
Cocuk,, Sayıfamıid3n 
hediye kazananların 

adları .• 8 inci 
aaylfamızda 

5983 Yazr İşleri Telefonu: 24379 S A L 1, 14 Ağustos (8 inci ay) 1934 

G.ezinti kuponu : 61 
"VAKIT,,ın tertip etttği bUyUk 

1 
gezintiye lttlrak etmek i~ln 

1 bunu kesip saklayınız. ------
idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

syada bir fırtına kopmak iizere •• 2 ncl 
sayıfada 

ıhtım şirketi h~m suçlu 
hem güçlü rolünde! 

' 
ltket, bugüne kadar halktan füzuli 

Bez Fabrikası Açıldı 
Fabrikayı açan Başvekilimiz sevinç 
ve ihtisaslarını anlatarak dediler ki: larak aldığı paraları geri vermelidir 

~l Rıhtım tirketi ile Na- ı linin tayininde ıirkete konan ser - Bu fabrikalar bilenlerin, çalışanlann ve Öğrenmek istiyen
~leti arasında uzun zaman- mayeyi altın olarak göıtermekte )erle Öğrenmek kabiliyetinde olanların yerleri olacaktir 
fıt .. cereyan eden müzakere - ve istemekte ısrar ediyor. ----------------

.. lluz bir neticeye varmıt gö- Şimdiye kadar hükumet bir çok Batveklllmizle lktısat veklll bu sabah izmitte klğıt, ak,am Pa9abahc;ede cam fabrika• 
Lor. Bizim anlayıtımıza şirketlerle anlatmıştır. İstanbul larının temel atma merasiminde bulunacaklar ve Zon~uldağa hareket edeceklerdir 
l.~n sebebi, rıhtım tirketi- rıhtımından çok mühim bir ser
·~ •uçlu, hem güçlü rolünü maye meselesi olan Anadolu de

kta devam etmesidir. Şir- miryollarını ve diğer bir takım ec
lle nıukavelenamesiyle üze - nebi tesisatını satın almıttır. Dü
tldıiı teahhütleri yapıyor, ne yunu umumiye kupon hamillerile 'n müddeti gelip geçmit de uzlaşmıttır. Fakat bütün bu 
11la. rağmen hükumetçe mü • mali itilafların hiç birinde harp -
1'İn mübayaasına razi olu _ ten evvel sarfedilmi§ olan para -

' Zahiren t ~ . l ların bugün altın olarak geri alın-.. ıa maaa razı o muş 
llte bile m''b rtl d maaı gibi bir tarh kabul etmemit· . u ayaa şa arın a . 
ülit r k tm k . 1 hr. • :rl ar a suretıy e ne -

Mehmet ASIM 
1' U~atmaaja çalıııyor. Bu 
eden olarak mübayaa bede • CDenmı ' Unrü ııayıfanm linci atıtunund&) 

ldgaristan dahili harbe 
dos?ru mu sridillor? 

~~ki fırkalar ve komiteciler yeni 
ukiimetle mücadeleye giriştiler 

~1iratta çıkan "Pravda ga-B . ,, 
~ ul,~nstan ahvali hakkın . 
~k dıkkate değer malı1matı 
eC\~d· ıclt ır: 

. efauh Bulgar fırkaları mah-
llde Y . h .. ı_..,_ k b .. \i enı UKumete artı u-
~ ~etnnuniyetaizlik ve Geor

ceği haberini yaymaktadırlar. Mu· 
halifler yeni hükiimetin Bulgarlı· 
ğın kanunu esaıi, demokraıi, mat
buat ve toplanma ıerbeıtileri gibi 
en büyük mukaddeıatını ayak al
tında çiğnediğini söylemektedir -
ler. quku . 

itle} nıetıne kartı hareket Sabık çiftçi fırkası nazırların-
eJtil arı görülmektedir. Hatta dan M. Giçev'e menıup olan genç· 

Ceorgiyev bile ıon beya· ler te§kilatı halka hitaben bir be · 
' i~:a.f:.a~a ve Bulgaris~n yanname netrederek yeni rejimle 
~ hukUmete kartı müca - mücadele edilmeıini tasviye etmit· 
i.~ llluzir yuvalar vücuda ge- tir. Bu beyannamede hükUmet, 

' ~en bahıelmittir. Hüki'i· en yükı~k devlet makamlarına sa · 
~ ar~ıındaki itibarım kır- bık "Demokratiçeski Sgovor,. 

L ladıyle yeni kabinenin menıuplarmı getirmit olmakla it-
q)d... • 

~1'ı., ıgı muvaffakıyetaizJi. ham ve tenkit olunmaktadır. Mil-
• P.f. n haberler neşrolunmak - Jetin hürriyetini ıelbeden yeni hü -

~lc~~alif fırkalar meıuupla· kiimetin fakir halka ve itçilere hiç 

'~· h~kUmetin uzun za· 
UJti muhafaza edemiye- {Devamı ıf UncU aayıtanm4 UncU ıUtunundal 

Avusturya güneş banyosunda! 

gömle,!in tamamiyle 

1 :- İsme~ Paşa ~a~retleri Bakırkö! bez fabrikasını açıyorlar. 2 - Muhter cm Başvekilimiz, fabrikayı açmaktan 
dogan sevınç ve ıhtıaaslannı gazetecıle re anlatıyorlar. 3 - Fabrikanın içinden bir görünüş. 4 _ Kadirşinas Başvekil 

fabrikada çalı§ln Türk kadınlarının hatırlarını soruyor... ' 

~et ıenelik iktısadi pr~~ramm salond~ ~inlendikten ıonra fabri-/ amelelerinin kurduklan bando 
tatbıkatından olan Bakırkoy bez kanın ıplıkhane kapıaının önüne muzika milli martlar çalıyordu. 
fabrikasının açılma merasimi dün gelmişlerdir. Bu ıırada fabrika Batvekil Patanın etrafında 
aaat on yedide Bqvekil Pqa Haz- ııııııu111ıııııııı1111ııııuıı11111ıııııı111111ıııııı11111ıı•ııııu111rıııı11~ gümrük ve inhisarlar vekili Ali 

retle~i tarafından yapılmıttır. Be2 l BaşvekİIİmİzİn i Rana Bey, Fahrettin Pata, vali ve 
fabrıkasr daha sabahtan bayrak· ~ = belediye reisi Muhittin Bey, mua· 
larla donanmıttı. ~ktama doğru ı ihtisasları { vin Ali Rıza Beylerle birçok meb-
Bakırköy halkı ve cıvar köylüler ~ ~ uslar bulunuyordu. Fabrikanın 
fahri.kanın etrafına dolmutlardır. -~ .Bakırköy bez fabrikasının yeni §::. müdürlük odasında ve salonl'arda 

B k·ı p H ti · ·1 "k E tesısatmı hep beraber açtık. E a•ve ı a•a azre erı ı e ı - : :: banka lA ·· ··d·· 1 .,. . . ~ . s Geçen sene bu vakit, bugün gör- E ve ma ı mueaaeıe mu ur e-
tısat vekılı Celal Beyı latıyan yat = d'' ~ ·· ·· ·· ı 1 · :. ri, fabrikato··rler ve dı.g"'er bı"r çok .. ~ ugumuz guze parça ar yem yapı- E 
saat on altı buçukta Bakırkoy a- ~ nın karışık manzarasını gösteri - ~ davetliler bulunuyordu: 
~ıklannda demirlemittir. Batve- ! yordu. Bugün hepimize fabrikanın ~ Başvekil Paşa Hazretleri kapı .. 
kil pafa ile Celil Bey motörle yat- § her tarafını bilerek anlatan kıy - § daki kurdeliyı kestikten sonra içe· 
tan çıkarak fabrikaya girmişler- ~ metli .. mü~ür Faıh Bey ~e~en sene ~ ri girdiler.. Paşa Hauetlerine 
dir. Batvekil Pa§a bir müddet g bu gunlcrı bana vadetmıştı . İş ha- ~ fabrika müdürü Fazlı Bey izahat s yatında tasavvurları zamamnda E 

~~~~=======~===== ~ vadolunduğu gibi tahakkuk ettire- ~ veriyordu. Evveli iplikhane, son• 
Jki tren çarpıştı! ~ bilmek büyük muvaffakiyettir. Su- 'E ra dokumahane ve nihayet boya. 

~ mer Bank ve Bakırköy fabrikası ~ 1 hane kııımları ayrı, ayrı gezil mit· 
s idaresini ayrıca tebrik ederim. § 

160 yaralı: iki ölü.. j Bakırköy fabrikası bundan tak- ~ 
. .. i riben seksen sene kadar evvel hu - ~ 

Berlın, 1 3(A.A.) - ~u~ N. • i susi bir müessese olarak kurulmuı ~ 
hah Hellen garında Leıpzıgden ( ve ayni zamanda elden ele geçe - ~ 
gelen hususi bir trenle bir loko - ı ~e~ esaslı ~e~li ile devlet idaresine i 
motif arasında vukua gelen mü - i ıntıkal etmıştır. §' 

tir. 
ismet Pata Hazretleri fabrika -

ya pamuğun girdiği esnadaki illC 
halini ve sırasiyle temizlenme iti· 
ni, pamukların iplik haline geti· 
rilmesini, ipliklerin dokunmaıı· 

d d·1d·"' • d d h ıa<De\'amı 7 tııcl aay!anın 2 inci ıUtununda)E 1 aa eme, zanne ı ıgın en a a ;: =a -. a (Devamı 7 tııcl saytanm ı tııcl atıtunimda) 
vahim olmuıtur. Denıiryolları i - ,.111ııııııı1111ııııuıı11111ııııı1ıı-1 1ııııııı11111ııııııı1111ııııı11111r 
daTe~, 17 ~ ağrr ~mak üzue --~~~-~~~~~~~~~~--~~~-~---~~ 

ıso kitinin yaraıanmıı olduğunu ~~·-Çok Yakında••••••••• 
bildirilmektedir. Şef dö trenle bir 
yolcu kadın ölmüştür. Kazanın 
ıebebi, bir makas hataııdır. 

Fransadaki kaza 

Pariı, 13 (A.A.) - Reımi ma
lOmataı göre, Avignon tren kazası 
neticesinde 7 kiti ölmüş ve dördü 
afır olmak üzere 31 l<ı!i raralan
mıJtır. 

Yeni Tarihi Romanımıza Bafhyoruz: 

ı------:eat>Ji--s~r-a-yıa-r.nıta- ı 

1 DARA ve ISKENDEDi 
! .. : ........................................................ __ ......... ___ .. ____ '' •.Jıı.t -Yazan: iSHAK FERDt 



Japonya kavga arıyor ! 
Asqada mütlıiş bir 
fırtına kopmak üzere 

V..m.tcm. 13 (A.A.) - Ri1a· 
- eltili be,..tia üuiilbarekeeiD • 
tlesı 123 mil usakta, bu berinde 
klin killik bir kulübenin içinde 

J&p ,alna: bitin lap e.tkilatla 
19Çirmit olllll Aairal Byrcl, Aif, 
halais, fakat _.ti olar .. , niha• 
yet iıartanlmıtt$i. 

bık lapanya Kralıma otla 
hir kazaya karbaa sfftil 

Lo•Jr~ 13 (~) - SMık 11-
IP.J& kralı Alfcp111a1a clönlüncü 
o11-.ı•ıa1-- ..... o...,ı., 
rı.aw B.uriıle birllde Karin· 
tiJa. cinnacl• otomoWlle tiolatD'· 
Jule,.. llua1a uframıtlardır. Di • 

rebi1ona kulı.an Prena Goaaa· 
la, ....... ltir motoaildetfiJi - • 
memek ilterken otomoltili tluftra 
çarpmqtır. Alfo1111111 othl llmiit.
tür. 

Yuıoılivyanın Avusturya ka111ıkbklannda 
dahli var mı ? 

Macaristan,ltalgaga 
meylediyor! 



r-. hocaılara \•:n-i!en bir f .ızi · 
Yardır. Bu aene de bu 

F' bir tanesi eski müderris
, ttit Beye verilecekmiı. 

lııi Beri batırladıjun zaman 
~· ' tarihini, prüzaüz bir doi· 
~ leçen ömrü aklıma ıeli-

. t.nıdım. 

t Be. clö . ., ' · .. ·ı ; .,,, a·"·--· '·r 
~ .,_ Türk divan edebiya· -- Wenaatiyle, teferriiatiyle 

. ~ Divan edebiyabm 
~ laaaYYUf, Te ferİ İlim • 

lıiı- lerektir. Ferit Bey bu ba· 
"arbktır. Ayni zamanda 

· ""-1•nlanm, felsefe hare •• 
~ adım takip •bnİt ve 

tu..... · Çefnİaİnİ anlumf, onun 
.._..... 1Mr film adamıdır. 
q .... B • 

tiL. _ erat •JJ asıl karakterlen· 
"""'"'t lstildaJ harbinde ba ,., .. 
)'-.adıiı heyecanlı seneler • 

~defa ıuete idarebanele
udan selecek haberleri 

tilıi ~akla heldi791' sabırlı bir 
löPdüler. Gün oldu ki, o 

~.sevindi. Y almz aevinci
~-...aclı. Etrafındaki in • 
8a • 't .,_ Defe •tıladı. Cin ol
ti,_ haliyle bozjuncularla 
~ uiraıb. lstanbulun 

._,tlerinde ümit mihrakı ol-

'-laerler selditi zaman onun 
P Çeken bir vatanın ta ken· 

1atlandı, istirap çekti. Fa· 
döiiipnekten, et • 

&mit •tdamalrtan ıeri 

ıL-..._tleri, fesatçı tertipler 
:C-~ ümidi, imanı ve dü • 

Oftiade zerre kadar tesirli 

.. ttiıı İftal senelerinde milli ltir 

t~.R:!rA~: 
Kendisine vatan için it 

tii~n. ~ kö~inde arbk ih· 
-.ıenm ıeçırıyor. 

it tahsil ınükifabam bu ihti· 
~ ~erilmesi hakikaten yerin· 
~ olacaktır. 

:---_ Sadri Etem 

~ille ·k, 1 · · . n a e çısı 
• ~111 Türkiye elçiai M. 
~eıuııiyet müddetini ıe • 
~~e Pariıe gitmiıtir. 
~er, iki ay kadı.., ıonra 

~ 

'Gevher Bey 
e ınebuıu Ziya GeY • 

L... ~, C. H. Fırkası umumi ,,et. 
llldeki açık azalıia ta· 
h memnuniyetle ha • 

tftll'. 

1 Mısırlı seygalılar 
bugün gidiyorlar 

Avusturya ile 
ticaret anlaşması I 

Şehrimizde Hariciye vekili 
tarafından imza edildi 

Vali Beyin açtığı 
hakaret davası 

iki taraf arasında anlaşa~ 
mamazlık kalmıyor 

Avuıturya ile aramızda tütün • 
'leriqi namiyle bir anlqma ve ti-! 
caret anlaımaaı namiyle diğer bir 
itilifname mevcuttu. 

Eınaf Bankaıı meıelesi etraf m
daki netriyattan dolayı, "Milli
yet,, gazetesi aleyhine belediye 
ile vali ve belediye reiıi Muhittin 
B. taraflarından açılan davalara 
ait muh'akemeye, lıtanbul üçüncü 
ceza mahkemesinde dün devam o· 
lundu. 

Bunlardan ikicinai tarafımız
dan mukavelede tayin edilen müc
det zarfında 'Denonae,, edildiğin -
den yeniden ve tediye muvazeneai 
esaslı bir anlaıma yapılmak üzerr 
müzakereler devam ediyordu. 

Anlqma cuma tünü tehrimiz· 
de hariciye vekili Tevfik Rüıti~ 
Beyle Avuaturya elçiıi tarafındar. 
imzalanmııtır. 

Yeni anlafma umumi klerinı ve 
lt:diyat muvazenesi eıaıl.- :11 ihti· 
va etmekte ve Türkiye mallannın 
Avuıturyaya serbestçe ithalini te-

min etmektedir. Buna mukabil 
bizimle ve klerinı mukavelesi ak· 
tetmit memleketlere verilmit olan 

emteadan bir ktunına münhaıır 
olmak üzere Av\!sturya için de 

serbeıt ithal edebileceği mallar 

Mısırlı seyyahlardan bir grup (orta
daki zat Şeyh Aldülvahaptır). 

Dünkü muhakeme:le, gazetenin 
vekillerinden Sabri Bey, aradaki 
sui tefehhv.mün zai) olduğunu bil· 
rlirdi. Bundan ıonra netri)'l!.t mü
dürü Etem izzet Bey, bu mevzu 
etrafındaki neıriyatta, belediye • 
nin manevi tahıiyeti ve Muhitin 
Beyin !ahıı istihdaf edilmediğini, 
bunlann yanht alnatıldığını kayt 

On bet sündenberi tehrimizde ederek, vaziyete, mahkeme hu· 
bulunan Mııırh seyyahların yirmi zmunda bu sözleriyle açıkça vu
biri buıün, lzmir vapuna ile lzmi· zuh ve ıarahat verdiğini söyledi. 
re, oradan da Pireye uğrayarak Davacı hrafların vekilleri, bu· 
memleketlerine döneceklerdir. na kartı ıazetede "Tırpan,, sütu· 

Kafileden Fehmi Lali.yli ismin· nunda ~ıkan bir fıkrasından do • 
de maruf bir Mııırlı tacir bazı ti- layı Burhan Otlıit Beyin de dava 
cari tetkikatta bulunmak üzere edilmit bulunmuma ıöre, onun 
bir hafta daha tehrimizde 'bta - 1 k · · tesbit olunmutlur. da mahkemeye ıe ere vazıyetı 
caktır. tavzih ve tasrih yollu söz töyle • 

Tu"tun·· lderinıi letrinievel so- 1 ·1 1 k d 1 d zcı er ve meı e a anı ann an meai lüzumunu ileri •ürdüler. F e-
n unda, müddeti bittikten aonra müte-kkil kafile, lıtanbulda bu- b 

14 AôUSTOS 1934 -

SOHIJE.JLER -----..----
Spiker 

Sahnede lumlum aktör, perdede 
kekeme ektris, kürsüde peltek hatip 
ne kadar dinlenmezse, radyoda iyi aös 
söyliyemiyen spiker de o kadar çe • 

kilmez. 
Spikerlerin belli konuımuı, aelit 

söz söy!.-mesi, dinliyenlere .esinin a• 
henıi aizından çıkan sözlerin seli • 
setiyle zevk vermesi fUlbr. 

Cihan radyo alemini tetkik edecek 
olursak, radyoda spikerin ne derece 
mühim ı olü, ehemmiyeti, deieri ol • 
duğunu aörürüz. Radyoda, ecnebi ia
tasyonlal'illı ararsak, spikerlerin ko • 
nuıuıuna hayran oluruz. Macarcayı, 

Romenceyi bilmeseniz bile, Bükret 
ve Pe,te utasyonlannda konUfUI ka
dın spikrrleri zevkle dinleniniz. Ben. 
o iki kadın spikerin sesini, bir musiki 
dinliyormut gibi, •ecd içinde dinli • 
yenleri ~ok gördüm. Berlin, Mocko,-., 
Marıova, Paris istasyonlarında, aıpi • 
ker saatlerce konUf'!Jr. Uzun h1vadis• 
ler verir, programlan okur. O spiker
lerin bir gün, ne ltir ıürcü liaannu du
yanınız, n~ kekelediklerini, ne c1urala
yıp yutkundaklannı. Akan, Mrrak 
bir su ribi konuıurlar. Söyledilderini 
zevkle dinletirler, haz duyarak clinle
tirler. 

Geçea sün bizim spiker, Nafia Ve
kilimizin nutkunu okudu. Yani keke
ledi. O güzel, kıymetli sözlerin zev• 
kine, ancak ertesi günü, ıazetelerde 
okurken vardık. Halbuki, bize o nu • 
tuk radyoda söylenirken sanki reami 
kü,atta töyleniyonnut ribi tesir et • 
meli, orada bulunuyormuıuz ka~ 
heyecan vermeliydi. 

Aksi tesir yapacak olduktan son -
ra, nutukları, havadisleri, teltli.ileri 
radyoya vermekte ne fayda vardır? 

r- raiatle daftnın düf1Deai için u-
heıabı teıviye edilecek ve bu su· lunduğu müddetçe, tarihi yerleri nun lazım olduiunu, ak•i takdir- * * * 
retle tütün de dahil olduiu halde gezdikten batka tehir dııanama, de Burhan Cahil Beye ait dava. Bir arkadaıım: 

bad ak -'- ) d • • ) - Bizim radyonun binbir kusuru 
Avusturya ile olan biitüa mü e- Y m uzaa yer ere e ııtmıf er, dan dolayı -riyıat müdürü aley· 

d -.,. var. Birincisi: Musiki yok, alt tara • 
litımız imza edilen yeni mukavele Yalovayı, Adayı ve Boiaziçini e hindeki davanın yürüyeceğini an· fını saymıyaynn, dedi . 

eıaıları dahlinde cereyan edecek- gezm~tlerdir. }attılar. Ben radyoyu yalnız ltir eilence i· 
tir. Seyyahlar lıtanbul üniveraiteıini Müddeiumumi muavini, davacı leti, bir Kafe konaer vaaıtaaı, zevk 

Yeıinflillf~NiitııliiiFTIS4~rf"'!ırt-l~~...-..... '"""'ıwpjl-...~~i""lllft'lrllf'"Wlllllll'llllllrftl!:mi9ımmı..,.1-t .. ~--...,~..-.llııııilltı.ı9.~~~----I 
1 ak 1 latmıtlardır. rihinden muteber om üzere cra 

Mı•ırlı eeyyahlar dün ıazetemi
Vekilleri Heyetinin tasdikine arze· 

ze aelmitlerdir. 
dilmiıtir. Kafile reiıi, El'ezher müderriı· 

Maarif Vekili 
şelırimizde 

Maarif Vekili Abidin Bey dün 
ıabah Ankaradan ıehrimize ıel

miıtir. Vekil Bey bir müddet is· 
tirahatten sonra üniveraiteye ujrı-

yarak rektör Cemil Beyle ıöriif· 

müı, öileden sonra Balarköy bez 
fabrikaıınm açılma mera.iminde 

bulunmak üzere Bakırkôyüne ait· 
miftiT. 

o 

Et Kralı gitti! 
Bet ıündenberi ,.lırimizde bu • 

lunan aeyyab yatı dün ıitmiıtir. 

Yat lqiliz bandırabdır, met· 
hur ve zenıin bir Franıız ailesi 
tarafından kiralanmlfbr. 

Yatı kiralayan, Fransa hüldl -
metine et miiteahhitliii etmekle 
taıunmıı bir milyonerdir. 

)erinden Şeyh Abdülvahap Ennec
car, duygularını !U yolda anlat· 

mııtır. 

"- Kardet Türkiyenin büyük 
inkılap ve terakki yolundaki 
- cihan medeniyetini hayretlere 
dütüren - muazzam eıerini can
cian takip eden biz Mııırlılar fır· 
sat '" imkin buldukça hu kahra· 
manlar diyarını yakından ıörmek 
için can atarız. 

On beı tün evvel, üzerinde ıan· 
lı Türk ıancaiının dalgalandığı 
Eae vapuru ile lıtanbula geldik. 
Türk ıümrük memurlannın ve 
Türk polisinin ecnebi yolculara 
müıkülit ıösterdiii yolunda düt· 
manlar tarafmdan hariçte yapılan 
propaıandanm tamımen a11lsız 
oldujunu buraya geldiğimizde 
prdük, anladık. 

Kalplerimizde daima yaııyacak 
hatıralarla b.,;radan ayrılırken lı
tanbul nli ve belediye reisi Mu-

lerincle davadan ferafat huıu•un· 
da salahiyet yazılı olup olmadığı
nı arattırdı. Kendilerine bu hu· 
auıta salahiyet verilmemiı olduğu 

görüldü. 
Vekaletnamelerdeki bu ekıikle

rin tamamlanma11 için, muhake -
me, on dokuz ağustosa bırakıldı. 

Maarif müsteşan 
Bir haftadanberi tehrimizdt 

bulunan Maarif Müsteıan Rıdvar. 
Nafiz Bey bugün Ankaraya ıide
cektir. 

bittin Beyefendi Hazretlerinden 
bu ıüzel tehirde kaldığımız müd· 
det zarfında hakkanızda ibzal bu
yurdukları fevkalade alik• ve 
hüınü bbulden ve lıtanbul mat
buatının hakkımızda ıöıterdiğj 
teveccühten çok memnunuz. 

Kar det Türkiyenin refah ve sa· 
adetini candan temenni ederiz.,, 

Mısırlı ıeyyehlara dün Mısır 
ıefiri Abdi;Jmelik Hamza Bey, sa
at yedide konsoloshane binaunda 
bir çay ziyafeti vermittir. 

Prosramlarm aalahı, musikiyi iyİ· 
lettirmek para meselesidir. Bu bir 
gün elbette olac:akhr. 

Bence, her teyden evvel, radyoda 
söz söyliyenin, bize memleket Ye 

dünya h.ıberlerini verenin iyi, dürüst, 
kekelemeden, yutkunmadan, öksür • 
meden, hecelemeden, duraklamadan, 
selis •e pürüzsüz konuımasmı temin 
etmek lizımdır • 

Haydi ltizde, Avrupadaki caz, 
filarmonik orkestra yok diyelim. 
Doiru düı·üst konutacak spiker de mi 
yok?-

Selamı izzet 

Lastik-Deri rekabeti 
meselesi 

Lastik - Deri rekabetini hal 
için çalıtan komiıyon dün toplan· 
mıı ve ıimdiye kadar yapılan tet• 
kikatta elde edilen neticeleri ve 
mütalealar ., fabrika)ann cevapla· 
rını, Sofya Ticaret Odaıının ra -
porunu, iktisadi ve sıhhi vaziyet • 
leri konu,muttur. Neticede deri -
cilerle bir defa daha ıörütıneğe 

karar verilmi,tir. 

DEHRt Efendi Nası I GörÜ"'or? 

• • • Fakat evde çıplak rezmesİllİ 

ta•siye ettiti için im kadmm... Ko • 
caunı-

.. . Mahk~meye v .... ceiU.. ilati • ı 
mal fennezdim ! ... 

J 1' 

- Neden? .. 
D.bri Efendi - Ayol kadın ' •Mil 

eka.isi sokaklarda yarı çıplak ıezi • 
yorlar! .• 
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Rıhtım şirketi hem suçlu Parlimentolar bir- Bulgaristan dahili h 
h •• ı·· ı·· d I liğine hazırlık d v .d. · 

em gUÇ U rO UD e • Yıldız sarayı konferans ogru mU gt ıyor 
_... (Baımakalcdeıı devam) j tine Y.apılmıı olan vait bugün dev· için hazırlandı 

Buıün dünyanın hiç bir tara· letçe ifası mecburi bir taahhüt 
fmda makul görülmesine ihtimal mahiyetinde midir? 
o1mıyan böyle bir talep rıhtım tir- Hükumet için ortada böyle bir 
keti için kabul edilemiyeceii açık kanuni mecburiyet yoktur. Zira 
bir hakikdtir. Bunu bizzat latan· Cavit Bey tarafından maliye na • 
bul rıhtnn tirketinin de pek iyi 

zırı sıfatiyle rıhtım tirketine yap· 
tığı vaidin esasını teıkil eden is • 
tikraz iki kısım idi. Bu istikrazm 

birinci kıamı aktedilmittir. Hü • 
kumet bu parayı almıttır. Fakat 
ikinci kıımı, umumi harbin araya 

girmesinden dolayı geri kalmıştır. 
Yani istikraz tam!'.m olmamııtır. 
Binaenaleyh hükumet namına ve 

bildiğine ıüphe yoktur. Ancak, 
dediğimiz gibi tirketin aaıl mak • 

ıadı müzakereyi uzatmak ve lı -
tanbul rıhtımları vaartuiyle bütün 
Türkiyenin ihr1acat ve ithalat it • 
!erini haraca bailamıt olmak va· 
ziyetini elinde mümkün olduğu 
kadar fazla tutabilmek olduğu i· 
çin katt bir zaruret duymadıkça 
bu hattı hareketinden vazgeçmi· bir istikraz muamelesine talik su-
vecektir. retiyle yapılmıt olan bu vaidin 
- Bu •1t•ıb I ht • k ı· k icabı da tahakkuk etmemittir. Kal-ar a n mı ıır e ı arıı· 

şmda artık bazı mukabil tedbirle· dı ki hükumet için bu yolda bir 
ri almak lazımdır. Bir kerre rıh- vadin icrası mecburi bir taahhüt 
hm şirketi nhbm rüsumunun tah- mahiyetini alabilmesi için mutla • 
sili noktasmda imtiyn mukavele- ka. Büyük Millet Meclisinin tasdi
namesinde mevcut olmadığı gibi kından geçmit olması ~arttır. Bu 
devletin kanunları ahki.miyle de şart iıe timdiye kadar ifa edilmiş 
telifi mümkün olmıyan bir teshi- değildir. 
lata mazhar oluyor. Yani esasen Nihayet, dediğimiz gibi rıhtım 

nhtım resmi ticaret eıyasmın rıh- !İrketi hükumetçe sadece bir tes
bm üzerinden tahmil ve tahliyesi hilat olmak kaydile kabul edil • 
esnasında doğrudan doğruya tir- mit olan tahsilata yardım usulünü 
ket memurları tarafindıan alaka • halk aleyhine kullanmıfhr. lmti
darlardan tahıil olunmak lazım yaz mukavelenameıi mucibince a
gelirken devletin gümrük idaresi lınmasına imkan olmayan parala
gümrük rüsumunun tahsili ura • rı gümrük idaresinin yardımından 

sında bu paraların tahsiline istifade ederek cebri surette tah· 
CieJalet ediyor. 

Umumi harpten bir müddet ev· 
vel Oımanlı hükUmeti Fransadan 
istikras aktetmi9ti. Bu iıtikraz 
münasebetiyle Türkiyede çalıtan 
bir çok Fransız ıermayedarlarına 
imtiyazlar verilmiıti. O zaman 
l nbul rıhtım tirketi de, aliye 
nazırı Cavit Bey delaletiyle hüku-
metten bir takım müaaadat almıt· 
tır. Bu arada ıümrük idaresi ya· 
nında olan rıhtımla-ra alt resimle· 
rin tahsili hususunda da !İrkete 
kolaylık göstermek vadi verilmit· 
tir. J,te o zamand.anberi lıtanbul 
gümrük idaresi tüccardan gümrük 
resmi alırken rıhtım ıirketinin a· 
laeağını da tahsile yardım etmek· 
tedir. 
Eğer tatbikat sahaımda bu u • 

ıulün ba,ka türlü mhazurları mey· 
dana çıkmamış olsaydı, daha doğ· 
rusu rıhtım !irketi hükUmetin bu 
tarzdaki yardımını suiiıtimal et -
memiş bulunsaydı bugün bile kim· 
senin ağzını aç.arak ıöz söylemek 
hatırına gelmezdi. "Mademki rıh· 
tım 9irketinin tüccardan alacağı 
vardır. Bu alacağın tahsili için 
hükumete ve halka zararı olmıyan 
bir yardımda bulunmakta devam 
edilıin,, denilebilirdi ... 

Halbuki it böyle olmamııtır ve 
olmuyor. Rıhtım tirketi hi.ikme· 
tin bu yardınırnı suiiıtimal elmi!· 
tir ve ediyor. Bu yardımdan isti· 
fade ederek nhtrm rüsumu ile as
la alakası <>lmıyan bir takım pa • 
raları halktan almaktadır. Güm· 
rük idaresi rıhtım şirketinin halk
tan istediği paTaların hangisinin 
usulen verilmeıi icap ettiğini, ha.n
ıilet'inin verilmesi doğru olmadı • 
ğım tetkika salahiyettar bulunma· 
dığından, ıırf rıhtım tirketine kar· 
şı bir teshilat olmak için !kabul e
dilmiı olan bir usul b.slkm aley • 
hine neticelenmektedir. Onun i· 
çin her §eyden evvel gümrük ida· 
relerinin rıhtım şirketine ait ala
cak verecek meseleleriyle alakP.
•ını kesmek iktiza eder. 

Acaba vaktiyle maliye nazırı 
Cavit Bey tarafından bir istikraz 
muamelesi zımnında rıhtım tirke-

sil etmektedir. 

Bundan sonra rıhtım tirketinin 
uıul harici olarak halktan aldığı 
fuzuli paraların geri alınması me
selesi gelir. Rıhtım tirketine im-
tiyaz mukavelesiyle devletin ver· 
diği ~alahiye, bir hizmet muka · 
bilinde ücret almak hakl<ıdır. Bu 
daı ıirketin yaptığı rıhtımdan 
muhtelif şekillerde istifade ede~ 

!erden rıhtım ücreti almaktan iba
rettir. Yoksa rıhtİm olmıyan yer
lerden para almak, Halktan ka • 
nunsuz bir vergi tahsili demektir. 

Böyle bir vergi ihdasına devletin 
de kanunen salahiyeti yoktur. 
Çünkü devlet kendi ihtiyaçları i
çin hıılktan vergi alabilir. Fakat 
yerli ve yabancı bir hususi mü· 

eaaese menfaatine memlekette 
hususi bir vergi ihdası, ne aklın, 
ve ne kanunun kabul edeceği bir 
9ey değildir. 

Şu halde rıhtm şirketi bugüne 
kadar halktan fuzuli olarak ne 
gibi paralar almıtsa bunları geri 
almalıdır ve bu yolda geri alına· 
cak paralar, rıhtım mübayaa be· 
deline mahsup edilmelidir. 

Bu yolda geri alınmak lazım 
gelen paraların yekunu o kadar 
mühimdir ki mübayaa neticesin· · 

de rıhtım §irketinin hükumelen 
para istemesi deği1, belki de rıh-

tımmı hükumete devre!tikten M>n
ra gene oorçlu kalması ihtimali 
vardır. 

Mehmet ASIM 

Ödemişte bir orman 
yanıyor 

İzmir, 13 (A.A.) - Ödemiş 
81\yındır ve kasaba kazalarının 
müşterek hudutlarında. biiyük biı 

orman yangını çıkmıştır. On be!I 
kilometre murabbalık bir sahay 
kaplıyan yangın bir afet halir · 
mı§ birçok köyler tehlikeye dü~· 
müttür. Bütün köylerle yaylalar· 
dan ve ovalardan kafileler halinde 
hareket eden halk kütleleri yangı· 
nr ıöydürenlere yardıma koşmak · 
tadır. 

Beynelmilel parlamentolar bir
liği Türk ırupu, Dolmabahçe sa
rayındaki huıuai dairede dün, ae
ne toplanmıf, hazırlıklarda bulun-
muıtur. 

Gelen ecnebi murahhaıların 
hanımlarına. ve kızlarma ıehrimi • 
zin tayanı dikkat yerlerini göster
mek üzere bir komite teıkili için, 
Kadınlar Birliği ile lemaıa geçil
mi§tİ. 

Komite te,ekkül etmiıtir: Bu 
iıe, Nakiye, Lamia Refik, Efzayi~ 
Suat, Latife Bekir hanımlar ba
kacaklardır. 

Konf eranıın toplanacağı Y.ıi

dız ıaraymda, mühim deği9iklik· 
ler yapılmııtır. 

Yeni yapılan dairelerin şimdi 

döşenmesi ıtı kalmııtır. Böyle· 
ce, bundan sonraki herhangi bü -

yük bir konferans için, hususi bir 
bina elde edilmiı bulunmaktadır. 

Yıldız sarayında toplanma ıa -
lonları, umumi katiplik ıalonları, 
Komisyon odaları yapılmıştır. 

Beynelmilel parlamentolar kon· 
f eransına iştirak edecek üç yüz ka· 
dar murahhasın, bulundukları o· 

tellerle saray araıındaki uzun yo
lu kolaylaıtırmak ve eh-

venleştirmek için, kendilerine o
tomobil tahsis etmek dü!ünülmek· 
tedir. 

Murahhaslar-; otellerde kendi 
heıaplarma kalacaklardır. Ancak 

Nafıa Vekaleti, yol masrafların · 
da yüzde elli tenzilat temin etmİ§· 
tir. 

Murahhaslar burada bulunduk· 

ları müddetçe gerek tehir beledi • 

yesi, gerek hükumet tarafından 

resmi ziyafetler verilmiyecektir. 

Konferans 24 eylulden 29 eylule 
kadar devam edecektir. 

Ecnebi murahhaslara, ıs -
tihsali.tımızın reklamını yapmal· 

için hususi ciıaralar hazırlanması 
dütünülmektedir. 

Murahhaslardan mühim bir kıs
mı, 24 eylulden evel Türkiyeye 
geleceklerdir. 

Türk grupu hazırlıklara devan: 
etmek üzere perıembe günü tekraı 
toplanacaktır. 

-o-

Ticaret borsası bülteni 
İstanbul Ticaret borsası her 

haf ta dahili ve harici ticaret ha· 

berlerini, piyasa hareketlerini gös· 
teren bir bülten ne9rine karar ver· 

miştir. llk bülten dün netredil· 

miştir. 

-o-

Buzhane Ucretlerl 
neden fazlaymı, 

Buzhane ücretlerinde fazlalık 
olduğu görülmü§ ve ticaret oda·. 

sından seçilen bir komisyon bu 

işi te~kika memur edilmişti. Ko• 
miıyon tetkikatını yaparken buz -

hanelerin ihtiyaçtan fazla buz İa· 

tihsal ettikleri, bundan dolayı da 
buz Hatlarında gayri tabiilik ol • 

duğu kanaatine varmıştı. Komis
yon bu cihetten tetkiklerine de • 
vam etmekte ve her &ün buzhane· 
lerin hesaplarını yoklamakta idi. 

Komisyon tetkiklerini bitirmiı 

ve raporunu hazırlamıştır. Bu 

çarıamba günü ticaret odası ida· 
re meclisinde görütülecektir. 

{Bq taratı ı lncl aayıtada) 

bir menfaat temin etmediği 
lenmekte(Jir. 

sÖy· 

Maamafih bizzat "Demokrati· 
çeski Sgovor,, dahi parçalanmıştır 
Tsankov ile Statev'in riyaıeti al -
tında bulunan bir grup Georgiye\· 
hükumetine kartı muhalefet yap · 
maktadır. Bunlar da halka karı: 
binlerce nüshalık beyanname net· 
retmişlerdir. Bu beyannamelerde 
hiç bir imza bulunmamasına rağ· 
men Tsankov hizbi tarafından 
neırolunduğuna ve bizzat bunur 
tarafından kaleme alındığına mu· 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Bu hareketler hükumet maha
filinde şiddetli bir heyecan ve fe· 
veranı mucip olmakta ve hl:ku 
metin bunlara kartı cezri 
tedbirler alacağı işaret edilmekte 
dir. 

lata bilecektir. Hatta 
içeriden fethetmek için, 
taraftarlarından bazıla 

ycv hükumetine yakl 
yardakçılığa baılamı§la 

Maamafih hükumet ti 
birler almaktan ıaıın 
1932 senesinde komiten 
Narliyev ve Ştel Dimitr 
kop divanı harbince id• 
kum edilmişlerdir. K 
çüncüsü Todor D:mitro 
muvaffak olmuttur. 

Hükumet Makedonya 
ne ait malları ınüıader 
etmektedir. Sofya fahri 
den Piperovski'ye ait yi 
levalık lastik ve buna be 
birçok şeyler müsadere 

Makedonya komitesi 
valin teslimi için konulll 
bittiğinden bundan sonr 

·malları teslim etmiyen 
maddi ve kanuni cezalar 

Şu da dikkatten uzak bulundu· 
rulmamalı ki hükiimet, eski siy as· 
ricalin bu ve hu gibi f aaliyetlerinc ca_k_l_a_r_d_ır_._•·,..._ ____ _, 
fazla bir ehemmiyet vermekte de· 
ğildir. Hükumetin en büyük gai
lesini "Makedonya dahili ihtilal 
komitesi,, teşkil etmektedir. Bul
garistan dahili ıiyasetinin en mü-
him meselesi budur. Yeni hüku-
metin ilk faaliyeti Makedonyalıla· 
rı ıaşırtmış ve bunlar bir türlü 
kendilerini toplıyamamıılardı . 
Halbuki şimdi Makedonyalılar 

Amerikanın ithal 
ihracatı 

Vaşington, 13 (A.A.) 
senesi ilk üç ayına ait h 
ret plançosuna zazaraf1 
1.018.367 .ooo, ithalat 8 
dolara baliğ olmuştur. 
Amerikanın Avrupay• 

yon ve Avrupanın Amer 
halatı 240 milyon dolar 

kendilerini toplamıı ve ilk darbe· Buhran devrinde A 
lerin tesirinden kurtulmağa başla· h · & t' t' ·ık d f 

•• A arıcı ıcare ı, ı e a 
mıılardır. Bunlar hukumete kart• .1 kt d' 

mı yarı geçme e ır. 

mukavemet hazırlıkları yapmak· K··t h . e 
tadırlar. u a ya ımam v 

Yalnız Makedony~lılar arasın· lerinin bir kar 
do. .d.eiil, u diğet,:, jğ~§A§ unaurlo.rı IGi~-hya, 1~ ( A. A.) .) 

arasında da çok okunan Makedon· ya imam ve hatipleri, • 
yalıların uya hürriyet, ya ölüm!.. verdikleri bir karar netİ 
gazetesi hükumet için büyük biı rak müftülüğe mürac_.t 
gaile olmuştur. Petriç havalisin - ve bundan sonra yalnıs 
de ve bütün Bulgaristanda "İsti - naıında sarık saracak! 
na,, adlı ~ir gazete dağıtılmakta ir zamanlarda diğer "'· 
ve bununla hükumetle mücadele gibi !•pka ile gezeceklt 
teşvikleri yapılmaktadır. Bu ga- etmişlerdir. 
zetede deni1iyor ki: Atlas Okyanosunll 

"Georgiyev hükumeti 12 tem- tayyare parçalı 
muzda Royal sinemasında okudu- Londra, 13 (A.A.) ./ 
ğu nutukla, hile yolu ile iktidaı Aylingin Atl~5 Okyan\I~ 
mevkiine gelmit olmasını haklı icra ettikleri zaman ,_,... 
göstermek istemiıtir. M. Georgi • lar ''Trail of The Cari~ 
yev nutkunda halktan silahları resi, dün öğleden sonr' 
topladığını söylüyor, muvaffakı · d b. "b e ır tecru e uçuşu .ı 
yellerinden bahsediyor, ve Make· yere düıerek parçalan~ 
donya teşkilatını dağıtmakla övü· o----"'"'" . 

nüyor. Bu teşkilatı dağıtıp dağı · r"'e 
tamadığma inanıp inanmadığını Müddei umumi 11 t 
burada mevzuu bahıetmiyeceğiz., bir mürac•' 

"Pravda,, nm verdiği haberlere Altmış yaşında Su~~ 
göre Bulgaı- hükfuneti bu ahval bir madrr.azel İstanbul dl 
dolayısiyle Sofyayı abloka altmz mumiliğine müracaat ' 11 
almış ve birçok 9üpheli kimseleri Rus çarı Nikolanm öı "'·; 

N k ·11~ · ·dd. · .jle•' yakalatmııtır. ite im mı ı tı- nu ı ıa etmış, çar .. 
yatro önündeki "Şehir parkı,, sa· edilmesini istemiştir· 
nlmış ve parkta bulunan bazı şüp· Matmazel Suzan: 
heli kimseler tevkif olunmuşlar· - Moskof harbinde Jj 

'ıfl" dır. Bundan baıka Mihaylovist' yadan kaçırmışlardr. Şı J 
lerin yakalanması maksadiyle biı Evyanidis isminde bir 
çok kahveler ve gazinolar da .ıarıl· yanındayım. Bana k• dl 
mış ve arathrmalar yapılmııtır. yor. Eskiden bana ı.1 tf' 
Hükumet tarafından tevkif edil • lira verilirmi,. Şiındi "'" 
mit bulunan Makedonyl\ komitesi çılık yapıyorum.,, ,ııfl' 
ileri gelenlerinden Vladimir Kur· Matmazel Suzan'~ı, 
tev, zabıta clbiseıi giyerek kıya· tinin bozuk olduğu•": 
fet değiştiretı iki fedainin çok cür- bı adliye gönderihııit11'' 
etkarane bir manevrasiyle hapiıa· .... r. ............. 1----e:;.--!1 .................. , ...... _... 
neden kaçmlmı•br. Bunl~~ hapi· İi Sanayici! . ,.l 
sane kumandanına Kurtev ın der, :: 29 B. . . teflrırı . e 

k d .. ınncı ') . 1 ıı '' 
hal serbest bırakılması hak ın ' ii 1 k · 9erlif . j Y . . .. . . • açı aca sanayı J ı.ı 
sahte hır emır gosterm1,lerdır. i t. M"' t .... ijc!Pe 

~ uracaa .... 
Temin olunduğuna göre Make d h't' 1 t . . . . 

1 
e ı ıyor. ::/ı!I'"" donya komıtesı faalıyetıne devan- MilJi ll•h~at ,•e · ı • 

ku.-vetini haiz olup mefsuh f ırkr .. _, : 
lann yardımiyle ...... ~,.umellc heıap · ·11&1m1Rt11H_.. 
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Olüme Susayan Gönül 

Kurultay 
Aza yazılanların 

üçüncü listesi 
1 ~dın kocasına batından ıeçen· trı anlattı. 

Mehmet hayret etti: 
- Sen rüya ıörmütsün Melek. 
Mele~-, Feyyazın bıraktığı 

j)•ra.la.rı ıösterdi. 
- Bunlarda mı rüya? ... 

d Mehmet gözlerine inanamıyor• 
.~· Acaba kendiıi de mi rüya gö· 
~liYordu? 

1 - O bey ki~mit? .. ismini söy· 
eınedi mi? 

. 
Yazan: Selami lzzet 

yüzü ıcrülmiyordu ya? 
- Evet, evet .• 
- Bunu derhal anladım. 
Mebmet teli.9la sordu: 
- Onu tanıyor musun? 
- Hem tanıyorum, hem tanımı· 

yorum ... Dün gece buradan çıktık· 
tan sonra, meyhaneye uğradım ... 
Biraz su aldım ... O beyi orada gör
düm ... 

- Bundan ne ~ıkar? 
- Acele etmeyiniz... Üç kiv i-

~ - Hayır, tetekkür etmeie bile 
•kit bırakmadı ... 

diler ... Arabayla aelmitlerdi. Ara· 
bacılar, bulut ıibi aarhottu. Ben 
Meleğin doiurduğunu, ıenin ıyı 

namuılu bir adam olduğundan bah 
settim. Onlar dinlemit olacaklar. 
Cömert insanmıf, buraya gelmi! 
Meleğe para vermi9 ... itte bu. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi 
merkez heyeti ve kurultay merkez 
büroıu dün ıaat onbette lbrahim 
Necmi Beyin reiıiliği altıada Çanak • 
kale Mebusu Ahmet Cevat, Aksaray 
mebuıu Beıim Atalay, Müzeler mü • 
dürü Hiımit Zübeyr, Orta tedriaat u· 
mum müdürü Hasan Ali, Konya me • 
buıu Naim Hazım ve profesör dok· 
tor Saim Ali Beylerden mürekkep o
larak toplanmıt, kurultaya gönderilen 
tezler hakkındaki tetkikatın& devam 
etmiıtir. Toplantıda Sovyet bilıinle· 
rinden profesör M. Samoi!oviç, pro • 
feaör M. Meıaninof ve Eskiıehir mc
buıu pro~eför Yusuz Ziya Beyler mi· 
safir olarak huır bulunmu,lardır. 

j Mehmet dütündü: 
d - lnsftn durup dururken bu ka· 
d lr çok para vermez ... Melek, ben 
en cizlediiin bir ıey yok mu? 

d - Hiç bir fey yok koca::1ğrm, 
0 iruyU, hakikati, olanı söyledim. 
Mehmet garip bir endifeye düt· 

"1i.ittü: 

L. - · Tuhaf ıey, diye söyleniyordu, 
oı . 
b·ıını Parasız olduiumuzu nerden 
~ •li1or? ... Ne diye bize yardım• 

0tuyor? .. 

Meleiin bu 'auallere cevap ver• 
illeti imkansızdı. Büti;n bunlar, 
: 11un için de aırdır, bir muamma• 
... •r. 

0 - Hem ıece yarııından ıonra 
liraya ıelen bey nereden ıeliyor· 

"'ııı' N 1 1 • ' K' d' " 1\ • aıı ıe mıt. ... ım ır .... 
lrı, bu itte bir earar var. Bu es· 

"•rı meydana çıkmadan bu para· 
llın meteliiine bile el ıüremeyiz. 

- Naııl istenen ... 
b Paralar elindeydi. Kapı açıldı,, 

' e le.adın ıirdi: 
.ı - Sefa geldin Mehmet efendi, 
-.ı: ,._ı., .... 1..1 ........ .... ı .. ı:' 
- Henüz geldim. 

- Hepiniz iyiıiniz ya? 
- Senin sayende iyiler. 
.- Ben zaten iyi olduklarına e· 

~ildim, Onun için gece bir daha 
" ranıadım ... Şu yavruyu bir gö • 
reyinı. 

Mehmet oiluna ıeslendi: 
• - Şu kafesi aç ta oda aydınlan· 
•ıı. 

"'.Odanın aefaleti aydınlıkta tama 
) 'Yle meydana çıktı. Btitün bu 
d 
0~ulluja raimen, Mehmet elin· 

d' 1 Paraları harcamak iıtemiyor· 
"· tae ıördü: 

!le;- O, o, o ... dedi, bu paralar da 
·" Zenıin mi oluyordunuz? 

b" 8-1 lıkçı kızardı. SCSyliyecek ıöz 
'ırtadr. 

ti; Dün buraya kayıkla ıetirdi
~1 ıenç hey verdi bunları? 

ltlld~:hnıedin halinden ebe tüpbe· 

di? Ne oluyorsun Mehmet efen· 
~Bu Jlaraları çalmadın ya?. 
ehnıet artık ıabredemedi: 

' T •bit çalmadım, dedi, hem 
~ .. ,~0iruyu ıöyliyeyim, aen bize 

it rl Öfret. · 
~tı koca, nefes nefese, bir so· 
d~ 1,· macerayı anlatblar. Ebe ka· 

......_ ~ lcahlcaha attı: 

......_ o;ıun için mi aıkıyoraunuz? 

...... Be le Ya .. 

....._ S 11 •İze anlatayım. _ 

....... •lıi illi? 
de te~; Paralar size benim sayell" 

ı. 

...... N' e. 

''~,8~raya ıelen beyin sırtında. 
~\l}'d~? •lkık siyah bir manto yolr 

>.t,ı,k lı 
, ~ aylardı: 

C.\ret 
'8 .. 

Balıkçıya bu makul ıöründü: 
- Olabilir, dedi. 
- itte olmuf ta ... Meyhaneciye 

de sormu!lardır. Evinizi öğrenmit· 
)erdir ... Sazan böyle kendilerini 
tanıtmadan iyilik eden :ıenıinler 
vardır. 

- Demek bu parayı çekinme · 
den ıarfet!ebiliriz öyle mi? 

- Elbette, dütündüiün kaba · 
hat ... Ne duruyorsun? ... Eğer bu 
para bana verilmit olsaydı, der· 
hal rahatıma bakardım. 

Mehmedin yüzü güldü. Kadının 
sözleri hoıuna ıitmitti ... 

- Hele ben biraz sokağa çıka· 
yım, dedi, fU meyhaneye kadar bir 
uzanayım. Ben ıelinciye kadar sen 
burada kal ebe hanım. 

:._ Kalırım Mehmet efendi .... 
Yalnız bu parayı benim ıayemde 
aldıiını unutma ha! ••• 

mam •. 
Balık~ı oğlu ile beraber çıktı ... 

Mehmet, karısından bri kaç yaf 
ihtiyar, fakat dinç ve gürbüzdü. 0-
muzlartnın ıeniıliği, ellerinin bü· 
yüklüiü pek az erkekte bulunur · 
du ... Namuılu ve dürüst bir insan 
olduğu da yüzünden belliydi. 

Hayatta çok sıkıntı çek.mit, çok 
yoksul kalmıttı. İtte nihayet tali 
ona gülmüttü .. 

O meçhul adamın verdiği para 
ile memleketine dönecek, l:)ir dal· 
yan kuracak, oracla çabıacaktı. 

Mehmet, ten, neteli, keyif ti yü· 
rüyordu. 

Meyhar.enin kapıaını çaldığı za· 
man saat yediydi. Meyhaneci a
iır uykusundan ıüç uyandı. Meh
met ıüldü: 

- Yahu, hi.li. mı uyuyoraun? .. 
Meyhaneci esnedi: 

- Ne yapayım ya Mehmet, bu 
rada sabaha kadar içenler oluyor. 
Ben de ihtiyarladım, artık uyku • 
suzluğa tahammül edemiyorum ... 
Gel bakalım ... Ne var, ne yok? 

- İyilik, bir oğlum daha oldu. 
- Allah ömürlü etsin .. Bu ae· 

ce ebe hanım ıöyledi. Ben de: 
"Mehmet bir oğlu oldu diye zen· 
ıin olacak değil,, dedim. 

- Bunu ebeye mi söyledin? 
- Ya ebeye veyahut ta burada 

içenlerden birine ... 
Mehmet ıevinçle ürperdi... De· 

mek ebe doğru söylemİ!tİ. Dedi 
ki: 

- Onların dünya umurunda de· 
iildir ki .... 

· - Öyle deme ... Giderlerken ba
na ıeni ıordular. Naııl adam ol · 
duiunu anlamak istediler. 

- Sahi mi? 
- Bilirsin ya, ben yalan söyle· 

Umumi merkez heyeti bugün saat 
onbett• toplanacaktır. 

1 - 13 Aiustos 1934 Cumartesi 
günü aaıı.t 14 te toplanacak ikinci 
Türk Dili kurultayına aza olarak i,. 
tirak etmek Ü:tere müracaat edenlerin 
üçüncü listesi fudur: 

Abdülcebbar, abidin, ağaoğlu ah
met, Ali riza, ali sedat, a. rasim, a. zu· 
huri, 3pti tevfik, Aptullah riı:a, müte
kait miralay ati(, avni, avram galandi, 
ayıe veaim, bedri, bcdriye mustafa, 
bedroa z~ki, behice, bchire hilmi, be

sim, burhan sahir, dr. cahit, cevat, 
celal csat, cemal, cemal, dr • .cemal ze
ki, dr. vecdct, mUlizım doğan, ek -
rem, emin, fahrcttin raşit, fahri, fah

ri, faruk, fehmi razı, feridun, feridun 
dündar, fevzi muhip, fikri, dr, fuat, 
fuat, gurdikyan_ efendi, güzide osman 
h. lildner, hayri h. riza, h. vasfi, h. 
uluğ, hAfız cemal, hakkı ate§. halim 
aabit, halime, halit ziya, hamdi, ham-

mi, hatnit, hasan remzi,hatice musta· 
fa, haticc, hıfzı tevfik, hicri, hidayet, 
hikmet, hüseyin danı§. hüseyin hüsa

mcttin, hUıeyin maral, doktor ibra • 
him, hanif, İbrahim osman, iffet ha • 
lim, a. ihsan, ihsan, inayetullah ce • 
mal, İsmail ııtkı, öz türk ahmet oğlu 

hanım, keverk !imıekyan efendi, kev
ıer ferit, lltifc bekir, lcman cevat, 
m. asım, m. baha, m, cemil, m. fuat, 
m. izzet, m. izzet, m. mesut, m. vahit, 
mehmet emin, meliha, meliha hanım • 
lar ve beyler .. 

2 - Kurultaya daimi dinleyici o • 
tarak iıtirak etmek üzere müracaat 
edenlerin üçüncü listesi ıudur: 

Muazzez, muhtar, mukaddes os • 
man, muıtafa hayret, muatafa hulki, 
mustafa nuri, muzaffer muhittin, mü
fide, münevver, m. doğan, naci, nafiz, 
madam n. nargileciyan, nebiye mus -
tafa, nefiıe, neriman, nerrnin ziya, ni
met, nurettin, nur.Uin, nuri, nuri a
dil, nuriye, orban, orhan, pavlaki nc
litopolo efendi, piriıade borlu aıım, 
rabia rahmeti, ragıp, rahmi, nara, re
cai, sabri, aabri güzel, dr. aadi, m. ıad
ri, ıafi, safiye, doktor ıaim ahmet, 
doktor sııip ragıp, salim riza, sema -
hat, ıemahat, semiha, sezai, ıuat, hüs
nü, §ahap mahmut, §aziye, tefika, ~c
fika ismail gaapirali, §emsettin, §ev • 
ket, ıükril, tahsin, tevfik, tevfik, teo
logoı efendi, madam thaliya ikens. 
türkln muhittin, vahdet, vasfi, yuıuf 
ziya,zcki, zeki, zekiye, zühre hanım • 
tar ve bc:yler. 

3 - Bu üç liste ile evvelki liste • 
lerde adları yazılı zatlar her gün ıa
at 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye ka
dar Dolmabahçede Milli ıaraylar mü
dürlüğü dairesinde açılan davetiye 
dafıtm1t merkezine müracaatla kart • 
lannı alabilirler. 

4 - aza ve dinleyicilerin dördün
cü listesi yarın neırediJecektir • 

---o-

Dört yıl hapis 
Beykozda Şaban iıminde birini 

öldürmekle maznun korucu Alinin 
muhakemesi dün ağır ceza mahke· 
meainde neticelenmit, Ali dört 
sene ağır hapse mahkôm olmuttur. 

---o-

GümrükJer Vekili 

,, . lfııad k' k . 
1di " • ı fap a ı•n'! kenar· 

e lcaılarnur. üstüne eiikti 
mem .•• 

Gümrükler ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey dün, ziraat vekale
tinin Erenköyündeki asma fidan· 
lığı müeaseıelerini ıezmittir. (Devamı var) 
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''Farelerle güveler bizim 
velinimetimizdirler! ,, 

örücillerin en başta gelen mfJşterileri biJyük terzi
hanelermiş .. Neden mi? Bu gazıgı okuyunuz 

Ömründe bir kere olsun "Örü· 
cü,, ye muhtaç olmıyan bir insan 
tasavvur edemiyorum. Üstünüze, 
batınıza benim kadar dikkatli ol . 
mıyasınız. Ben hile tam iki kere, 
çartı içinin örücüler kap111nı boy· 
lamağa mecbur kaldım. 

garibinize ridecek bir ıey aöyliye
yim, bey .. Fareler, ıüveler, bizim 
vclin:mei.İtt:iz:dirle:-... Bize mi' şte· 
riyi onlar teminederler... Onların 
köklerinin kuruyufu, bizim de kö· 
kümüzün dibine kibrit ıuyu döke· 
bilir; itiraf edeyim ki, geçimimiz 
bu menfur ıörülen hayvancıklar 
yüzündendr ... 

Bizde en kıt zen•atkarın "örü· 
cü,, olduğunu söylersem taşmayı· 
mz. Ben bir vakayı tespit ediyo· 
rum. Bugün Örücüler kapısında 
yedi, Karaköyde bir, Beyoğlund.
dört örücü çalıııyor. Zenaatkarm 
kıt olu§u zenaatın güçlüğünden 

mi, yoksa az karlı olu§undan mı i
leri geliyor? 

"Bakırköylü örücü Şükrii, , atel· 
yesinde çahıan Reıat, merak etti· 
ğim bu zenaati bana anlattı: 

Örücülükten geçinen kaç kişi 
vardır? Ne kazanırlar? Mü§terile· 
ri naııl insanlardır? En çok hang' 
mevsimlerde it yaparlar? ve ila .... 

Retat, sekiz on senedir bu işte 
çalııan, muvaffak olan, zeki bir 
delikanlı .•• 

Buhran, rekabet, itten anlamı · 
yan yabancıların giriti zenaati gün 
günden öldürmüt; zenaatkarı da
ğıtmıf. Sade lstanbulda c:leğil, bü
tün Türkiyede zenaatın ancak ik 
kıdemlisi kalmış. Biri Hoca Bur· 
han efendi, öteki Şükrü efendi. .. 
Mevcut örücü esnafının hepsi de 
1~9c1atlarntJ.n piri Hoca Burhan c 

en iye kartı büyüfi '6'ir'llürmei u 
yuyorlar, ve büyük bir ıevgi bes· 
liyorlar. 

Evet ... Bugün Örücüler kapısın· 
da yedi, Karaköyde bir, Beyoğlun· 
da 4 örücü varmrf. Fakat, eğer za· 
naatlarmdaki maharetleri itibariy· 
le sıkı bir elekten geçirilecek olur· 
ıaymt§, Kürkçüler .kapısında· 

ki yedi örücü üçe, Beyoğlundak= 

dört, ikiye inermif. 
Reıat: 
- Örücülüğün memleketimizde 

hemen hemen bir buçuk asırh1 
hayatı vu! 

Diyor, ve anlatıyor k1, örücülül 
evvela tal üzerinde batlamıf 
sonra ~uhalara geçmİf . . 

Örücülere ıelen mütteri ıadr 
fakir veya orta halli değilmİ§ .. Bu· 
ralara zenginler de dü!ennİf. Bil 
ha11n. büyük ter;:ih:mcler, ö··" -:ü· 
)erin belli batlı mü§terilerini te§· 
kil edermif .. 

Nasıl biliyor musunuz? .. Terzi· 
ler, elbise dikerleı-ken hazan koa· 
tümün bazı taraflarında yanık· 
lar yaparlar, delikler açarlarmış 

Şüpheıiz, mütterinin kostümü b, 
halde kabul etmesi im'· · nsız bir 

fey ... Açık göz terizler bu elbisele· 
ri derhal örüciilere gönderirler, u· 
fak yanıkları, delikleri ördürerek 
kapatırlar ve zavallı mütleriyc 
yutturur giderlermit ! .. 

Re9at: . 
- Buna en çok, terzilerin bay

ramlarda, yortula~da, furya (ya· 
ni sıkı) çalıımaları sırasında ras· 
)anır .... diyor. 

- Birinci mütterileriniz terziler 
anla§ılıyor ... Ya ikinci mütterile· 
riniz? 

- En çok hanai mevsimde İ§ 
görüyorsunuz? 

- ilkbaharda ve sonbaharda 
çok İ! yaparız... flkbaharda yaz· 
!ıklar sandıklan çıkar .. Bittabi gü· 
veler, fareler tarafından ıahipleri· 
nin dikkatli olutlarının derecesine 
göre, yenmit bir halde ... Ayni hal, 
son baharda da kıtlık elbiseler İ· 
çin vaki... Yaz ve kı§ ortalarında 
hepimiz de hiç. it yapmayız ... Ben 
bunun sebebini !Unda görüyorum: 
Herkes. 7az orta:ıında azami de· 
recede dikkatlidir. Kıt ortas•--Ja 
gene herkeı azami derecede ka • 
}enderdir, "paltonun altmda kos· 
tümün yırtığını, söküğünü kim ıö· 
recek?,, der. 

• • • 
Örücülük zanaat:iıda kaz:ınç 

yarı yarıya azalmı§, l:sta olmıyan 
örücüler, yaptıkları i!lerin kötülü
ğiyle, örücüleri mütteri gözünden 
alçaltmaktaymıtlar. Zanaatm gün 
günden ölüıünün sebebini her !OJ· 

den evvel bunda arı.mi.'.hvrnıf. 
Tim 1n&nllda ~fk zı1na~· 

tı, adeta lıtanbula munhasırmıf. 
Genç zanaatkarın söylediğine gö· 
re, Perisi örücüli\ktc en ileri bilen 
Avrupalılilr, Örü::ülcr kı-.omna 
düttüler mi, yapılan i~in mükem· 
melliği kartııında ~e.şırıyorlarmıt. 
ltalyada örücüJi;ı . nedir bilinmi • 
yormuf. Bizden ltalvaya ~idecdi 
bir örücü, muhakkak ki, milyoner 
olabilirmİ§. Yunaniatand~ hir t"'K 
ve kötü örücü hılunuyormıı§. A· 
vusturyada hir: ··"'rmuf .. 

Kalecikte 
Belediyenin baıladığı 

güzel işler 
Kalecik, ( Husuıi) - Belediye 

hükumet caddesindeki ıose· 
yi istasyon ıoseıin~ raptetmek 
üzere 800 metre mahallin istimla· 
kini yaparak faaliyete geçmittir. 
Hükumet civarında pek çirkin bir 

manzara tetkil etmekte bulunan 
küllük kahvesi ve müıtemilitını 

maili inhidam olmaaından dolayı 
yıktırarak arsasını istimlak edip 

burasını tehir bahçesi haline ifra· 
ğa çalıımaktadır. 

Kasabaya kırk, istasyona iki 
dakika meaaf ede ve Kızıl ırmak 

kenarında bulunup aari bir hale if· 

rağ eyliyen çay kumluk namiyle 

maruf mesireye Ankara, Çankırı· 
dan cuma günleri yolcular gelmek· 
te, iıtirahatleri temin edilmekte
dir. / 

Kaleciğin Çandır nahiyesine 
merbut Tüney istasyonundaki iç· 

- ikinci mütterimiz dikkatsiz· 
lerdir elbet... Elbiıelerini sandık-

mede baraka yapılmıt gelenlerin 
istirahati temin edilmif, aıhhr ve 

larda güvelere yediren, öteye beri· nafi olan içme suyu herkese açıl· 
ye ilittirip yırtan kimseler.. Size, mıttır. 
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Sanayiciler imtihan meydanına 1 1 
Ankarada açılacak sergi

1 

_ • --- f!e:-e= 
hazırlıkları ilerliyor Çingeneler 1 Çinar ağaçlarını kesip 

..... 
.s E R G 1 

E V 1 

Ankarada inşa ettirilen Sergi Evi binası .. 

Cumhuriyet bayramlarında yur
dumuzun her köteıinden Ankara
ya akın vardır. Ordumuzun ve 
ıençliğimizin en büyük geçit reı
mi, Cumhuriyet bayramlarında 

Sazimizin huzurunda ve Ankarada 
yapılır. Ayni günde yerli malla
rımızın geçit resmi de Ankara ıer
gi .evinde açılacak sanayi sergisi 
ile batlayacaktır. 

Ankarada yapılan sergiler, da
ima en ziyade rağbet gören, satış 
yapan '?rgilerdir. Bu yıl açıla -
cak sanayi sergisi i~e Cumhuriyet 
bayramına ve kıt mevsiminin baı
langrcına rastlıyacağı için her se
nekinden daba fazla rağbet gö -
recektir. Bunun için menfaatini 
bilen her sanayici, devlet merke -
zinde Cumhuriyetin on birinci yıl 
dönümünde ve yeni yapılan sergi 
enivde açılacak olan sanayi sergi· 
sine İ!tİrak edecektir. Ve gene 
onun için menfaatini bilen her a
lıcı, hem her yıl büyüyen ve gü
zellefen Ankarayı görmek, hem 
Ankarada Cumhuriyet bayramına 
İ!lir:ak etmek, hem kıtlık ihtiyaç-
1arını ucuz ve sağlam yerli malla
rımızla kapatmak için sanayi ser
gisini ziy~ret edecektir. Sergi H

htlı olacaktır. 

mi yetinin bet senelik faaliyeti ad
Jı üç k111m bulunacaktır. 

Bu sergide; köylü, asker, me
mur, mualli.m, esnaf, sanayici, 
itçi, tacir, mektepli kıaaca her 
meslek ve zümre erbabının ali.ka
lanacağı bir teY vardır. Ankara 
Sanayi Sergisi .adeta bir mektep
tir. 

Sergi evi binaei 

Serginin açılacağı Sergi Evi bi
nasının inşası bitmiş 8ibidir. Ser
gi Evi mimar Şevki Beyin eseri· 
dir. Bu bina ile Türk mimarlığı 
cidden iftihar edebilir. Böyle yep 
yeni bir mevzu üzerin.de gösteri -
len bu nauvaff akiyet dolayısiyle 
Şevki Beyi Te onun şahsiyetinde 
bütün Ti.lrk mimarlığını selamlar 
ve tebrik ederiz. 

Milli lktıaat ve Tasarruf Cemi
yetinin malı olan bu güzel bina 
da 29 Te§rinievveJde açılacak, 

serginin azami muvaff akiyette ol· 
ma11 için çalıtılmaktadır. 

Seraide ayrıca "Lozandan önce 
ve Lozandan tonra Türkiye,, adlı 
bir ıalon hazırlanmaktadır. Bu· 

rada Türkiyenin iktısadi tarihi, 
resim, harita, grafik ve şıarlarla 
canlandırılmaktadır. 

Hem hayvanları çalmışlar, yerine fi.de dikmişler! 
hem adam öldürmüşler . __ ........___~ 

Dev~ekte mü~i~ bi~ hayvan Gölgesiz şehir - Fen temiz dedikten sonra .. - Tütii 
hıraızlıgı ve fecı hır cınayet ol- k •f • • b 

t H d k Ç · Ek' ooperati ının aşına gelenler- Kazanın sıhhi mut ur. en e , orum, s ııe-

hir havalisine iskan edilmit Bul· vaziyeti iyi değil! 
garistan muhacirlerinden Mestan 

oğlu Hüseyin, Hasan oğlu Yatar, 
Sait oğlu Yatar, Salih oğlu Meh
met ve Y akup oğlu Mehmet adla· 
rında altı ıah11, muhtelif kimse
lere ait 13 mandayı çalarak kaza 
hudutlarından çıkarmak üzere, 
kasabaya üç ıaat mesafede Dev
rek - Reıadiye yolu üzerindeki 
Durukhan civarında bir ormana 

saklanmıtlardrr. Fakat tesadüfen 
buradan geçen, Devreğin Samu! 
köyünden lsmail oğlu Halil, çinge· 
neleri ve mandaları görmÜ§lÜr. 

Hırsızlıklarının meydana çıka
cağını anlıyan çingeneler hemen 
baltalarla Halilin üzerine hücum 
ederek zavallıyı feci bir surette 
öldürmütler, ölüsünü de ormanın 
bir kuytu kötesine sürüklemitler • 

Ödemiı, (Hususi) - Artık bu
rada da sıcaklar insanın beynini 
kaynatmağa batladı ! Tabiidir ki 

m~nim hükmünü yapacak, bizi 
de yakacaktır! Fakat göl gelene· 

cek bir ağaç, içilecek ıoğuk ibr ga· 
zöz ola sıcağın o kadar hükmü 

olmıyacaktır. Beldiye daireıi bil
mem ki hanıi zihniyetle o canmı 

çınar ağaçlarını kökünden keıtir· 
mit ve yerine akaıye fidelerini 

diktirmittir ! Bana anlattıklarına 
göre elektrik telleri dallara doku-
narak kor.tak yapmasın diye kes· 
tirilmif ! 

Gazöze gelince: Buradakiler 
kat'iyyen içilmez pis ve müteaffin 

bir nesnedir! Beldiyey,e bu bapta 
tikiyetlerde bulundum. Haklı ol-

dir. · duğumu tasdik ettiler, fakat ga· 
Halilin cesedi üç gün sonraköy- zözleri tahlil için lzmire ıönder

lüler tarafından bulunmuttur. mitler, sıhhate muzir olmadığın:; 
Esasen mandaların' izini takip et
mekte olan karakol kumandanı 
Etem çavuf, takibatını bu nokta -

ya çevirerek çingeneleri yakala -
mıttır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
cinayeti hırıız çingenelerin yap· 
tıkları anlatılmııtır. kendileri ci
nayetlerini itiraf etmitler ve or· 
manda ıakladıkları kanlı baltanın 
yerini de göstermişlerdir. Katil 
hayvan hınızlarının hepsi de tev
kif edilmittir. 

Ur lada 

dair rapor verilmiı, onun için bir 
!ey yapmanın imkanı olmadığını 

söylediler. 

Koskoca bir t~hirde, böyle ya

kıcı aıcaklarda halkın en mühim 
ihtiyaçlarından biri olan gazcizle

re kartı şimdiye kadar belediye· 

Tutun kooperatifinin 
batına gelenler 

dir. Borç için hapiıe giren y 
MuaHimlerin maa,şları P~tinen 
rilmektedir. Yollar mütemadi 

tamire tabi tutulmaktadır. Ça 
dağı, "Nazilli ve Kasaba ile m 

sale temin olunmu~tur. Va · 
fazlasından bu sene me 

37,000 lira gönderilmiıtir. E 
ce tahsildarlar tarafından 

çalınmıt ise de haklarında takİ 
yapılarak ellerinden alınmı1tır0 

Kazanın aıhhf vaziyeti 
iyi de§il 

Burası sıcak bir memleke 
Şehrin içerisi müzahrefat ve ro' 
lamel sulardan te~kkül eden 1' 
şil ve siyah renkte bataklık) 
fena halde kokmaktadır! 

Hal denilen yer de bir mi 
yuvasıdır! Senelerden beri zetlJ 
toprak kalmasından sebze ve 
yiyecekler, banak ve dizarıt 

mikroplarile bulaşmaktadır. 
Sineklerin tatıdıkları mikropl 
umumi sıhhat her zaman tehli 

dedir. Bu yüzden çocuklar di 
teri ve iıliale yakalanıyorlar 

yüzde 60 telef at oluyor! Bu 
bet Haziran ve Temmuz ayl 
dadır, ondan ıonra hastalık b 
den bire duruyor. 

Şehire getirılmit olan tenni 
ya da yağmurlu zamanlarda 

kıtm daimi olarak kum ve ç 
karııtığından ne içmeğe ve nı 

kullanmağa yaramadığını sö 
yorlar ! 

Haatahane ne halde 1 
Belediyenin 25 yataklı bir -,/ 

Bu sergide ayrıca: 1 - Bet 
Sergiye ittirak için müracaat d 

müdeti 1 Eylülde bitecektir. Sa· Gizli hafriyat yerlerin e 
nayicilerimiz için bir imtihan mey· neler bulunuyor? 

Bu azametli kooperatifte (10) 

ıene evvel 61 bin lira •eP1D&ye ile 

tetekkül etinittir. Geçenlerde müd 

deti nihayet bulmut oldu· 
ğundan heyeti umumiye top· 
lanmıt ııe de hesabatın bi- tanesi varsa da bakımsızlık y·· 

den iıtif ade edilmesi mümküıı ıenelik lktısat programımız. 

2 - Güzel Türkiye (Turizm). 
3 - Milli lktısat ve Tasarruf Ce-

d·am olan bu ıergye iştirak etme- Geçenlerde Urlada define ara· 
leri terefli bir vazifedir. mak için yapılan hafriyattan ve 

---------------------- hükumeti aldatmak için takip olu-

paganı•Zm ve Şamanı·zm nan hileli yoldan bahsetmiştik. 
Yunanistandan gelen adamla -

rın gizliden hafriyat yaptıklan 
evde hükUımet taharriyat ve haf -
riyala batlamııtır. 

Taharriyat ilk andan itibaren 

Almanlar gibi Macarlar da Hiristiyan
lığı bırakarak milli dinlerine dönüyorlar 

netice Termeğe baılamı§ ve açılan 
Beretiuyfal kaaabasında ölen zen- toprakların altından timdilik bir 
ginlerden Yanot Menihert namın· be,ibirlik, be, Mahmudiye altı· 
da bir Macar milliyetperverinin nı, 59 küçük altın, birkaç bi· 
cenazesinde yapılmıttır. lezik, 4 altın yüzük, 4 küpe, 9 

M. Hitlerin baıvekilete ıeldiği 
gündenheri Almanyada Paaa
nizm' a, yani A1manlarm hıristi. 
yanlığı kabul etmezden evvelki 

dinlerine dönmek için tiddetli bir 
cereyan uyanmıftır. Bu cereyana 
taraftar olanlar, katolik ve protes· 
tan mezheplerinin Almanarın mil
li sedyelerine uymadığı hakkında 

ıenit neıriyatta bulunmakta ve 
Almamın katolik ve proteıtan 
mezheplerini terkederek Alman 
milli dinine dönmelerini tavsiye 
etmektedirler. 

Peıteden alınan haberlere göre. 
eski milli ve ırki dine dönme ce
ryanı Macaristanda da uyanmıt 

ve katolik makamatınm tiddetli 
tedbirlerine rağmen genitlemeğe 
ve hatta bazı yerlerde, malum ol
dufu üzre, eski Türklerin de dini 
-.,am sifrülmüfse de hu cereya
dalreıinde ruf.ant Ayinler yapıl -
mağa batlamıttır. Bu ayinlerden 
bni on gün evvel Macariıtanın 

gümü§ tatlı katığı, 2 gümüş tatlı 
Bu zat katolik olduğu halde Şa-

tabağı çıkarılmııtır. 
manizm adetleri veçbile gömül -
meıini vasiyet etmit ve cenaze Hafriyat devam edecektir. 
merasimini Şaman rahiplerinden !!!r!!i!!ıt!'!'!a!!!n!""d~a!!!'!_'!"k"!!uvv!!!!!!!!!!!e!!!t!""'lf!!!b!!!!i!!!r!!!!!!!'Ş~a!!!m!!!!!!a!!!nı~· z!!!!!lm 

Kereınataki Kit namında bir zat cereyanı görülmüste de bu cereya

yapmıttrr. Bu rahip kunduracılık na tabi olanlar hatlarını kaybet
ile idareıini temin etmektedir. Ce- mişlerdir. On yedinci asır tonla
naze merasimini bqında miUi rına kadar Macaristanda Şama-
Macar kalpağı ve sırtınclaı da mil- nizm eıer ve mensuplarına raıt 
li Macar renklerinden yapılmıt geliniyordu. Moldavyada üç Şa -
çok süslü bir elbiıe olduğu halde man köyü vardı. Bunlar hakkın -

yapmıttır. daki vesaik çok az olduğu gibi 
Maamafih Macaristanda, Ma- çok mübaliğalıdır. Macar Şa

carların vaktiyle Şaman oldukta- manlarının Cifr' e büyük ehemmi
rına dair pek az vesika ve eser yet verdikleri, kışa, yaza, rüzgara, 
vardır. Macarlar arasında kato • ağaca, suya, geceye ve güne 
likliği netreden katolikler milli ve dünyada hayat ve ölüme hür • 
dinden eser bırakmamak için el· met ettikleri; kaza ve kadere, e. 
lerinden geleni yapmışlardır bedi ıaadete inandıkları muhak • 

Sent lıtvan zamanında Maca - kaktır. Şamanlar, ferdin mukad-

linçosunu çıkarmağa imkan 

bulunamadığından dağılmış · 
tır. Bu kooperatifin vaziyeti de 
Tire kooperatifi gibi bir ıeydir ! 

zirat bankası da buraya ( 140) 

bin lirasını kaptırmııtır. Bu para
nın ancak yirmi bin lirasmın kar-

tılığı bulunmuttur. Bu jeritanlılc 
tütün fiyatlannın birdenbire düt· 

mesinden imiı. Vaziyet çok elim

dir. Her taraftan sızılblar batla

mııtır ! Şatkınlık içinde bocalayıp 

duruyorlar. Fakat bu heıabatın al· 
tından çıkmanın imkanı buluna· 

mıyor, çünkü müe11eaenin defetri 
heaabı yoktur ! 

Huauat muhaaebe 

Bu idarenin bqında Galip Bey 

namında genç bir muhasip bulun

maktadır. Varidat (200) bin lira 

kadarsa da bunun ancak yüzde 

ıekaen beti tahsil olunabilmekte -

deratının doğmazdan evvel tesbit 

edilmit bulunduğuna iman eder -
lerdi. 

Macarlar arasında bu dine Tu
ranizm denilmekte ve Turan mil-

letlerinin bir tek din içinde bir -
letmeleri ülküsünü gütmektedir • 

ler. Bazı Macar i.limlri, halle 
masallarından aldıklaTı filoloji 

anasırı ile eski din edebiyatını ih· 
yaya çalıtmaktadır&u.,, 

. i 
mıyor. Kadrosu dardır. Eczacı• 

eczanesi yoktur. Haıt~ların fİ I 
cek ve yatacakları muntaz•!" ~ 
ğildir. Bu müe11eıe yalnız 1 
belediye doktoriyle idare oh•"' 
yor. 

Doktorlar1mız 

Ödemitteki doktorlar İ 
namım itittiğim Cahit beyin 

yenehanesine uğradım. Cahil 

hizafet ve istikametiyle itti~ 
mit bir doktordur. MuayelP"" · 

nesinde rontgen cihazı, olte 

le ve diyatermi gibi vaaıtal•f 
dır. 

Dört defa Almanyada bd11' 
muttur. Sekiz seneden~;. 
memleketin 11hhi vazaifi Ü 

çok faydalı olmuıtur. E 
buraya belediye doktoru 
ıelmif, bilahare serbeıt 
ablmııtır. Kıymetli doktorl 

dan birisi de belediye reiıİ 
fa beyle doktoru Ali Rıs• b' 

-····· Mustafa bey göz müteh.....-

ve bir çok hastaları körlii~11 
' 

tarmıtbr. ~ 
Ragıp I<• 

----cr.----
Orman yangıOI ~ 

. Somanın Sarnıç orlll~ 
yangın çıkmıf, bir saat d• 

tikten ıonra aöndürülaıiittiif• 
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Saqlılt 6afüslui 
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Sovyet Rusy~da veremle 
mücadele • • 

ışı 

Bez Fabrikası Açıldı 
Fabrikayı açan Başvekilimiz sevinç 
e ihtisaslarını anlatarak dediler ki: 
f . . • . .. • . Veremliler nasıl aranıyor ve bulunu-

ı· ahrıkatar bilenlerm, çalışanlann veoğrenmek ıstıyen·yor?-Tedavi tarzı vealınan neticeler 
trle Öğrenmek kabiliyetinde olanlann yerleri olacakbr · 

İsmet Paıa Hazretleri fabrikada kendilerine verile n izahatı dinliyorlar .. 

ca., taratı ı lnd •J1fda> , ı ısa m .. ııı ı S&Jti mı m 5 a w-, n aa: 

,•e nihayet ayr~ ayrı .renkl~rde ) Başvekilimizin ihtisasları 
~asını, bepsı hakl<ında ayr. 

ııahat alarak tetkik etmifter- .... <Bat tarafı ı bıd •yıfad&> dır. Her iıçi kullandığı mııl!kineden 

Moskovada verem ile r.ıücade- da, hasta olduklarından tamamen 
le müeaaesesi ıehrin yüksek, ışıklı habersiz olan 2151 hasta bulun· 

ve havadar mahallelerinden birin
de ağaçlarla, çimenliklerle ve çi-

çeklerle çevrilmit eski binalardan 
birinde yerleımiı bulunmaktadır. 

Müessesenin müdürü profesör V. 
S. Holzman yirmi senedenberi ve-

remle ıiddetli bir surette mücade
lede bulunmaktadır. Bu zat, Mos· 

kovada çıkan "journal de Mos· 
cou,, muharrirlerinden birine, Sov 

yetlerde verem mücadelesi hak
kında aşağıdaki beyanatta bulun
muıtur: 

"Bizde veremle sistematik bir 
surette mücadele ancak 1920 se
nesinden itibaren baılamııtır. Bu 
tarihte veremJilerin hastalıklarını 

muştur. 

Sanai müesseselerdeki verem 
mütehassısları aynı zamanda pro· 
paganda yoliyle veremle mücade
le etmek, fabrikalarda ve evlerde 
temizlik hakkında konferanslar 
vererek iıçileri tenvir vazifesile 
muvazzaftır. Bunlar dutlar kur· 
mak ve gıdaların kuvvetli olmala· 
rı lazım geldiğini işçilere anlat· 
maktadırlar. Bu doktorlar sıhhate 
mugayir olan hizmetleri menet· 
mektedirler. 

~ Bana verilen malilınata göre, azami istifade edecek kabiliyeti, 
· ~&fa Hazretleri aldıkları malô- Cümhuriyet bu fabrikayı takriben yalnı~ bilgisi ile değil, bir nevi a-

"d~n çok memnun olmutlar ve 1600 iğlik ile ele geçirmiıtir. İlk teıli hırı haline gelen arzusiyle te-

haber vermeleri mecburiyetini te· 
sis ederek ilk dispanserleri vücu· 

da getirdik. Sovyetler tababetinin 
esas prensibi bir hastayı tedavi· 
den ziyade, veremin zail olmasını 

temin edecek içtimai ve sıhhi fart· 

lar vücuda getirmesidir. Fenni ke-

Veremle mücadele itinde bat· 
lıca müesseseler dispanserlerdir. 
Bunlarda muayeneler yapılır ve 
hastalar tedavi edilir. Sirayet yu· 
valarının izalesi için lazım olan 
bütün tedbirleri bunlar alırlar. 
Dispanserlere, kendilerine tabi o• 
lan veremlilerin cetvelini yapar, 
bunları tedavi eder, kendilerine 

lazım olan vesika ve şehadetna· 
meleri verir, daha geniı bir ika
metgaha ihtiyaçları olduğunu tes· 
bit eder ve hasla ile bir arada ya· 
fayanlarla metgul olur, 

Ur Fazlı Beyi tebrik etmi•ler- tesisat devrinde 3600 iğe kadar çı- min etmeyi düıünmelidir. Bütün 
" 'S' kanlmıt, yeni dairelerle fabrika 

' ı e · f b 'k k d · milletin yeni iktısadt hayatını is • d nı a rı anın azan aıre- 9000 iğlik bit" müeaaeae olmuıtur. 
~ tezildikten sonra eski binaya tikametlendirmek için ehemmiyet 
il Bugiln memlekette, zannede • verdiği bu fabrikalar ancak bilen -lllit b d .. "l .. • , uraaı a ıoru muf, ge· rim, İzmirde daha çok iğ bulundu-
lftir. Bir buçuk saatten fazla i. ran fabrikalar vardır. Tabii Sumer 

'4t. n tetkikattan ıonra Baıvekil ~ Bankın tesis etmekte olduğu bil -
liaıretleri gene yeni fabrika- ~ yük kombinalar ki, ilki önümüzde-

teçınitler ve fabrikanın taraça• i ki ilkbaharda 3000 iğ ile iılemeğe 
r 1L i!E baılıyacak, memleketin en büyük , Karak bir müddet oturmuş • ~ 

dır. 8 d k d'l • • l ~ dokuma müesseseleri olacaktır. 
1 \1 sıra a en 1 erını a • ~ Onlara bakıJrrsa Bakırköy fabrika-
'Yan k" "k k l k 1 2 

lerin, salıpnların ve öğrenmek is
tiyenlerin ve öğrenmek kabiliye -
tinde olanların bulunduğu yerler 
olacaktır. Bilgisi, çalııması, hevesi 
az olanların aığınmalan için millet l 
fabrika yapmıyor ve yapmryacak - ~ 
tır. Fabrikaların kapısından ilk ~ 

ıiflerimizin, verem müe11eseleri
mizin ve ııhhi siyasetimizin ga· 

yesi, seri bir teıhis ile hastaları, 

mümkün mertebe çabucak mey-

dana çıkarmak, hastalıklarının 

ağırlaşmasına müesair vasıt~larla 
günü giren memur veya işçi herkes ~ ""' uçu ız arı o ,anııı ar, = ar dah:ı ~ilk 11if müessese eaYila-

~ kızlara fabrikaya kartı lfiif · 1 ôllir. -Bu ta ,;e-~ •~"Y ;~~~~~'!:'.~~'a.;~~8!"41Wf...._,,.......,.llr"l'9-iiıi91t._,._..,_,_._ .... i9el.f-.lı-1..._.a......:· • u;...:._ 
ltı.rı alakayı sormuşlardır. Pa· ~ fabrikasının hususiyetlerini ve hu- çin yeni büyük fabrikalar ilk ku _ ~ hale getirerek ıırayet yuvalarının 

mani olmak ve bu suretle haıtala· 

Poliklinikler fÜpheli vak'alarla 
me§gul olur, teşhisler koyar, teda· 
vi teşkilatını yapar, haataları ya 
kafi derecede yatağı olan dispa~ 
serlerde ve yahut sanatoryomlar· 

lt•ıretleri bir müddet taraçadcc- § sust kıymetlerini nazarı dikkate rulduklan andan itibaren aanatin • ~ kökünü kazımaktır. 
itildikten sonra duydukları se, ~ vazetmek benim için hakiki bir de ve masrafında dikkatinden yü- § 

\'e ihtisaslarını gazetecilere ~ zevktir. reği titriyen sanatkarların yeti~ - ~ 
tltirıniılerdir. § Bugün mevcut olan hususi ve mesi için gayret sarfetmelidir. ~ 
~ = resmi müesseselerin en yeni maki- d = &fvekiliınize burada •eker VP. ~- Bura a gördüğüm iyi şeylerden f!E 
'- :r nelere malik olanı hemen burası - -
l'«.ikraın edilmittir. Pata Haz· -~ birisi de fabrikada hanımlann ge- E 
et f b dır. Fakat bugün için hepsinden niş bir çalı§ma zemini bulmasıdır. § 

Geçen senedenberi sanai mües· 
seselerde verem hastahklannın 

teıhisine mahsus muayenehaneler 
tesis ettik. Bunlarda, veremlileri 

daha ilk devrede tedavi altına al-
d 

1 
a rika ameleıine ve soka- ~ daha kıymetli olan görüş . şudur: öteden beri kanaatim odur ki, ha- -~ 

alduran halkın alkıtları ara - == B f b 'k k" .. k . 'd ~ b' h 1 - mak için muntazam bir surette mu u a rı a uçu ve ıptı aı ır a - nımlanmız dokuma itlerinde ince ~ 
l!ııı_ •n ,._ k t 't · 1 d'r = d · · ı· k ayeneler yapılmaktadır. Muayene ~ •-,ere ya a gı mış er ı · ~ en mütemadıyen iler ıyere ve zevkleri ve el ~aharetleriyle bizim -, 

it fabrikasının temeli ~ geni!liyerek kendi kendine büyük dokumalarımıza dünyada hususi = en zayıflardan, sık sık nezleye tu-
'r btıa aabah atllacak J bir milessese olmuıtur. Fabrikala- bir zevk ve hususi bir kıymet te- ~ tulanlardan, genç ve yeni iıe giren 
lt bu sabah saat altıda Dol- 5 rın tasavvuru, hatta kurulması, ya- min edeceklerdir. ',- ferden başlanılmaktadır. 1933 se· 
t.L-.. .. .. d k Ik k 'i. ıayabilir bir halde iıletilebilmeaine Bazı tabı'ı• mahsullerimizin ken- .. ·ııç~ •arayı onun en a ara • . 1 nesinde Moskovada 84 aanai mu· 

C. 1 't .d.l kt' lkt f nısbetlc kolay tarafı aayı1ır. Asıl dine mahsus bir nefaseti olması gi- - d . 1 22293 amele mu· '- zau e gı ı ece ır. ı· . k 1 b' f b 'k •• 1 J esıese e ı• eyen "eltT . . _ zor ıı, uru muı ır a rı ayı ıı e- bi eski eliti iılemelerimizin, mazi- . :r • l 
~ ı ~Yle bırhkte lımet Pata ~ tebilmek dirayet ve kabiliyetidir. de tanınmıı hususi çeşitleri gibi ayene edılmıt olup bun ar arasın· 

'.\ı erıne .Artvin mebusu Meb- J Bakırköy fabrikası geçen on sene yeni dokuma fabrikalanmızın her j ·-·-· ·-· 
~ llb, Gıresun mebusu Hakkı § zarfında bu imtihanı vermiı. kıy - tarafta sevilecek ve aranacak ince- kuvetin tesisi için de lazım gelen 
~! Bankası umum müdürü ~ metli müdürü reyine güvenilir ve likleri olmalıdır. Bakırköy fabrika- tedbirler ittihaz edilmit bulun· 

er Nuri Beyler ve diğer ze· ~ elin~ milletin sermayesi emanet e- ar Cümhuriyette 1600 iğden do - j maktadır. 
tefalcat edeceklerdir. Saat ~ dilir bir kudret göstermiştir. Yeni kuz bini geçen iğe varmıı.. Bu s tr 

. llllıitte kiiıt fabrikasmın te· ~ kurulacak büyük müesseselerimi - terakki nisbeti sanat hayatımıza ~ Senede 9 mllyon me e 
tılaca.k B k.l p a ::in i~leme zamanlarında bu imti

0 

- örnek olursa az: zamanda Türkiye ~ kuma, fstlh8al edilecek ve atve ı aş;- 5 · . . . 
leı; 1 lk V kT C 1~1 ~ han clevrını hep beraber dıkkatle sanayi sahasında yüksek neticeler ~ Bakırköy fabrikasının timdi Vf 

)~ d ye. t.ısat e 
1 1 

e a ~ ve merakla takip edeceğiz. Fazlı alacak demektir. Bu tafsilatı sizle- =-= d 1 k t' l 
avet) 1 1 1 t gece gün üz ça ıtma sure ıy e se-dlf 1 erı gene yata s an· ~ Beye, fabrikanın muhtelif parçala- re ve efkarı umumiyeye zevkle ve- ~ J _ı· 

Qllerek p b hç d k' = nelik istihsali iki mi yon metre;;ıır. , • a!a a e e ı ca~ ~ nnı bana anlatırken, İ§Çilerin ye- riyorum. Umit ederim ki, millet ~ 
11lın t l t - · · ·ı · d k' 1 · bak En son sistem makinelerle teçhi'Z eme ama merası· E tıştm mesın e, ma ıne erın ı - yeni fabrikalara memleketin sana- ~ 

~ ,,,, l>ıııun ki d F k t l a d 'kk · · b d k = edilmi• olmasına binaen bu istih • I .. ~ d .... aca ar ır. a a z· ~ mm a dı atımı cel. e .en no. t~ - yileımesi için gösterdiği alakaya ~ 'S' S: Olluı esnasında Herek~ ~ l~n s~klama~ım. !ıç.ılerın yetııtı - iyi neti~~ler ala.ca~ın.dan. e~in 0 _ ~ sal ayni meıai ile senede dokuz 
~ 111& da uğranılarak yem fi r~m.~sı . yenı .aanayı ~aya.tımızda larak ?ızım sevıncımıze ııtırak e _ ~ milyon metreye çıkarılacaktır. 
~.. lcı.ıınlar tetkik edileceği \:uyuk bır vazife ve genış bır saha- decektır. _,- Fabrika icabında askeri imalat ka-
~ ı....._"-1-'--ed k' f b 'k nıııııuııu1111111ıııı33!1Jı1n11JJ11PUHh131nıııtllllll!h11A111ıııt1ııııııı1111111#"• PW? & F"'z JTllQ Jı'telerini tamamen imal edebilece· )"' ."Vlll l ·~ e ı cam a rı ası· ~ · 
(did, e a.tına merasimi saat on kırköy bez fabrikasının inıaatınaı atte, modern tesiıatlı, rekabet ği gibi iktısadi sahada çalııma ha· 
"il lo )&pılacaktır. Bu merasim 1933 seneainde baılanmııtır. Prog· kuvvetini haiz bir fabrika haline tinde de senede vasati olarak üç 
\ \t~~· Baıvekil Pata ile lktı· ram mucibince 1934 senesinin fU- girmiş bulunmaktadır. milyon metre halk ihtiyacı için 

\ 1. cıiil 1 Bey ve davetliler mo bat, mart ve niıan aylarında Av- Fabrika neler yapacak? patiska ve ince amerikan bezi ve 
~ ~, ... _ .. Ceına} vapuruna aeçekler rupadan gelen makineler yerlerine l muhtelif piyasa bezleri imaline 
·11 -..Q, d • malatı, ciheti askeriyenin pa-
~,>~ı, 1_ erhal Zonguldag"a dog". yerlettirilmi• ve yeni fabrika işle- l muktedir olacaktır. 
~ ç " 'S' ınuklu kumaf ihtiyaç arına kifayet 
\ d~~.llc&ktır. Yarın da Zon- meğe hazır bir vaziyete getirilmiı- itibariyle cevap verebileceği gibi, Fabrika 4800 insan ge· 'il t~ i sunt antransit fabrika- tir. • piyasada da eski imalitmdan faz· «;indirecektir 
~ "e Be a.tına ınerasimi yapıla - Fabrikanın te•isab la olarak ince patiska, desenli bez- üç posta ile mesai halinde se -
~9'~ •tl'ekilimizle davetliler moderndir ler ve pamuk elbiselik kumatlar nelik istihsali 12 milyon metreye 
b ttdi.,, -.babı tehrimize döne· Bu suretle evelce üç bin ii iken çıkaracakbr. baliğ olacaktır. Takviye edilecek 

~lcırJc.. bu kere on bin iğe ibliğ olunan ltletici kuvvet şimdilik ıehir fabrikada azami istihsal halinde 
' oy bez fabrikası Bakırköy bez fabirkaaı mümasil elektrik şebekesinden alınacak ise 1200 amele ve buna tekabül eden 

~ılQıa resmi yapılan Ba· sınai müe11esata kartı normal vüs- de icabında müstakil bir muharrik 4800 kiti geçinecektir. 

Üçyüz ili dört yüz hin nüfusbatı
na bir verem dispanseri vardır. 

Şehirler haricinde büyük Sov· 
khozlarda, Kolkhoz veremle mü· 
cadele istasyonları vardır. Köy 
hastahanelerinde de bir muayene
hane, verem müteha11111, hasta ba 
kıcılar ve İçtimai yardımda bulu· 
nan Asistanlar mevcuttur. 

Dispanserler hastaları sanator· 
yomlara gönderirler. Sanatoryom 
lar mümkün olduğu kadar şehir 

civarlarında, ormanlıklar içinde, 
sanai merkezler civarında inşa e· 
dilmektedir, veremliler alııtıkları 

hava tartları içinde tedavi edilir
ler. Bu tedavi usulü çok iyi netice· 

ler vermektedir. Hastaları ancak 
bulundukları yerlerde sıhhatleri 

iyiletmediği takdirde orta Rusya· 
ya ve yüksek dağlara göndermek
teyiz. V rem sanatoryomlarında 

yirmi bin yatak vardır ve hasta
hanelerde mevcut yatak sayısının 
yüzde beti veremlilere ayrılmıttır. 

Sanatoryomlardan baıka gece 
sanatoryomları vardır. işçi vazife 
sinden çıkar çıkmaz buraya gelir, 
yer içer, yatar ve ertesi sabah işine 
gider. Mektepliler için de gündüz 
sanatoryomları vard?r. Moskova
da 834 baılı adamı alan on bet 
gece sanatoryomu ve 835 çocuğu 

istiap eden gündüz sanatoryomu 

vardır. Şehir halkinin yüzde sek· 
seni, küçük tehirler halkinin yüz
de altmıtı ve kır halkinin yüzde 
otuzu veremle mücadele tedbirle
rinden istifade etmektedirler. 

Her Sovyet Cumhuriyetinde 
veremle mücadele itlerini idare 
etmek için bir veremle mücadele 
müssesesi vardır. Bunlar birer tet
hiı, tedavi, fenni arathrmalar ve 
teıkilit merkezleridir. 
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~JKAYE: 
•• suz Ök 

Yazan : Selami izzet 
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Gila doğuşu 
Gün batısı 
Sabah namuı 
Ofle namazı 
ikindi ııamıızr 
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ÇOCUK Saqıfası 
hediqeleri 

9 Ağustos Perıembe gününe ka
dar çocuk sayıfanuzdaki bilmeceleri 
doğru hallederek hediye ktızar:nn kü· 
çük okuyucularımızın iıimlerini ne§· 

34 - Tekıim Osmanlı ıokak ZS 
marada Madam Ka!opi, 35 -
köy Yoğurtçu park Mediha, . 

J Maçka Kurtulut apartımanı 

Ağustos ııüneti <.° • a öyle\ 
hızlı yürümüttü, ki alnından no • 
hut ıibi ter damlıyordu. Bahçe 
kapısının önünde ıoluk aldı. 

Akşam namar. 

lamıyorum ki ... Her çocuk böylt! rauı namazı 
imsak 

§eyler giyer... Hem t~yzemiz ona • Yılın gı çen glinlert 

t0.56 
3.ıJ 

l 

ı 
rnH 

!'1.1 i 
rediyoruz. . 

Hediyeleı·imiz her Perıembe öğle· ı 
den ıonrft idarehanemizden verilir. 

dairePeyker, 37 - Suadiye iıt• 
civarı bal,kal Mehmet Efendi 
siyle Mehmet izzet, 38 - D•~ 
fakl'ldan Dursun, 39 - 8ÜY11 

Bahçede, yaşlı bir hanımef en -
di, gülleri buduyordu. Zili duyun -
ca kapıyı gelip eliyle açtı. 

- Cemile Hanımefendi? 
- Benim .. 
Cemile Hanım gelene baktı yır-

mi sekiz, otuz yaşlarında, sade 
giyilflli bir kadındı. 

- Hnmmefeudi. h2'.rbin baılan· 
gıcmda, Çanak!~a.lede bir çocul 
buJmufsunuz, doğru mu? 

- Evet, şimdi üç buçuk yaıla· 
rında ... 

Genç kadın sendeledi: 
- Affedersiniz hanımefendi , 

bu çocuk belki benimdir. Göreb~. 
lir miyim? 

Cemile hanımefendi biraz faşn 
ladı: 

- Hemen göremezsinb:, dedi 
kocam otomobil ile gezmeğe r,İt· 

ti. Küç.iiğü de beraber aldı ... Or 
lar gelincive k"" d.,.... otu Yum,- ·' 

anlatınız .. 

Bir ağaç zı.ltına oturdula,r. Genc
kadın anlattı: 

- Affedersiniz, heyecanımı 

mazur görünüz ... Ne yaptığımı bi l 
ıİıiyorum ... Tasavvur ediniz, çocu· 
f.umu kaybettim ... Kocam ameley· 
di. lımi Alidir. Benim ismim Şefi
ka.. Cocuğum olduktan sonra 
h+:i~tala~dım. Ameliyat yapıldı. 
MÜliim bir ameliyattı ... Ben haıta
n~ye yattım. Çocuğu Çanakkale· 
de teyzemize gönderdik... Siz de 
orada oturmu!sunuz öyle mi, hanı· 
mefendi? 

-Evet .. 

- · Muhakkak çocuk, benim ço· 
cuğumdur ... Anlatayım ... Ben has 
tanedeyken kocam askere çağrıl
dı ... Neden sonra Çanakkaleden 
muhacir gelmeğe batladığını duy
dum ... Teyzemizden, çocuğumdan 
haber alamıyordum... Haıtalığım 
nüksetti .. Aylarca ıürdü. 

Sustu: 

- Sizin otomobil geldi galiba.' 

Bir otomobil geçti, 
Şefika devam etti: 

uzaklafh. 

- Kocam esir düttü. Ona yaza· 
madım, bu kara haberi vereme· 
'dim. Aradım, sordum .. Öğreneme· 
aim .. Teyzemizle, çocukla beraber 
{ola çıkmıflı. Sonra ne olmutlu? 
Bilmiyorum. Ah bilmek İstiyorum, 
ojlumu bulmak istiyorum ... Niha
yet sizin, Çanakkaleden gelirken 
ı:ir çocuk bulduğunuzu söylediler .. 

- Heyecanlanmaymız .. Biz dt 
. o zaman Çanakkaledeydik.. Mu
hacir olduk .. . Yol da kucağında bir 
çocukla yaya giden bir kız gördük. 
Arabamıza aldık. Kız öyle piş · 
kindi, ki bir fey söylemedi. Yal · 
D!Z kucağındaki çocuğun karde§i 
olmadığını söyliyebildi ... Bir yer · 
de durduğumuz zaman, kız ana11 · 

nt gördü. Ko!arak sitti... Çocu~ 
küçücüktü ... Bir §eyler mırıldanı · 
yordu ... 

- Üstündeki elbiseleri ne ol . 
du hanımefendi? 

- Durunuz getireyim.1 

Cemile hanımefendi, elbiseleri 
geti:.tli. Şefika baktı, ba!ın• sal · 
Jadu 

- Btr teY diyemem ki ... Hatır-

2 18 219 

kimbilir neler aldı... Bilmiyorum Yılı n \:alan ı ünleri 

ki... L-------------" Birinci gelen okuyucumuz 
147 14tı 

Sustu, kulak kabarttı: 

- Otomobil geldi. 

Otonıobil durdu, yatlı bir beyle 
bir çocuk indi .. 

Ş:filta çocuğa atıldı: 

- İhsan? ... 

Çocuk haykırdı .. 

Kadın çocuğu bıraktı. Seui~ 

baktı. Uzunca bir zaman ~eçti. 

Cemile hanımefendi işi kocası· 
na anlatmı!h· Şefikanm kolunu 
tuttu: 

-Omu? 

Genç kadın sapsarı olmuft\.ı, : :>• 

cuğa bakıyordu. Çocuk, oynama· 
ğa haılamı4tı 

- Bil ... bilmem... küçücüktü ... 
iki ıene geçti... Gözleri oğlumun 
gözleri... Ama muhakkak diye • 
mem ... Eğer benim oğlum değilse, 
onu sizden alamam ki ... Kendi oğ
lumu aramaktan oıanamam ki ... 
Evet am" ya oysa, ya oğlumsa ... 
Ya lhsansa ... 

Tekrar çocuğa yaklaf tı. Bütün 
dikkatiyle baktı. 

Derin bir sessizlik oldu. 
Şefika hınçkırdı: 

- . Bilmiyorum ..• Bilmiyorum ... 

- Sonu yarınki sayımızöa -

Ticaret ve lktısat 

Almanyaya tütün 
ihracatımız 

d. e 
Murat, .j(I - Kadıköy Bele •1 Fene\'de Şahizer Hamdi Hanım bi· 

.. l ___ R A D y O I rinci ikramiyemizi kazanmıt sarıl -
·~==.::=::.....:---_ _..;.;; _ _.._ __ ...;;==- mıtlır. Kendisine güzel, fevkalade 91k 

bir masa saati nrilecektir. Per9embe 
günü idarehan~mize uğrayarak alma· 

deıi 86 numara Vecihe Riza, 
4 

Kasımpa9a fırın ıokak Lutfi, 
Eıkitehir odun pazarında 

B ug Un 
ISTAN"BUL : 
18.80: PlAk neıırlyab, 19 l\lea'ut 

bey tarafından çocuklara maıal, 

Cemi 

Ttirk musiki nr«rl)ntı: (:Slli1)o ııaz he)rl 
\'e Rlfat bey Belm:ı, Hrhlfüa hanımlar) . 

'!l.20: Ajanı ve borsa haberleri. 2ı.; 
m;ıl ıtr,u. Laılnıkl, izzet r . 
Cemil beyler tarafından oda muıılklsl. 

228 Khz. VARŞO\'A, ıs.ı~ m. 
20,ll'i: Vlrolonııeı l<on!lrrl. 20,-lO l'llk, 

ı1por haberleri. 21,12: Kadınlann en gllıt'll 

isimli \'. Brommeun open-tl. 2S,115: Çocuk 
bakımı. ZS.SO: Danı muılklsl. 21 :Musa· 
Jıabe. 

8ZS Khz. BÜKREŞ, SG-l m. 
ıs - ı:;: GUndllz n~rlyatı. 19: Ha\il 

raporu. 19.0S: Karışık lconlt'r. 20,30 Ünl· 
venite radyosu. 21.15: Senfonik konser. 
2%: l\fll'!ıahabe. 2lS,li'i: :senfonik kon resin 
de\'amı. :!S: Haberler. !S.SO Pllk. 

:l4:S Kh7., BUDA.PEŞTE, 5SO m. 
19,4:1: !ftbahabc!. 20,%0: Forint tarafın· 

dan tagannl. 21: (Tragedle de l'homme) 
isimli tı>mıll. ( Sı.togettt'n naklton). 

Kh7., l'tYA!liA, :S07 m. 
:!0.SO: Romantik o~ra muslklıııl. 22,!3 

Ne,ell ha~"·an hlklyelerl. 23,10: Haberlt'r 
23,:SO Gece konseri. 

T tpebafı Belediye Babçuiade 

ŞEHiR TIY A TROSU 
San'atklrları tarafından 

Perıembe günü 
akpmı 

11at 21 de 

hı~"'uı Bt114illfSİ 

SehirTÜjaİl'osu 

mmııııum 

~D~ü~ !!.!~ 11\!iiı\\\i 
Yazan : Ekrem Reıit 
Besteleyen: Cemal Reıit 

lıtanbul, 

ti yolculara 
edilm:ştir. 

Bebek •e Şitıi cihe· 
için Tramny temin 

~s ORSA 

lannı rica ederiz. 

BlakUvi kazananlar 
1 - Kasımpaıa Dörtkuyu N o. 46 

da Omer Lutfi, 2 - Gümilşhane A -
vukat Hikmet oğlu Şinaıi, 3 - Ela -
zizde Rizaiye camii civarında No. 6 
da Riza Bey yeğeni Lutfi, 4 - An· 
kara Uluçamlarda Cümhuriyet mek
tebi civannda 47 numarada Hüaeyine 
5 Galataıaray lisesinden 968 numa • 
ralı B. Beni, 6 - Fener Rum mekte· 
binde Koıtantin Vaporidis, 7 - Dev· 
Jet matbftasında Şerife, 8 - Kadıköy 

Bahariye cadde~i Belvu aparlımanı 

numara 3 tc Erdem Münir, 9 - Göz
tepe Yeni yalı numara 17 de Semiha 
İbrahim, 10 - Sivas lisesinde Adnan 
Riza, t t - Üsküdar Reıat Turgut, 
12 - Beyoğlu istiklal caddesi 138 
numarada Börekçi Veysi, 13 - Kuz· 

I 

ğuncuk 1 skele civannda 28 numarada 
Rebeka, 14 - Sultanahmet Alemdar 
caddesi 36 numarada Seyfi, 15 - Fa· 
tih b~rber Sinan, 16 - l:ımit, ilk mek· 
tep muallimi Refik Bey oilu Şevket, 
17 - Kftdıköy 41 inci ilk mektep ta
lebesinden 78 Necati, 18 - Edirne 
lisesinden 48 Memduh, 19 - Çamlı· 
ca 13 üncü ilk mektep 55 Suat Bey 
kızı Firuzan, 20 - Hayriye lisesi ta· 
lebesinden Nüzhet Emil, 21 - lıtan· 
bul ku: lisesinden Şadiye Şükrü, 

22 - İstanbul erkek lisesinden 457 
Ali Haydar, 23 - Edremit Eczacı 
Şevket Bey vasıtasiyle N'ecati, 24 -

.A • • "_... 
Akbıyıkta l..ami sokagında 9 numara· 
da Nihat, 25 - Diyanbekir piyade 
alayı Mustafa Ruhi. 

Çukulata kazananl•r 
26 - Cerrahpafa Tatlı kuyu 7 nu

marada Enis. 27 - Hayriye 
lisesi talebesinden Gönül, 28 - Çam
lıca 13 iincü ilk mektep SS Apb kızı 
Ferunt, 29 - Kadıköy Sent Enemi 
talebesinden Bedia, 30 - Isparta vi· 
layeti jandarma kumandanı kızı 

Müjıan Kemal, 31 - Talu ilk mek
tep beıınci sınıf Memduh, 32 - Bo • 

Gana lımail, 43 - Balat ilk 
ten MAtmazel F. K., 44 - B 
ıesinden Mehmet Ali, 45 - /it 
ilk mektep Haydar, 46 - • 
şa nalıncı yoku9u lcla!, 47 -
taİya Sahil sıhhiye tabibi v • .tı 
kızı Süzan, 48 - Beyoğulu Cii. 
riyet meydanı perükir Mihailicli' 
nında Anttvan, 49 - Beyoilll ftf 
lal apartnnanı üçüncü. dai~e • 

8 
Perihan, 60 - Kadıköy htell 
ıtnıftan 883 Ahmet Ferruh. 

Kartpostal kazana"'' 
6 t - Basri Badman mahall'-' 

numarada Yavuz Lütfi, 52 - A 
Ulucan civarında Cezmi1 53 - . 
patft Avukat Hikmet Bey oğlu Ş 
54 - Ku~tuluş Sinanköy Melı ~ 
ıo'lak 16 numarada Melahat, fi 
İstanbul kız liıeıi 86 Türkanı ~ 

Çayb3şı mahalleıinde avukat ~ 
Bey oilu Ekrem, 57 - lıpart• 
met caddesinde berber Haliı S~ 
lu Cengiz, 58 - Ankara Yefl1 

Sıhhiye sokak Semiha, 59 ..,., 
Jandarma kumandanı Kazım 1Jt1 
lu Şükrü, 60 - Ediı-nekapı I'~ 
yeci Necdet Bey vaaıtasiyle 1-111• 

61 - Sinop Berber Nail Efendi., 
Hikmet, 62 - Bayramiç gazete, 
İsmail Necati, 63 - Konyn A"~ 
mektebi talebesinden 548 . 
64 - Ortaköy iıkele gazino it 
de 12 numarada merhum Şevlı'1 

kızı Umia, 65 - Isparta H. 
\·ezncdcrı Nazmi Bey oğlu 

Kadri, 66 - Tünel ba!ında . ' 
bici Nazmi usta çırağı Nazmlt 
1 zmirde eski Bitpazarında 
Ali Fuat, 68 - Y oziat Maarif . 
oğlu Halit Hami, 69 - 27 İ~ 
mektep talebesinden Nurettiıı. ti. 
Vefa lisesinde ikinci sınıf ta1e ·I 
den Fahri Celal, 71 - Babaı~1 

Acliİ fus memuru mahdumu D" 

Efendi, 72 - Kadıköy Şair 1' 
sokak 42 numarada Hayriye. 
Laleli apartımanı 14 numarad• 

. r.4' zuka, 74 - Beyazit kahvecı ~ 

11 lınlarında ,ıldız ışareti o!ınlar üzer· monti yokutu Ihsan Bey apartnnftnı Efendi ,·aaıtaıiylc Nermin, 
1 b. . . lı't 

!erinde 13 A~usıosdı muamele görenler· dördüncü daire Ali Kemal, 33 - Ni- Mac;ka Ortakpa as ırıncı 

Bey ve hanımlar. dir.J Raı. amlar kap:ınış fiatlarını l{ÖSterir. 1 tantaıı Suavi apartnnanı Nüzhet, 
1 ~- "!!!!'!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~!!!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!'?!!!!!~~~~ 

• Londra rı 'J. -

• "\rvyorL 1114. -
• Parl5 ı;o -
• ~lll&no ~16. -

t Br!H;)c· ıı s. -
• At i n ~ ~!5.-

• C"fntvrr n.-
• !'ol\ a ?S • • • 

• ,\mstırda ıı 84, • 

• l'raıı 100. -
* ~ınkhn"' :n 

Patan bul Evkaf PIUdUrlUOU 

G1tlatada yeni cımı av:uıunda hı'l tarafında bir oda 
,, " 
" " 

" 
" 
" 

• ,, kapı ,, ,. ,, 0 
,, Ha1A tarafında olmıyan böy' k 

kürük .. " " ,, ... 



~da =ı SPOR 

Yşe gitti Rahime geldi! Güreş mü-
. ' . sabakaları 

~ .. Çındeki su kaynayınca ıslık çalan 
36

· ibrik karşısında hizmetçi kız •• 
İleler· . • 
İlerdın hızmetçi derdi ve hiz- düdük ıesini bile İ§İtmiyecek ka· 
f'k en çektikleri sıkıntılar dar kendinden geçiyor!,, 

lir.u .. dedikodu mevzuları ve Böylece dü§lirünken hemer 
1 tt ~Unkü hizmetçiler derd= mutfağa gideyim, Ay§eyi iyice a· 
ı .. ~•!tir. Müsrif oldukların- zarlıyayım ve ibriği ocaktan indi· 
b "llrt''k liırı u olduklarından, pis ol- reyim, dedim. Fakat sonra bir 

~ do~dau tembel oldukların- müddet beklemeğe karar verdim. 
ıı" i d a:yı onlara yol verilir, ken- Çünkü Ayşenin ne kadar zamar 

tııı.; kapı değiştirmeye alı~- sonra aklı ba§ına gele~eğini. V( 

> an an, fazla maaş buldukla- düdük seıini duyacağım bilmek 
f 'i~,1 hanımın titizliüğini çeke· • istiyordum. Aradan üç dakika 

et ·~:nclen dolayı kaçıp gi- be§ dakika geçti. Düdük mütema· 
5 ıi lınların hepsini tabii bul- diyen çalıyor ve ibrik: 

t.ı b~ı~gelir. Halhl•ki i' i ~· " "- Beni ocaktan indiri· 
1~1rtı evden giden hizmet· niz, kaynıyorum!,, diye bağrıyor• 

\'a~. f . d l k · · d A b f d h' l td· ... cs;n en ayrı ma ıçır u, ama y§e u erya a ıç a · 
f h ıg, sebep pek eayri tabi' dm§ etmiyordu. 
et~ gün görüp işitilmiyer. Nihayet fena halde hiddetlene· 
~: en~ir. AnlatayJm da oku . rek mutfağa koştum. Etrafıma 

bakındım, Ayteyi göremedim. 

fi~ bize geleli on gün oluyor· "- AY§e, neredesin, işitmiyoı 
,: nya.ğ1 düzgün, işe yaraı muıun, ibrik ötüyor?,, diye bağır· 

6 i&. 01d~'.!U için vazife bittik!_:c dım. Hiçbir cevap alamadım. Bu· 
fır k nun üzerine gaz ocag-mı ıöndfü ,.. amasına arşı ;:ıC' 

de ga mecbur oluyorduk düm ve çay ibriğini indirdim. 
~ , havagazını çok İsraf Bu aralık ıokak kapısı açıldı 
t· .. '1. Mesela çay .. -·:unu ya- ve Ane içeri girdi. Kız ağlamış -

' ~~~· :.- ' r.ynatıyordu. Çünkü tı, gözleri yaşlıydı. Onu görünce: 
~:ığini ocağa koyduktan son· "- Nerdesin, düdük ıeıini i~it· 
) tereclen dı§arıya bakıyo? medin mi? .11 diye yüzüne karşı ha· 
\in l·aynamakta olduğunu ğırdım. Ane cevap verdi: 

l" )'Ordu. "- İşittim beyefendi ama, ben 
h' bu çay ibriği burada oldukça bu· 

1.. 
1ırnetçiyi kaybetmemek 

"'ad .. f rada oturamıyacağım. Ya onu or· 
~tn u en buna da bir çare tadan kaldırıraınız ve kullanmaz-

ki .: Mağazalardan birind< 
u b' sınız, yahut bana izin verirsiniz 

l:l. ır Çay ibriği gördüm vr 
onu 1 '- giderim.,, 

atın araK.. eve ge; • A. "- Neden?. Çay lbritlnln ••"" 
· Y§eye ,dedim ki: k ., na ne zararı do unuyor .. ,, 
~ 1

8.ak, bu çay ibriği düdük- "- Onun çıkardığı düdük sesi 
tnde su kaynamağa baş- nişanlımın ıslık sesine çok benzi· 

~ C\rrtaz ibrik evvela hafifcc yor. Demin düdüğü işitince ni· 
~tı Ça.lar. Onu gaz ocağınd~r. şanhmın beni çağırıyor zannet· 

d olrnazsa, birkaç saniye tim. Hemen aşağıya koştum, kapı · 
~ aha şiddetli ve devamlı nın önünde bekledim, kimseyi gö· 

~tte ·· it· oter. Sen o düdük sesi· remedim. Ondan aonra çay ibrif 
it i ·ı 

tı·· •1 lnez hemen gazı ıön- aklıma geldi. Hemen yukarıya 
"11.ınvc 'b-·. d ... B -.. ~ f 1 rgı m ınrsın. \ kottum. Ben her zaman nişanlım 
•,, alla gaz aarfedilmemi• çağITıyor diye böyle a!ağılara kr 
~~~ dar koşayım mı?.,, 
'lll~ C\'vela bu izahattan biı "- Nişanlın kim?. Bu da nere· 
\t ,;::adı. O i§gÜzar olduğl" den çıktı?.,, 
~in ~ kıt oJan bir kızdı. Q . "- Karşıki aparhmanın kap· 
n ana sordu: cısı .. ,, 

ltQı, e~efendi. ibrik düdük ça· "- Haydi öyleyıe pılını pırhn 
~ k~hl ne çalıyor. Ben an· topla da büsbütün ni,anlma git 

"l:ı, l ! Şarkı mı, yokaa .. ,, Aklın nİ§anlında kalıyor diye her 

~~ ~tıtr:. A.yfe, dedim. Sadece her ay on lira havagazı paraaı V"' 

" ur·· dUd·· ur. Sokaklarda polis • remem.,, 
~kı,t uk ve çocukların ıalık Avşe gitti, yerine Rahime ,... 

ibr:~ı İJi.~rniyor muıun?. lş di. Yeni eelenin ifadesine bakıla 
~tı de oylece düdük çalar cak olursa, Ayte ile karşıki apar
~t\~Uhavereden ve verdiğim tımanın kapıcısı yakında evleni · 

. ~i~ •~nra. ibriği Aneye tes- yorlarmış. 
tlt ' rteai sabah artık Ay· 

~k •uretı h -. 'clkJ e areket edecegı-
~ b a bekliyordum. O çay 

\ ~~ı o -n Qc~ cagına ko"yduktar 
~ 'l~d dalacak ve suyu oca · 
.~i he unutacak olursa, dü· 
~· Unu bana haber vere -

tı 
~ ~era]d 

>ı )'!t a erteıi ıabah kalk 
~~ır] Uyandığımızı işitince 
4 he, ıyacaktı. Filhakika a-

\ ttı\llf:~ dakika geçtikter 
lı~()rı.-a d tan evvela hafif vr 

•k 1 . a. devamlı ve ıiddetl: 
'd eaı geld· 

l llt ı, Fakat ibriğir. 
l "-Yıp · • 

' dl'tttı gıtıği halde hic 
" 'Yordu. Kendi kendi· 

. )' ~\l kıı 
ltııb aınına dalgın, de· 

i\fında şiddetli öten 

Dedikoducu 

Yeni tteşriyat 

Holivut 
Holivut'un 15 ağuatos nüıhas1 

çok güzel renkli reıimler ve ıon 

sinema haberleri ile inti,ar etmiş· 
tir. 

Dr. ffafız Cema1 
•' ,hili hastalıklar • l"haısısı 

Cuma YC pazardan batk• cünlerde 

:ıeden sonra aıuıt 12t dr fi ya kadar 

lıtanbutda Divanyolunda ( 118) nu· 

maralı buıuıi kabinesinde hastalanru 
ksbul eder. Muayen,.hanr 

fonu: 22:!~~. 

Yazlık ikaD'ıetsih telefonu Karıdi'.i 
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latanbul, 13 (A.A.) - Şehri· 
mizde a.laf ranga prof eıyonel gü· 
ret yapmak üzere Avrupadan ge 
tirilmiş olan 20 ecnebi pehlivanın 
müsabakaları 17 ağustos cuma gü· 
nü Taksim 21tadyomunda. başlıya
caktır. Bugün Türk pehlivanla · 
rından Kara Ali, Mülayim, Tekir
dağlı Hüseyin ve Rifat peslivanla.r 
dahil olduğu halde bir içtima ya· 
pılmış ve neticede biri Krego Ro· 
men ve diğeri serbeıt güreş olanılr 
iki büyük müsabaka tertibi karar· 
la~hrılmışhr. Hakemler Türk Vt? 

ecnebidir. Güreşçilerle bera.be:· 
§ehrimize üç tane beynelmilel gü
re§ hakemi de gelmiştir. 

Çarşamba günü T ~ksim stad · 
yomunda saat 17 de güreşçiler id· 
manlar yapacak ve hakemler bey· 
neymilel nizamnameyi tetkik ede· 
rek güre§ler hakkında mukarreraf 
ittihaz edeceklerdir. 

Avrupadan gelen bu kuvvetF 
pehlivanlarla bizde r.on zamanlar
da parlıyan ve çok parlak neticeleı 

alan amatör pehlivanlar arasında 
bir mukayese yapmağa maale.sef 
imkan yoktur. Filhakika federas · 

yon re:si nizamnamenin profesyo· 
nel güreıiçlerle meşgul olmadığı· 
nı ve beynelmilel nizamahn ama· 

törler le profesyoneller arasında 
müsabaka icraama imkan verme· 

diğini kendiaine müracaat edeıı 

bir muhabirimize söylemiştir. Hal· 

buki, mesela: Bir Çoban Mehme· 

din bütün amatör göreşçilerin bi · 

leğinJ büktüğü gibi meıela: Fin· 

li.ndiyalı Huhtan~n. Macar Szahc 
veya Çek Wavra kartıilnda yni 

neticeyi alıp alamıyacağı cidden 

merak edilir bir hadisedir. 

Amsterdamda atletizm 
Amaterdam, 13 (A.A.) - Dür, 

icra olunan beynelmilel atletizm 

oyunlarının neticeleri şunlardır: 

400 metrede galip Harbin (A· 

merika), 100 metrede galip Ber

ger (Holanda), 200 metrede galiı: 

Berger (Holanda) ,yüksek atlamada 

galip Conson (Amerika), 800 met· 

rede galip tatman (Amerika), 

1500 metrede galip Lovelok (Yeni 

Zelon), uzun atlamada galip Pi· 

kok (Amerika), 5000 metrede ga
lip Kuşoçinski (Polonya) , 110 

metrede galip -manialı- Beard ( A· 

merika) . 

Pariste amele spor 
bayramı 

Pariı, 13 (A.A.) - Dün Fran

ıada ilk defa olarak büyük bir a· 
mele apor bayramı yapılmılhr. 

Müsabakalara Sovyet Ruıya, Sar, 
Almanya, İsveç, Norveç, İngil -

tere, Amerika, İsviçre, İspanya, 

Çekoslovakya ve Fransa amele 

sporcuları iştirak ctmişlerir. 

Stadyom bir çok Sovyet bay • 
raklariyle süslenmiş bulunmakta 

idi. Ecnebi sporcularm ve has • 
saten Sovyet Rusya !porcularının 

sahaya geli~leri heyecanla alkış -
lanmı§tır. 

Kanadaya s;lah 
giremiyecek 

Ottava, 13 (A.A.) - Kanada 
hükmeti, Bolivya ve Paraguaya 
silah ihracatını yasak etmiştir. 
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qıl •• once •• 

Paşabahçede ilk 
fabrikası 

cam 

:-··························· ........... ·-·----·-···· .. , 
reni fabrikanın açıl-~ Bir hatıra ~ 

•• b i ·ı $ ••• Gene o yılda iken blr gün valldemle ! maSl munase e l e i Pnşalıahı;:esincl .. o zamanlar me\•cut olan • 
. i billflr !abrfknsma d nizdcn gidiyorduk. 

Paşabahçesınde açılacak car.ı i Bir h:: ·ıı rcrlediktc., sonra birdenbire 

f ~brikasmm temel atma merasimi i hıv karardı. MUte-

bugün yapılacak. Memleketin çok :.· ak!' en de~euı bir 
: ağmur ~tadı. Biz 

büyük bir ihtiyacına cevap vere- ~ ı·nyık itinde idik. 

cek olan bu fabrikanın kurulacağı ~ f'·guıncak bir yer 1 
• buıamadık. Fena 

yerde, yüz sene kadar evvel de : halde ıslandık. z8 • 

bir şişe ve billur imalathane,i var- ten fabrikaya da az 

dı. Bir aıır sonra temelleri atıla~ bir mesafe kalmr§-
tr. Oraya çıkıldı. 

bu modem fabrika, acaba bir te- Validem vr yanında 
sadüf neticesi mi gene ayni mu -
hitte kuruluyor? Belki.. Fakat 
vaktiyle Fenni Efendinin Sahil
nameıinde: 

Sav yanından bugün ey şuh aman 

bulunanlar o hadise
den• pek çok mtite
esslf olduldnn halde 
blldklıı ben pek 

• me-mnun olmuştum. ÇUnkU onlarm bir 
tArn!tn. kurunmak knydlnde bulunmnlan, 
fabrikanın bahı;:eslnde öteyi! beriye atıl· 

ağyari. ml§ renk renk blUO.r çubuk yığ'Inlannın 
güneşe karşı bin türlü elvan içı.nde panJ 

Gel Paşabahçcs.inde zeYk edelim parıl yandığını doya ıloya seyrü temııp 
hünkari .. ı ıı~ eğlenmeye benim iı;:in m,.ydruı ver· 

I nuştı ... 

Diye methedilen semtin çok de· : 'J'('(l'kkllr - ltecnt zad. Mshmıı t Ekrem 

ğişmiş dekoru içinde... ı ··--.. L-~İ~··d·~·~·;i"~~··S~dih.~d·:·ij;·ı:: 
Pa§abahçesinde açılan ilk ş:, :- tan bul bir "zevk deryası,. na dö· 

ve billur imalathanesi çok yaşa - : nerken Damat İbrahim paşa, bu. 
mamıştı. Bunun da sebebi; o za- 1 

man için pek tabii olarak, Avru _I 
pa mamulatiyle rekab~t edeme -
mesi olmuştu. Memleketin müb
rem bir ihtiyacı olduğu aşikar o -
lan cr.m imalathaneleri, bazı tari
hi kayitlerden öğrendiğimize gö -
re, daha evvelleri de iptidai şe

kilde mevcuttu. 

Şehrin 300 "şişeciyan11 neferi -
ne ve 200 "şişeciyan,, dükkanına, 

şişe ve billur mamulatı yetiştirme
•· usr•..-n P ... ı..J.g. i..-..alatha -
nesinden evvel 9ehirin muhtelif 
semtlerinde üç büyük "Şişeci ki.r
hanesi,. mevcut olduğunu Evliya 
Çelebi, kitabında kaydediyor. Fa
kat bütün malumat bundan ibaret 
kalıyor. Evliya Çelebi, pirleri 
Cemşit ve Ebu Ali Sina olduğunu 
söylediği şişeciler karhanesinden 
ancak iki satırla bahsetmiştir. 

Çok az ömrü obn ilk Paşabah
çe şi§e imal~thanesi de ihtiyaca 
cevap vermiş ıayılmaz. Türkiye
nin iktıaat tarihinde yeri olan ilk 
esaslı fabrika, hiç §Üphe yoktur ki 
bugün kuruluş rc~ ·mi yapılacak o
lan fabrikadır. 

Bu veıile ile kısaca Paşabahçe 
semtinin tarihinden bahıedelim: 

Bayazit zamanında burası bir 
bahçe idi. Üçüncü Murat zama· 
nında İran ıeferine çıkan Özde ·
mir oğlu Oıman Paşa; Şirvan, 

Şimahi, T ebrizden birçok ganaim 
elde etmİ!ti. Bunlar ara -
sında ilk bakışta hayret ve 
takdir uyandıracak derece -
de mükemmel bir köşkür 

kubbesi bulunmakta idi. Osman 
Paşa, bu kubbeyi üçüncü Murada 
takdim etti. Üçüncü Murat ta 
hu kubbe için Puabahçesinde b!r 
saray yaptırdı. Bu sarayı Evliya 
Çelebi: 

raya da bir mevki ,·ermişti. Ge • 
rek üçüncü Ahmet ve gerek ken• 

disi için "zevk ve ss fa,. yeri hali

ni almasını dü~ünerek lodosun 
şiddetine dayanacak bir rıhtım ve 
bir liman yaptırdı. 

"Paşabahçesi,, hayli müddet 
kendisinden istenen bu vazifeyi 
de yaptı. 

Üçüncü Selim zamanında bos .. 
tancı başıların n ıhafazaıı altına 

-ı-- ı... ~; .. ;_ ı· 
tüfeklerle bin adım me!afeden 

testilere nişan atılan hu~uııi talim
hane olarak buluyoı·uz. 

Paşab?hçesi "tepdilhava., sem• 
ti olarak anılıyor. Sultaniye ça-

yırında akan "Gümü! suyu,, ile 

"Maden suyu,. r..a hazmı kob.y!aş· 
tıran bir hassa atfediliyor. Fakat 

ne yazık ki Beykoz ve Paşa.hah • 
çesindeki sular ıalah edile
medi. Abcliilhr."llit zamanında bu 

memba suları inhisar altına alın
mı~tı. Abdi.ilmahit , kendisini ze

hirliyeceklerinden korktuğu için, 

bu ~ulara kimseyi yanaştırmaz. 

kendisi buradan içerdi. Meşruti

yetten !:>nra gen:!er kilitli men· 

baları kırarak "Azat suyu., de
mi§lcrdi. 

Pa!abahçede "Şiıehane,, den 
maada bir de vaktiyle yapılarak 
sonra terkedilen ispermeçet mu • 
mu fabrikası vardır. 

l~te bugün ilk cam fabrikasının 
temel at.ma mera~imi yapılacak 
olan Paşaba~ıç~n·n kı :a bir tarih· 

çes1 .. 
rtiyazi Ahmet 

lrlanda müs•akil hül{fı
metinin vaziyeti fena 

"Lehi deryada bir kasrı huma- ı 1 l ' 13 (A A ) Ko• c - r nr· a. . . 
yun, bir kasrı ibretni~ma., diye Deyli Telgraf muharibinden: 
tavaif ederek şunları yazıycr: 

"Göı-c-I"!cri müsta"rahı ha•1r· 
etmektedir. Hele içinde rrnku§ 
ve tesaviri hayvanat o kadar gü
zel tersim edilmiştir, ki şimdiye 
kadar sahili deryada şiddetli ha ·i 
vadan bozulması lP.zım geldi~i 
halde bir seyine bile noksan gel -
memiştir.,, 

Sarayın bir bahçesi ve yetmi§ 
bahçivam vardı. 

lrlanda müstakil hükumeti çok 
müşkül bir vaziyet içerisindedir. 
Vilayetlerin çoğu, bir müddet 

iç"n fukaraya et~ihleri yardımı 
kesmeğe mecbur o1mu~lardır. Hü-

kumd hic bir bankadan para ala· 
mamakta-dır. Diğer tuaftan, lr • 
landanın lngiltereye ihracatı te -

vakkufa uğradığından varidat 
fevkalade azalmı•hr. 



.................... 
Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, 1 elefon: 2292!> 

------------------------lzınir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Per9embe &ünü saat 16 
da Galata rıhtımından kalkar 

doğru lzmir•e gider . Bu vapur 
her- puar giinü eaat 16 da lzmir • 
den kalkıp doğru latanbul'.ı gelir. 

Üskiidar Hukuk Hakimliğin
den: 
Oıküdarda Büyük Çamlıca ci 

varında Kı11klıda camii ıerif kar• 
!llmda Ona ıokakta kain 2 No. 
lu Ye hududu kadimi Halil Pata 
ve Şeyh Selimi ve valide kethü • 
dası Esseyyit Mehmet Efendi va· 
kıflarından etrafı tat duvarla 
mahdut bir kıta konak araaaından 
mezkuı- Kıaıklr caddesinden Çam• 
lrcayı kebire mümtet tarik üzerin.
deki Karni paşa arsasına mülasik 
hir tarafı türbei ferif araa tok~ğı 

1 diğer tarafı Fatma H. anuı ve '111••1----••••••li tarafı ıelasesi Selami efendi !eyh
" , ...................... 1 lerinin ikametine mahsus meırut

hane bahçeai ve araai mezkurenm 
kısmı mütebakisi ile etrafı laf du· 
varla mahdut 360 zira mahalli 40 
adet altın lira bedeli maktu mu
kabilinde ve gene arsai mezkUre • 
nin Ktsıkh caddeıi üzerinde ve 

Deni:ıyolları 
l'LETMESi 

Acenteleri Km.koy • KOprlUn~ 
l'el.4!362 - Sirkeci Mtihirdarza .... 

H2n f cleforı 2!740 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Va~uru 

14 Aıustos 
S A L 1 20 de Galata nb· 
tımıodan kalkacak. Gidiıte 
Zonıuldak, laebolu, Sinop, 
Samsun, Fat11, Giresun; Vak· 
fıkebir, Trabze•, Rize'ye. 
Dönüşte bunlara ill•eteo 
SPrmenf", Ordu'ya 
ca'dır. (46 79) 

ujraya· 

Ayvalık Yolu 
BANDlRMA ••_PUIU 

1 SAguıtoı 
Çar ıamba ı 9 da Sirkecı 
rıhtımından ~alkacıkhr. (4741) 

Dikkat 
Vapur hatlarında izdihama ma

hal kalmamak üzere biletlerir, 
.,. hareket günlerinden evel Kara 
1 ~ . ;;:.; ~ • k ' -:! t : • t l 

~ ı KOf e ır ecıaeıu acen a arı-

ım-ıdan tedarik edilmesi muhte· 

• "!m volcula.rm menfaatleri i~· 
bındandır. (4688) 

_, 

Çamlıcayı kebire giden yolun köte· 
batında çınarlı kahvesi denmekle! 
maruf mah;ılden dört yüz zira 

1 
mahalli 50 adet altın lira bedeli 

makbuz mukabilinde bilifraz mez_I 
kfır anaların 1tahibi müteveffa 1 

Pişmİ§ oğlu Müesses Efendi 1328 
senesi muharreminde mahkemeı 
şeri ye huzurunda Be!ir Fuat E 
fendiye ıatmıı ve bedelini alarak 
mue.melei ferağiye5inin icrası içirı 
Ahmet Reflk Efendiyi vekil etm1~ 
iae de her ikisinin vukuu vefatiyle 
mue.melei ferağiye ve tesciliye ya

pılamamıt -.e Beşir Fuat Efendi 
mn yegane varisi biraderi Sa 

dettin aiaya muamelei tesciliyesı 
vekili tarafından talep edilmif ve 
tapu nizamnamesinin madei mah
ıuaa11 mucibince mezkW- arsalara 
istihkak talebi iddiaaında. bulu 
nanlar vana mahkemeye müraca· 
at etmeleri için ilan yapılmaıınS: 
karar verilmi, ve tahkikat ta 
11 - 1 O - 934 perıembeye ta 

, lik kılınmış olduğundan iıtihkak 
talebinde bulunanlar varsa mez 
kür güne kadar mahkemeye müra· 
caat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

.(1785) 

.Maden kömürü işleri 
Türk An"onim Şirketinden: 

Zonauldaktaki ıuni antranıit fa briko.ımın temel atma meraıımınc 
davetli bulunan zevata ıönderilen davetnamclerde CÜMHURIYET 
vapuru ile hareket edileceii bildirilmiş ise de İJhu vapur yerine 
GÜLCEMAL vapuru ikame edildiği bir yanlıtlıia mahal kalmamak 
üzere ilin olunur. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 

t LAN 

TENEZZÜH BiLETLERi 

17 Aiuıtoıtan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde göıteri
Jen mnalrif siteleri CUMA •e PAZARTESİ günleri berveçhi ati ma
lıaller için ıayet tenzilatlı olarak tenezzüh biletleri satacaklardır 

1 • letanbuld•n l!dlrne9ehlr 
Sade Gidit: 

2 • latanbuld•n UzunkBprU 
Sade Gidit: 

3 • latanbuldan K1rklarell 
Sad• Gidit: 

4 • Edlrnetehlrden letanbula 
Sade Gidit: 

1 mci meYki 494 75 Kuruş 
2 nci ,, 360 25 ,, 
3 nen ., 230 ·- " 
1 iaci mc•ki 408 50 Kuruş 
2 oci me•ki 296 50 
3 ncü ,. 189 25 
1 inci mevki 421 75 
2 nci 

" 306 25 
3 neli 

" 195 75 
1) deki ayni f,atJar 

" 
" 

Kuruş 

" 
" 

S • UzunkBprUden latan bula 2 ) deki ayni fiatlar 
Sade Gidiı: 

8 • K.rkltrellden latanbula 3) deki ayni fiatlar 
Sade Gidiı: 

Bu biletler yalnız 1061 107, 322 ve 323 No h trenlerde ve verildik
~ri ayni ıün için muteberdiT. Bunlar bagaj e§yaıı için bir meccaniyet 
hakkınr haiz değildirler. 

Dört yatından yukarı çocuklar büyükler gibi ayni ücreti tediye c· 
lıarler. --- --

İstanbul, 12 ağustos 1!)3 ı 
MÜDÜRİYET 

Z AY l 

-- --· --- ·----------

T\:J Q KiV 

l ·IRAAT 
BAN KAS 

.DARA 
BiRiKTiRE. 
DAl-JAT--L;O' 

latanbul ithalat gümrüğünden lstanbul Belediyesi UAnları 

aldığım 3243 numaralı ve 17 - . ~ • 
7 1933 ta 'hl" ı...1....__ • Anadolu Hııannda Kızıl Seı·çe sokagında 6 No h e.kı 

- rı ı mt'ID1UZU zayı 

ett. y . · · _,_ v d ıı kiraya verilmek üzere acık müzayedeye konulmuştur. 
ım. enııını ÇUULraca~ıın an ~ 

eskisinin hükmü yoktur. şer~iti anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek için .N 
(1792) Jozef Aciman temınat makbuzu ile 1/ 9/ 934 cumartesi günü saat 14 e kad-' 

kaymakamlığı ve B. Ş. encümenine müracaatları. 
Satılık Hane 

F atib tramvay durak yeri ile 
F arih parkı arasında yeni yapıl· 
mıt tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odalı 
kirgir hane ıatılıktrr. Görmek iı· 
tiyenler içindekilere müracaat e· 
de bilirler. 

Fatih Dülgerzade mahalleainde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

VAK 1 T 
Gtlndellk. S1yUI Guete 

latanbW A.Dkara c:addeel. (VAKiT> 1UJ'du 
TELEFON NUMARALAKI: 
Yazı lflert telefonu: ıırr. 
idare teletooıa : Ul1t 

TelSTat ad.reat: lataııbUI - (VA.IUT) 
Pı>N lıutmu No 41! 

Senelik 
il 111Wı. 
lJ •l·lık 
ı a3 lık 

ABONlD BEDEl.l.CaJ: 
TUrkJye 
ıcoo llr. 

'2150 • 

Ecoebt 
%'209 llr. 

HIO • 
tOO • 800 • 
130 • ste ~ 

lLAJll UCUTl.EIUı 

t'tcarı Ull.Dların ııtn aayılala.nııda aan· 
tlmJ 30 kuru~tao başfar. tık saytt'ada ~O 
kıırup kadar cıkar. 

BUyUk. taz.IR, devamlı llllD vereııJere aJt 
ayrı teazJIA t vardır . 

l{eafmll lllrılarm btr aatın 10 kuruttur 
KUÇUK D..ANLA.Kı 

Bir defuı 30, lkJ dc•&BJ 60, Qç defuı 63, 
dört defam 75 n on detuı 100 kuruıtur. 
Uç aylık llln •erenlerln blr ctefaaı mecca· 
nendir. D~rt aatrn ge(et> Ulnlann fazlı 

ıatırlan beı kunııt.an hesap edilir 

lstanhul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğü 

Heki•oğlu Ati Pa,a Camii ittisaliadeki harap ı 
cut plln ve projui•e göre tamiri 20/81934 tarihinde .• _,.k 

ihale olunağıodan talip olanların f enoi ıcraiti aa....-:. 
Cumartesı, Pazartesi, PHtembe iÜolcri özleden ıoara -'"' 
Müzeleri Umum Müdürlüğü Mimarlığına müracaat etme!•' 

Posta T. T. Binalar ve 
Levazım müdürlüğii 

Y eıilköy telsiz alıize istasyonun da gerek mevcut ku)'1Jcı-:. 
ederek gerekse Arteziyen kuyusu açarak mebzul mik~ 
kine ihtiyaç oldujundan alakadar! arın mahalinde lizun .~ 
b yaparak bu baptaki tekliflerini 1 / 9/ 934 tarihine kadar, 
poıathane binasında üç.üncü katta levazım müdürlüiüıl• 
)arı ilan olunur. 

Selimiyede Fırka 
Şatınalma Komisyon 

Selimiyedeki kıt'a.t ihtiyacı için aıağıda cinı ve nı~ 
laf, ot, Kriple kömürii pazarlıkla salın alınacaktır. lıt ... 
934 cumartesi ıünü saat 14 le Selimiyede Fırka satın al
nuna müracaatları. 

Cina Kilo 
Yulaf 20000 
Ot 20000 
Kriple 80000 



Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 
--------------------

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. •· 

Kitap lıalinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
1 

.. Bina iaıaahada tecrübeli bir M jbendlae ibtiyaç Yardır. Ay· 
~rı 3~ Hrad1r. Talip olaa!mr YHilıalarile 20 Ağ111t01a kadar 
~urın MOdl'r)i'iüne mlfauat elaialer. (4561) 

Yozgat Jandarma Efrat 
mektebi kumandanlığından : 

1 Yoza-il Jandarma Mektebi efrat ve hayvanahaıa iaıeleri için 

1
6r.Sm olan aşajıda cinı Ye mıktıra yazıla "32" kalem yiyecek 
~.. · 934 hrih,nden itibaren "~,, ,O• mOdcl~tle mlnakaıaya 
0n•uııur. 8unfudın yaJuıı ekmek kapalı urf dijerleri aç.ı, 

'-lnalraıa uıuliyle alu;ıacalıhr. ihale 21 • 8 • 9S4 Sah gOaU 11at 
011da Yoııat J111dar111a melctebiade yapılacaktır. Talipler ihale 
rı .. d 
t klun en eYvel % 7,S teminatlarını rnal11ndıtına yatırarak alı· 
1 arı malcbuılıra ;haleden enel kemiıyoaa glalermek ıurelile 
~Dnalcasaya ittirak edtceklerdir. Şartnameleri girmek isteyenler 
''. ıiia 11at dokuzdan 011 ikiye kadar Mektep Sataaalma riya 

rt!ae .müracaat edebilecekferiaia ve hariçteki talip'ere ıartoame· 
irin bırer nOıb111 peruız olarak ıönderilec,;i illa olunur. (4227 ı 

Aza Çofu Cinai 
kilo Kilo 

200ooo 215000 
32000 38500 
30oo 4000 

14000 16000 
20oo 2500 
3000 3SOO 
2000 3000 

13000 15000 
4000 5000 

2000oo 250000 
1500 zooo 
2500 3000 
2500 3000 
1200 1500 
4000 5000 
2000 2500 
2000 2500 
SOoo 8000 
2700 3000 
30()() 3500 

600 700 
lOOoo 12000 
ı OOocl 1 zooo 
200o 3000 
800 1000 

300o 3500 
80o 1200 

50 60 

ıao: 100 
lSOoo 20000 
100() 20000 
~ 12000 

Ekmek 
Sıtır eti 
Koyun eti 
Kuru fuulya 
M...c ~ 
Tuz 
Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Odun 
Makarna 
Zeytin daneıi 
Beyaz peynir 
Zeytin yaiı 
Sade yal 
Toz teker 
Sirke 
Yoiurt 
Sahun 
Kuru üzüm 
Salça 
Solan 
Patates 
Pekmeı 
Şehriye 
Süt 
Gaz yalı 
Çay 
Biber 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Kapalı zarf 
Açık münakaıa 
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Nafıa Vekiletinden : 
'I' . 

~~ rıbıon • Karak6ae yolunun GOmüıhane Viliyeli dahilinde 
tfJei edea luııaında yapılacak "259756,, lira keıif bedelli tes· 
~'P•l ' 111

•1 İ•allt, ıoae •e mUtemadi tamirat ekip binaları inıaatı M zarf uıuJile mUnalıaaaya koaulmuıtur. 
tlıarı 01talca11 G&mOıbane VilAyet kon11jında 25/81934 Cumartesi 

M~at 15 le yapılacaktır. 
lbiQ1 t ~aka.aya ittlrak için nrilmesi llıımıeleo muvakkat te· 
te~lif 19482,. liradar. Münakasaya iştirak etmık iıteyenlerin 
lb&11,lc lllelctubu~u ıartaamede yazılı olduiu veçbile hazırlayarak 
lbQ"•lc... •ıatanden eYYel Gümüıhınede Villyet konağında 
''•eı •ıa lco:niıyonu reiıliğine tevdi etmeleri veya bu saatten '••al 1 ._ 8 o ma.: ıartile g6adermeleri llıımdır. 
~'"'t~fe ait tarlname ve mUtemm:mi olan eYrakı iıteyenler 
ti1a.ıe 

111 
ile, A"karı, lııeir ve lıtanbul Nafıa BaımUbendiılilcle· 

QalbG utıl&ı edebilirler Ye mezkur enakı 13 lira mukabilinde 
leti ttt';•ne Nafıa B•ımObendiılitindın ve Ankara Nafıa VekA 

1 teıne MldlrlOjllraden 11ba alabilirler. (43 ı 5) 

ı . - . ' 
't .... ı. .. j l : : .... -.ı.., .. v ... 151 ..ıf\-

' . . . "'" . 

Kumbara Sahipleril 
1 Eylül 934 ... tarihine EYLÜL 

l<adar Bankada A 

as garı 
yirmi beş lira y alırmış 
olmalısınız ! 

' 

• 
PAZARTESi 

1 Teşrinİe\iel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~. lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 
'7 

- -- -- -- -

Senede Jl·~OOO iiı·a -nükdfat l 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

. 
- Türkiye iş Bankası -

lstanbul mıntaka san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

Top Koşum Hayvanatı için 934-935 dera ıenui için Ankara irııaat uıta mektebine 
300 adet hamut kapalı zarf. talebe alınacaklar. Aıağıda yazıla vesaikle birlikte ve b"r ist i da 
la satın alınacaktır. Müna- ite m6racaat edilecektir. , 
kasası 1/9/934 cumartesi gü- A - Nufus teıkereıi "Talebenin yaıı on üçten "üçUk ve 
nü saat 11 de Ankarada M. on yediden büyük olmıyacalctar.,. 
M. Vekileti satınalma ko- B - ilk mektep şabadetnameaiain asla. 
misyonunca yapılacaktır.. C - Atı şabadetoamesi. 
Taliplerin şartnamesini gör- D - Dlirt tane kartonıuı nıika fotografı. 
mek için ve münakasaya gi- E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 934 günO akıamına 
receklerin belli saatinden lıadardar. Müaabaka imtihanı 20. 8. 934 tarininde yapılacaktır. ,4524) 
evvel teklif mektuplarını 
mezkur satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (4502) 

• • • 
Hava ihtiyacı için 24.900 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden; 

kilo muhtelif renkte kanat lıtanbul, Galata, Seyyahiin ~u '. eai ve Beyoğlu Merkezleri ara11n• 
boyası 23/ 8/ 934 perşembe da motosikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup nakliyatı kapalı 
günü saat 10,5 da Ankara zarf uıuliyle münakasaya vazedilmittir. Münkaıa 19/ 8/ 934 pazar gü· 
M. M. Vekaleti Satına]ma nü sa.at ondp yapılacaktır. Talip .>)anların kanunen itaıı lizımgclen 
Komisyonunca pazarlıkla sa- vesaik ve teminatı muvakkate akçe lerini hamilen yukarda yazılı gün 
tın alınacaktır. Taliplerin ve saatte Ba,müdiriyelle müte§e!~k il komiıyona ve ıartnameyi rör
şartnamesini görmek için mek için de her gün Baımüdiriyet tahrirat kalemine müracaat eyle-
her gün ve pazarhğa girişe- meleri. "4278,, 
ceklerin mezkur komisyona - -------------- ----- - - --
müracaatları. 

(75) (4653) 

Hava kıtaatı ihtiyacı icin 
6.000: 7.000 metre mavi renk· 
te kıshk eliselik kumaş kapa
lı zarfla münakasaya kon
muştur. Sartnamesini ve 
nümunesini görmek istiyen
]erin her l!Ün ve münakasa
ya gireceklerin 6/ 9/ 934 g-ii
nü saat 14 te teminatlarivle 
.Ankara M. l\f. V. SA. AL. KO. 
na mUracaatları. 

(85) (4733) 

lstanbul mıntaka san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

934- 935 ders senesi için mektebimize alınacak talebenin 
kaydına batlınmıttır. Aşağıda yazılı v .. 11ikle birlikte bir istida 
ile müracaat edilecektir. 

A - t\ufus teılcerui ''T alt benin yaşı on üçten küçük ve 
on yediden büyiik o!mıyacıktır. 

B - ilk mektep ~abacetnamesinin uh. 
C - Atı tahadetnaınesi. 
D - Dört tane kartouıuı •esika folo1rah. 
E - Müracaat ve kayıt mllddeti 18. 8. 9!4 günü af, şamına 

kadardar. MUsabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yıpalıcaktır. 

(4525) 
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Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Buraadaki orta mektep ve lise kısmında 

ıu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 

"Riyaizye,, , "Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji,, , Fizik, Kimya,, , "Türkçe 
Edebiyat,,, "Yurt bilıisi, içtimaiyat, Felsefe,,, "Bilha11a Riyaziyr 
ve Fen bilgisi denlerinde İngilizce bilenler tercih edilecektir.,, 

Lazım gelen vasıflar~ haiz muallimlere meDfe, kıdem ve ehliyetle 
riyle münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikalariyle beraber Ar 
karada Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatlan. 

(4717) 

t • 

Yeni Kitaplar 

NveYA iN) Tercüme KOlliyah 1 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal 
let eserlerinden ıeçme kitaplarm tercümeıi ve "DÜN ve YARIN 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarmın çıkarılması ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmeıi temin edilmiftir. En kudretli kafaların, kalem 
lerin yardımlarına müracaat r>lunmuıtur. 

Tevzi merkezi : 

VAKiT 
MATBAASl 

YedinciKitaP--·· 
lsci. Sınıfı Ildiiali 
Llr~IN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

JSTANBUL 
ANKARA 
CADDESi 

ı== Şimdiye kadar llasılanlar --• 
l - ::iAFO, Dode - Baydar &ifa\ 100 KUl'Uf 

'! - AiLE ÇEMBERİ, Moroa - 1. B. AllllUl 100 • 
s - TIOABET, JaAN1'A n BOUA, :lkııaat doktoru 

lfUllftj ı:tem • 
4 - DEVLET n bl'l1LAL, Len1n - Baydar RUat '15 • 
5 - 80SYALlZM: Kautül - SabUla Zekeriya '15 .. 
8 - IU)LLlYAT ~. B&SlN, B. Numı 15 • 
'f - tŞÇI SINIFI tBTtLA.ı.t, Lenin - Baydar Rlfat 80 • 

Yakında basılacak olanlar 
1 - RUHi BAYATl'A LAŞUUR, Dr. O. Tan~ - Prof. Dr. M. Bayrullab 

2 - tSFAllANA DO()BU, Plyer Lotl - t. B. Allf&D 

3 - KAPlTALlZM BUllRANJ, Profe.ör Plru - Ahmeı Hamdi 

4 - KIRMIZI •e KARA, Stanclal, DlZRAELl:NtN BAYATI, A. Morua 

5 - OORIO BABA: Ba1zak - Baydar Bllaı 

6 - lSA: Parla RabJ,.t mektebinde Profeaör doktor Bine Sanıte - Baydar Rlfat 

7 - ETİKA: Kropotkln - Ataotla Ahmeı 

8 - lÇTtMAI KANUNL.Ut, Qreef - Rauf Ahmet 

9 - ENGEREK D1l'Ctllıl0ı Peyami Bata 

10 - ÇOOUK DOŞtlltTENLER B. Gonıuılve, Menalier - Prnt. Dr. M. Bay

nıllab 

11 - \ 'ERTER, Göte - A. IUml 

Nafıa V ekiletinden: 

• , • 

ı• 
Yeni kumaşları ve 

Yeni fiatleri görmeden 
Başka yere uğramayınız! 

Toptan Ve Perakende 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir) 

MÜRACAAT MAHALLi: 

Sultanhamam 1 P E K 1 Ş mağazası - Birinci kat . • 1 P E K 1 Ş merkez müdürlüğü 

İpekiş'in nefis kumaşlannı büyük ticarethane
lerde de bulabilirsiniz 

A - ATA REFiK müessese$i - Bahçekapı 
B - ZAMAN mağazası - lbrahim Ahmet ve Ali Derviş - Sultanhamanı 
C - Mehmet Şefik Mahdumu Veli Şefik Ticarethanesi - Celô.l Beg 

Han - Bahçekapı 

Kumaş kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifa
desi olan i PEK i Ş ma~kasının üçüncü vasfı: 

Türkiye 
MERK.EZ 

~ .. . 

Cümhuriyet 
BANKASI 

9/8/1934 vaziyeti 
AKTiF 

1 
PASiF .. , .... , . .......................................................... . 

fhtiyat akçe5j ......................................................... . 

Lll'll K•A~ 

~~~~~;;~~-~~'.~.~:.~ ... ~~~~~~.~-~~~ 1 ~ ;:·~~::~:~. ~ 
Ufaklık ............................ ........... ,, 700.522. 68 37.937.399 04 

• 1 ed•wUldeld l•nknotl•r: 
D•hlldekl Muh•blrler : 

Lir' 

15000·~ 
663.91 

Afyon - Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ili 40 ıncı kilo· Altın : ~an l'g . .......... ı 788-024 i L 2.5 ı 5.00·t -
metreleri arası ikinci kııım in9aatı kapalı zarf uıulü ile münakaıaya Tür~ lirası ............... . . ... . 1 ., I.27 I.333.I 6 

Deruhte edilen nrakı naktiye lr ... 158 748 563 -
Kanunun t> ve 8 inci madde· 

~ 

çıkanlmııtır. Herlçtekl Muh•blrler : 
Münakasa 3 Eylul 934 tarihine müıadif pazarteıi günü saat 15 le Altın : Safi kilogram 3.745· 130 11 5.267.836 08 

Nafıa Vekileti müstetarlık makamında yapılacaktır. Altına tahvili lcabil Serbest dövizler 1 3732.639. 99 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari ıeneye mahıuı ticaret odası vesika· H•zlne Tehvlllerl: 
ları ve (28750): liralık muvakkat teminatlariyle ayni gün ve saatte ko- Deruhte edilen enakı naktiye M 

misyonda bulunmaları lazımdır. ıc.ırşılıfl . L.158748563.
Kanunun 6 ve 8 ıncı mıd· 

Talipler bu huıuıtaki f&rtnameleri (50) liramukabilindeAnkarada d.elcrine tevfikan vaki tediy:ı.ı ., 9.484929.-

Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. (4634) Senedat CUzdanı : 

Osıııanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: _ 1863 

Sermayeal : 10,000,000 lnglllz llraaı 

Türkiyenin baıhca ıebirleri ile Pariı, Mar1ilya, Nis, Londra 
•e Mançester'de, M111r, Kıbrıı, Irak, lra9, Filiıtin 
•e Yananiıtan'da Şubeleri.. Yuıoalavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da FilyaUeri vardır. 

(Jazjne bonoları ·· ·· ·· · · ......... l L. 3.767.450 -
ficart senetler ··· ·· ... · · .. 1.750 726 91 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakriye j' 
karşılığı esham ve tah,•ilAt 
İtibari kıymetle] ·· · · .. 27.627.370 .!2 

Esham n Tah•illt .. .. 3.509.351.30 

Altın ve döviz Uzerine avana ·· ··········· 
1 
Hlaaedarlar··· ............................ · .................. . 
muhtelif 

YekOn 

3 786,137.16 leriııe tevfikan va~ i teniy~ı 9.48492900 

Deruhte edilen evrakı naktİJt 

büıyesl .... .. . . .. . ... . ....... 149.263 634 -
Karşıh~ı tamamen altın olarak 6" 

, tedavüle vazcJilc-n . ... .. .. .. l._~---8.-6B_s_.ooo_._- 157.9!11· 

900047607 

TUrk Llraaı Mevduatı : 
Vıde5İZ ............................. 1 22.698 090.81 

149 26.~ 634. _ 1 V adeti ······················--· f 22 698 
1
Dövlz Mevduat. : 

Vadesiz ·············-·· ............. , 8 841 .903.46 
~ Vıdelı ............. _.............. 1 389.102.30 

5 518.176.91 ~ .. uhtellt ........................................................... . 

31.136.721.52 

4298599 
4500000-
9 967 596 15 

2:; ı.ı 53.326.84 YekOn sı.ı 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: ,.J 
lakonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerine avana yUzde .f 

~~ ı MEHJWET ASIM NetriJ&t müdürih Refik Ahmet VAKiT Mathaaıı - h~ 


