri veya mektebi bitirdikten ıonra tayin olundukları vazifeye gitme
aikleri takdirde mektebin yapmıt olduğu masrafları ödiyeceklerine 
Clair mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt 
senedi vereceklerdir. Taahhüt ıenedi vermeden mektebe devama mü
saade olunmaz. ( 4162) 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
3000 Kilo Diıel MoUSr Y aiı 
500 ,, Gres Y•i•· 

1 J 
l 00 ,, Siyah bo1•-

Yukarıda nev'i ve mık tarı yazılı malıeme 18 • 8 • 934 tarihi-
ne mll1adif Cumattesi glnü 11at (15) te paıarlalda mübayaa o· 
lunacakhr. Talip olanlar tarhlamelerini ıörmek 6zere her gün 
ve pazarlık için de tayin olunan Yakitte % 7,5 muYakkat temi
uatlariyle birlikte Cibalide ahm utım komiıyonu•a mürııır. -:: atlan. 

ı91) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
sabnalma komisyonundan; 

Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 
Kilo· 

Bulıur 21500 ı5/8/934 Çartamba 15 
Tuz 15300 16/8/ 934 Pertembe 15 
Zeytin yalı 7450 ,, ,, 
Gaz yaiı 2400 ,, " Zeytin daneai 9000 ,, ,, 
Kuru bakla 

. 
1250 18/ 8/ 934 Cumartesi 15 

Nohut 29550 ,, " 
Mercimek 2300 

" " Soğan 27150 
" ,, 

Sabun 12180 19/ 8/ 934 Pazar 14 
SaJça 3200 ,, 

" Sirke 1820 
" ,, 

Beyaz peynir 4670 19/ 8/ 934 Pazar 16 
Süt 5600 ,, - ,, 
;yoğut 8400 ,, ,, 
Pekmez 655 ,, ,, 
SarımaalC 665 ,, ,, 
Kuru üzüm 7000 20/ 8/ 934 Pazartesi ıs 

" Erili 5065 ,, ,, 
• ,, Kayııı 1790 ,, ,, 

,, Bamya 720 ,, ,, 
Pirinç unu 500 ,, ,, 
Toz teker 9900 20/ 8/ 934 Pazarteıi 17 
Reçel 1950 ,, ,, 
Patates 53500 21/ 8/ 934 Salı 14 
Saman 127000 21/ 81934 ,, 16 
Kunı ot 162800 21/8/934 ,, 17 

Deniı=yolları 
iŞLETMESi 

Accnulcri Kan.köy . l\öprtibaşı 

1 el. 42369 - (\j r~ecı Mtihiirdarı:aet 

Harı Telefon 22740 

Trabzon Yolu 
ERZURUM ı4vA'ğ°:~os 
S A L 1 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidiıte 
Zonıuldak, laebolu, Sinop, 
Samıun, Fat11, Giresun, Vak-
fıkebir, Trabıoa, Rize'ye. 
DöaDıte bunlara illYeten 
Sllrmene, Or du'ya uğraya· 
caktar. (4679) 

Barhn Yolu 
BURSA •apunı 

13 Apıtoı 
Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıbhmından kalkacak mutıt 

iskelelere uirayarak Cide'ye 
kadar · gidip dönecektir (4677) 

lzmir sür'at 
lskenderige yolu 
1 Z M 1 R Vapuru 

14 Ağuıtoı 

S A L 1 11 de Galata rıb· 
tamından kalkacak, dojra 
lzmir, Pire, lıkenderiye'1e 
ıidecek •e d6necektir. (4678) 

Dikkat 
Vapur baılarında izdihama ma
hal kalmamak üzere biletlerin 
hareket günlerinden evel Kara
köy ve Sirkecideki acentaları
mızdan tedarik edilmeıi muhte
rem yolcuların menfaatleri ica-
bındandır. (4688) 

Tıp Fakültesi Doçentlerinden 

Dahili Haıtalıklar Müteha11111 

Dr. A. Süheyl 
Her gün ıaat 14 ten itibaren, haıta
lannı, Divan Yolunda N. 189, eıki 

Şark Mahfelinde muayene 
etmektedir .. 

Muayenehane Telefon: 21422 
Ev ,, : 60726 

1 -- ÇanakJiale Jandarma Birliklerinin 1/ 9/ 934 ten 31/ 8/ 935 ta· .. ___________ 1111 

rihine kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı yirmi yedi kalem 1ı·-------••••1111! 
erzali hizalannda yazılı tarih ıaati ihale edilmek üzere açı~ . , 
münaJCaaaya çıkarılmıttır. 

2 - ihale ÇanakliaJe Vilayet Dairesindeki Jandarma Mektepler· 
sabn alma liomiıyonun'da yapılacaktır. 

3 - A
0

1'%U edenlerin münakasa günü teminatlariyle komisyona mü 
~illn ohmur. .(4464). 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babı~l. Ankara caddesi No. 60 
Telefcn ; 22566 1 

Tuz 
Gaz yağı 2000 
Zeytin yağı 
Zeytin daneıi 
Nohut 
Mercimek 
Soğan 

Sabun 
Salça 
Sirke 
Beyaz peynir 
Süt 
Yoiurt 
Sarımıak 

2000 
1500 
7000 
5000 
5000 
2000 
1000 
ıso 

1500 
200 
500 
500 

,, 

" ,, 
18/ 8/ 934 

" ,, 
19/ 8/ 934 

,, 

" 19/ 8/ 934 

" 
" 
" . 

Kuru üzüm 1200 20/ 8/ 934 
,, Erik 1000 ,, 
,, Kayııı 1000 ,, 

,, Bamya 500 ,, 
Pirinç unu 200 ,, 
Toz teker 2800 20/ 8/ 934 
Reçel 500 ,, 

,, 
,, 

" Cumarteıi 
,, 

" 
Pazar 

" 
" Pazar 

,, 
" 

Pazartesi 
,, 

" 

" 
Pazartesi 

Patates 5000 21/ 8/ 934 Salı 

Saman 3500 21/ 8/ 934 ,, 
Kuru ot 4000 21/ 8/ 934 ,, ı 

Pirinç 5000 25 8/ 934 Cumartesi 
Sade yag 4500 25/ 8/ 934 Cumartesi 
Odun 300000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makarna 3000 26/ 8/ 934 ,, 
Şehriye 1000 ,, ,, 
irmik 500 ,, ,, 

ıt1 

ıs 

11 

16 

11 

Kuru faıulya 7000 27/ 8/ 934 Paazrtesi ti 
Arpa 7000 27 / 8/ 934 ,, · 11 

1 - Gelibolu Jandarma Birliğinin 1/ 9/ 934 ten 31/ 8/ 935 tarib' 
kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak h' 
larµWa y•zılı tarih, ıün ve ıaatlerde ihale edilmek üzere 
münakasaya çıkarılmııtır. 

2 - ihale Çanakkale Vilayet Daireıindeki Jandarma ~ekte 
ıatın alma komiıyonunda yapılacaktır. . 

3 - Arzu edenlerin ihale ıünü teminatlariyle müracaatları ilitl 
lunur. c446S> 

Adana belediye riyasetinden: 
Kanara B~ytari Liburatuvan için Alat ve Edev•11 

Baytariye, Ecza ve ~efruşat satın alınıyor 
Beledi1e kınara11 Baytar! laburıtunrı için iıimlerile ciotll' 

ri Ye miktan ıartnameainde yızıb alit •e edevatı baytariye fi 

ecza Ye mefruıat kıpah urf uıulile satın ahnacakhr. . 
llıalesi Aiuıtosun 28 inci Salı günli aaat on betle icra edf 

leceiinden taliplerin o gün Belediye Encümenine •e ıartnameıe-
rini görmek iıteyenlerin de Beledıye yazı iıleri kalemine m~!~ 
caatlan illn olunur. (~ 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma Komisyonunda~j 

Erzak Kilo lbale tarihi GOnü Saati Muvakkat te111•.,.-
Ekmek 210000 22 • 8 • 934 Çarıamba 17 l 122 kapah ıarf 
Sığar eti 2SOOC 23 • 8 • 934 Perıembe 16 458 ., ,, 
Koyu• ,, 1000 ,, ,, ,, ,, 
Kuzu ,, 500 ., ,, ,, " ; 

Gelibolu Jandarma mektebi ıçın 1 • 9 • 934 ten 31 • 8 · 9,. 
tarihine kadır ihtiyaç olan yukarıda cinı ve miktarı yaıab 1111' 
vadcb iaıe 25 • 7 • 934 ten itibaren kapalı zarfla milnak.., 
çıkarılmııtır. /. 

2 - ihale yukarıda yazılı ,en Ye ıaatlerde Ç. Kale ViY1 
Daireaindeki Komiıyonda icra edilecektir. ·Ul-

3 - Şartnameler Jandarma Y oklıma Komisyonundan 1'• il' 
bahirde Sıtınalma Komiıyoaundan lstanbul'da Jandarma 5' 
alma Komiıyonundan arzu edenlere göıterilecektir. i-'~ 

4 - MOnıkaaaya girmek isteyen teklif mektup ye telli o)l6 
Jarıaı ihale saatinden ev•el Komisyon Riyasetine makbuz 111 ı,ıt 
biliade tealim etmeleri ve ihale ıünü komisyona mUr~:!'1 

ilin olunur. (4'1V"I 

Deniz Levazım sabnalma 1 
komisyonund~ 

6 • Ağuatoı - 934 tarihinde yapılan paıarbk milnak•" ~ 
talip zuhur etmemiı olan 6.507 adet Kondenıer boruıu ı8 ' f_ 
tos 934 tarihine rutlayan Camarteıi gGan Hat 14 te tekr•' f 
ıarlıja konmuıtur. Şart•ameaini görmek iıtiyenlerin her ı80~ 
zarlığa gireceklerin de ogün •e saatte muvakkat temi~ 
birlikte Kuımpqacla klin Komiayona mlracaıtlan. ( 


