
A'Usturyalılar Von Pa
Peni soğuk karşıladı ! 

- 2ncl Hyıfada -

Sayı: 5968 Yazı İtleri Telefonu: 24379 

loit Corç qüreklere 
sofuk su serpilJor ! 

1~cınyada harp ruhu uganıgor,· Alman ordusu 
0 ldürücü silahlarla silahlanıyor. Fakat ... 

liARP 
Olamaz! 
Çİİnkü: 1914 teki 
"!iittefiklerin lıiç 
ı,.i bugün Alman· 
Qrıın dostu değil 
lf 
it ~ten makaadım, bütün bü -
llıılletlerin bir kere daha iıt\
~decekleri yıkıcı, müthit mu
~uedir. 

~~Pa lataaında böyle hir 
111 hemen vu.kuunu her lahza 
a~~k korkular var. 

11 Yiizden Avusturyada vu
lan ıon hadiıeler bütün Av -

1 
)'a endite hÜmmalan geçirtti 
914 harbini çabuklaıtıran a-4 A.:vuaturya prensinin katli i -
'9'Usturyalı bir baıvekilin kat-

M. Loit Corç 

Jinden de ayni netice çıkamaz mı? 
O zaman Sırbiıtanın Saray 

Bosna cinayetinde methaldar ol -
duğu söyleniyordu. Gerçi bunu is
pat edecek ~eliller yoktu. Fakat 
herkes buna inanıvordu. Onun i-

(Devamı 10 ncu sayıfanm ı inci stıtununda) 

Gezinti kuponu: 64 
"VAKIT,,ın tertip ettt!)i bUyUk 
gezintiye iştirak etmek i~in 

bunu kesip saklayınız. 

İdare Telefonu: 24370 Sayu11 5 Kuru• 

Türk dili ikinci kurultayı yarın 
Dolmahahçe sarayında açılıyor 

Toplantıdan önce 
kurultay marşı 

söylenecek 

Son hazırlıklar bugün 
bitiyor,· Belediye şeh -
rin muhtelif yerlerine 

hoparlörler koydu 
İkinci Dil kurultayı yarın saat 

ikide Dolmabahçe sarayında açı -
lacaktır. Vilayet Halkevlerinden 
Dil kurultayına iştirak edecek bü
tün mümessiller gelmiştir. Mü
messilJer, burada cemiyet tara -
fmdan misafir edilmektedirler. 
Bir müddettenberi denemesi ya
pılan ''Kurultay marşı", kurultay 
açıldığı gün söylenecektir. 

Tezlerin her tarafta dinlene -
bilmesi için, radyo tertibatı yapd
mıştır. 

ikinci Dil kurultayı açılınca, 
evvela kurultay marşı söylenecek 
ve sonra umumi katip İbrahim 
Necmi B-ey tarafından birinci Dil 
kurultayından beri, Türk Dili 

-------------mııı1------------1 Tetkik Cemiyetinin çalıımaları 

aponya Hindistanı zap
i:~tnıek istiyormuş! •. 

Son POıta · 
ctcai ıle gelen "Deyli Ekispres,,, 
"J• tu Yazıyı yazıyor: a:.;:1-, So.yet Rul)'ann: Mançu. 

kadar nufuzu kalmamuma 
~tadır. Halihazırda Ruılarla 

lco11~1 Çi~ fark demiryolunu birlil
tııı 1 edıyorlar. Japonlar bu hattı 

• 11lak • • • lld l ıçın bır takım teldiflerd(' 
. ; •r. Ruılar bu teklifleri reddet

~to •~ya hariciye nazın Miıter 
ııll ın.ibdar bir tarzda "Bu teklif, 
llııC\l telı!Jiftir,, diyor. 

-~ ;;: 11lqJt.bil ProYoda gazetesi: 
"be 11• tehdit ve iğfal aiyuetini 
So,,.. etn.eyiniz,, diyor. 

. .ret • • 
• 1ttihadının gazeteleri, Rus 

, derjCf lcu A • e vu bulacak hadıaeler 

için hazırlamaktadır. 
Fakat Ruıya ile Japonya araaındaki 

asıl mesele, ne bu demiryoludur, ne dt
Mançuri meselesidir .• 

Japonya, Baron Tanakanın plinım 
tatbik etmek istiyor. Bu zat 1927 de 
Japonyamn baıvekiliydi. Kendisi Ja
ponyanıa bir Aıya İmparatorluiu vÜcu· 
da getirmesine taraftardır. Onun pla
nına göre, Mançuri, Moğolistan, iç Çin, 
Ruı Türkistam bu imparatorluğa dahil 
olmalıdır. 

Fakat Tanaka bu fikri icat elmed:. 
Baıka bir Japon batvekilinden aldı .• Bu 
zat Kont Okurna'dır. Kendisi "Japon
ya elini neden Hindistana kadar uzat. 
mum,, demiıti~ 

Cok Yakında _____ _ 
~Yeni tarihi romanımıza başlıyoruz: 

.._ ..... ____ - ···--·----·-····· ... -·····-·· 
Babil Saraylarında 

l!? ARA ve İSKENDER .......... ... .__....__ ...... ____ ..... ····- ··-- -··-···-····-···-·-······· 

- Ressamı Münif Fehim 

hakkında, 1:1 ahat verilecektir. 
Bilahara tezlerin okunmasına 

baılan.acaktır. 

~ama • umc, ~-- ı -.cır dtuınmda 

Hangi dükkanlar 
geç kapatılacak? ismet Pş. Hz. Sinopfa 

Başvekil Hz. dün Ayancıkta Zingal şirketi 
fabrikalarını tetkik ettiler Belediye daimi encümeni 

yeni bir karar verdi 
Eminönündeki bakkallar ile Ayancık, 16 (lamet Pata Haz- 1 ville ormana gidildi. Buradaki 

retlerine ırefakat eden muharriri - havai hat, ağaçları nakleden o
mizden) - Ayancık halkı bü - luklar, diğer tesisat tetkik olun • 
yük tezahüratla sandallar ve mo• du. 

bazı esnaf belediyeye müracaat 
ederek dükkanlarının erken kapa-

trldıklarından tikayet etmitlerdi .. 
Daimi enmücenin bu tikiyetler ü-

zerine verdiği karar dün tubelere 
bildirilmittir. Yarın akf&llldan 
itibaren bu kararlar tatbik edile-
cektir. 

Encümenin verdiği karar şun
lardır: 

1 - Yalnız kuru kahvecilerle, 
inhisara tabi tütün ve müskirat 
satanlar ıaat yirmi bire kadar a -
çık bulunacaklardır. 

2 - Gıda maddeleri satanlar, 
gıdai maddelerden hariç efya ıa
tarlarsa asgari saate tabidirler. 

3 - Piyango bileti ıatanlarla 
münhasıran çiçek satanlar ve va
pur ve tren istasyonlarındaki ba
rakalarda kitap, yiyecek ve İçe -
cek satanlar saat yirmi bire kadar 
açık bulunabileceklerdir. 

4 - Alelumum imalathaneler, 
satış şubeleri dahilinde olmadığı 
takdirde, tahditten hariçtir, iıte -
dikleri saate kadar açık buluna· 
caklardır. 

Şimali 
Afrikada Türkler 

törlerle açıklara kadar gelmek Heyet ferefine burada bir zi • 
suretiyle heyeti karııladı. yaf et verildi. Aktam üzeri Ayan-

Sinop Valiai Abdülhak, Fırka cığa dönüldü. 
reisi Macit Beyler, Ayancık hüku- Sinopluların Baıvekil Pqayi 
met erkanı, Zingal tirketi müdür- davetleri üzerine Gülcemalle Si
leri Gülcemala çrkarak Bat vekil noba gittik. Geceyi Sinop limanm
Paıa Hazretlerine tazimlerini bil- da vapurda geçireceğiz. Kvaya 
dirdiler. Tezahürat arasında ka- yann çıkacağız. Ayni gün ölle Ü· 

raya çıkıldı. Zingal tirketinin fab- zeri lstanbula doğru hareket ede
rikaları gezildi. Bili.hara deko- ceğiz. 

Tramvay Şirketi 
Memurlarının ücretlerini indirecek mi? 

Elektrik ve tramvay ücretlerinin 
indirilmesi dolayısiyle, ıirketin amele 
ücretlerini indireceği rivayeti tahakkuk 
etmemektedir. 

Çıkan rivayete göre, amelenin, al
dığı paradan, yüzde on nisbetinde azal
tılacaktı. Verilen malumata göre, önü
müzdeki üç dört ay için tirketçe, böyle 
bir py düıünülmüt değildir... Ancak 
935 senesi baılaneıcında, ıirketin bütün 
memur ve nıüıt.alu1emlerinin nuuıt ve 
ücretlerinde yüzde bet nisbetinde bir 
tenzilit yapılması ihtimali vardır. 

itirazlar 
Küçük saatlerin kirası on iki buçuk 

kuruta indirilme kararı eylül baılangı
cından itibaren, tatbik edilecektir. 

Bütün saat mevcudunun yüzde sek· 

,....111111111'Y1elnimi ~T~e;fr~ik;a;m;ı;z;d;a~n~b;lr;_;•;a;h;n;e~·~· ••••-' 1 Pazartesi g UnkU sayımızda 
senini teılril eden bu küçük saatler üze-ı edilmektedir. 
rinden yapılan tenzilat, tirketin itira- Bir eylüle kadar muhakkak yetiıti· 

zım mucip olmuıtur. itirazları tetkik (Lütfen ayı1ayı çev1rin1z), 



Von Papen Viyana' da .. inşaatı ve ray ferşiyatı bitirilen 
/arın uzunluğu 669 kilometre 

A vusturqa, Alman elçi- ı Şarkta geniş bir Ja- · 

sini soğuk karşıladı 1 pon tahriki başladı1 
Ankara, 16 (Husuıi) - 11 A· 

ğustoıta ihale ediln Afyon • An· 
talya hattının birinci 25 Akilo· 
metrelik kıamının Afyon - lzmir 
istasyonundan itibaren yakında 

inıaatına başlanacaktır. 

uzunluğu 669 kilometreyi 
muıtur. t.00 kilometreyi aıı" 
viz kııım üzerinde de etütl 
devam edilmektedir. 

Yon Papenin istikbalinde resmi şahsi
yetlerden hiç biri bulunmadı 

:Viyana, 16 1(A.A.) - Havu 
ajanaından: 

Matbuat, M. von Papene çok 
ıoğuk bir kabul göıtemıektedir. 
Saat 13,30 dan itib~n tayyare 
meydanında beklenmekte olan 
von Papen, ancak saat 17,30 da 
muvaaallt etmittir. 

Refakatinde 30 haziranda tev· 
kif edllmit olan von Tschiraky ile 
von Kettler bulunuyordu. Von Pa
pen, ıpor elbiıeıiyle tayyareden 
inerek, orada bulunan sefaret· 
erklnnu, Hitler tarzı bir ıelamla 
aellmlamıt ve tayyareciye de ay· 
ni ıuretle veda etmittir. Von Pa· 
pen, müteakiben otomobille ıe • 
farete gitmittir. Von Papenin a· 
rabaamı, içinde 30 polis bulunan 
bir araba takip ediyordu. 

Alman diplomatının muvua· 
latında Avuıturya reımi ıahsiyet· 
lerinden hiç bil' kimıe hazır bulun· 
mamıftır. 

Viyana, 16 (A.A.) - M. von 
Papen, refakatinde ıef aret erki· 
nı olduğu halde bu sabah . mutat 

mera.imle itimatnameıini reiıi· 

cümhur M. Miklaaa takdim etmiı· 
tir. Bu eınada M. Miklaıın yanın· 
da hariciye nazırı ve riyueti cüm· 
hur huıuıt kalemi mildürü bulun· 
makta idi. Avuıturya federal or· 
duıundan bir müfreze ıefire telam 
reımini ifa eylemi9tir. 

Bundan evel M. von Papen 
sabahleyin Batvekil M. Schuach • 
nigg ile baıvekil muavinini, bari • 
ciye nazırını ve hariciye nezareti 
katibi umumiıini ziyaret etmittir. 

itimatname takdimi hakkında 
nefredilen reımi Avuıturya tebli • 
ğinde yalnız ıamiınt nutuklar tea· 
ti olunduğunu kaydeylemektedir. 
ltalya f1rkalar1 geri fieklyor 

Roma: 16 (A.A.) - Stefani a
jansı tebliğ ediyor: 

Avuıturyada cereyan eden 25 
temuz hadiıeainden ıonra ihtiyati 
bir tedbir olmak üzere timal ve ti· 
mali şarki hudutlarına tahtit edil· 
mit olan fırkalar, merkezlerine 
dönmek üzere emir almıtlar ve bu 
huıuı için harel<ete ıeçmitlerdir. 

Sfih.ik~ Alman velialıtı, Fransız-Alman 
dostluğunu temine çalışacak 

Paiı, 16 (A.A.) - Fansa ile 
~lmanya aruında bir yakınlık 

husule getirmek için ıarfedilen 
gayretler, bu defa sabık Alman 
veliahtinin Petit Joumalda çıkan 
bir makalesiyle takviye edilmek • 
tedir. Veliaht, bu makalesinde, 

Avusturyanın musalemeti için el· 
zem bulunan F ranıız - Alman 
dostluğunu temin husuıunda ken· 
di tahıi nüfuzunu, azami derece· 
de kullanacalını beyan etmekte· 
dir. 

M. Musolini bütün nazırlarını askeri 
manevralara çağırdı 

Roma, 16 (A.A.) ~ Ayni za · 
manda harbiye nazın bulunan 
baıvekil M. Muaaolininin emri ile, 
bütün nazır ve müıtefarlar, 17 a • 
ğustostan 24 ağustosa kadar bü • 
yük askeri manevralara i~tirak 

etmeğe davet olunmuılardır. 
Bu zevat, haiz oldukları aıke • 

ri rütbelerle manevralara ittirak 
edecekler ve seferberlik vukuunda 
ayni 11f atla orduya iltihak eyliye· 
cekleTdir. 

....... ----~.----------.............................. __ ....................... --
rilmeıi lazım gelen yeni tenzilatlı bilet-, danya elektrik teıiıatı itlenıeie bathya· 
)er de tirketçe haz.ırlanmaktdaır. caktrr. 

Bir eylül sabahı, bütü~ ko?dö~t.?~· nafıa veklletlnln 9lrketler• 
ler alakadar memurlar yenı tanfeyı oıı· d I t dlAI 10 t , . . en • e =ıı ma ma 
lenmit olarak, 923 mukavelesınde teıp1t 
edilmit olan, ıimdikinden ucuz biletler- Nafia Vekaletinden belediyeye vtı 
le iılemeğe baılıyacaklardır. havagazı, ıu ıirketlerine birer tezkere 

Ancak, bu, muvakkat bir tarife ola
cak, her halde, çok geçmeden Vekalet 

ve ıirket yeniden bir müzakereye giri
ıecektir. Mmtaka meselesi, talebe ve 
amele ücretleri bu müzakerenin mevzuu 
olacakbr. 

B6tün talebeye ve ameleye aynca u· 
cuz bilet kesilmek düıünülmektedir. 

Telefon 9lrketlnln 
muameleleri 

Difer cihetten telefon ıirketinin 
muamelelerini tetkik etmekte olan ko
miıyon, telefon ıirketinde faaliyete geç• 
mittir. Bir haftada~' beri muntazaman 
çabımaktaaır. Komiıyonda Nafia Ve
ki.lıti elektrik ıirketi komiseri Cıvan· 

tir Bey de vardır. 

Civaıuir Bey, ayni zamanda, henüz 
lruruJmu9 olan Mudanya elektrik tesisa
tının "kabulü muvakkat muamelesi,, ne 
memur edilmiıtir. 

Bugünlerde kabulü yapdarak Mü-

ıelmittir. Bu tezkerelerde ıu ve hava· 
ıuı saatlerinin maliyet fiatleri, ıimdi

ye kadar abonelerden alınan ücretin ye-

kunu ve buna ait bur m.al\ımabn üç sün 
zarfında belediye vuıtuiyle Vekalete 
gönderilmesi bildirilmiıtir. Nafia Ve-

kaleti ıu ve elektrik kiralannı da bu 
maliimab aldıktan sonra hayli indire· 

cektir. 

----o-~---

Zeytinlikler tetkik 
ediliyor 

Ankara, 16 (Huıusi) - Ziraat 
Vekaleti mevcut zeytinlikleri tel· 
kik etmektedir. iki müteha1111 bu 
işe memur edilmiıtir. 

Tetkikler bittikten ıonra, zey • 
tinliklerin idaresi ve ıtandardi· 
zaıyonu için lktııat Vekaletiyle 
müıterek bir talimatname yapıla· 
caktır. 

Moıkova, 16 (A.A.) - Har· 
binden bildirildiğine göre 13-14 

ağuıtoı geceıi §arki Çin ıimen • 
diferinin fark hattında, bu hat 
memurları arasında bir çok tev-

kifat yapılmıtlır. Dördü iıtaı· 
yon tefi olmak üzere 19 Sovyet 
tebaası tevkif edilmittir. Har · 

bin mahafili bu tevkifatı, genit 
1 bir tahrikin batlanıııcı olarak 
telakki etmekte ve Japonların, 
hattı ellerine geçirmek için şar· 

ki Çin timendif erinin fark hat· 

1 tı güzergahında örfi idare ilin 

1

1 etmeğe hazırlandıklarını söyle· 

1 
mektedir. 

Nafia vekaletince tak
dir edilenler .•• 

Ankara, 16 (Hususi) - Tak· 
dire tayan Nafia tesisatı yaptıran 
Afyon valisi Nazif, nafia ıu itleri 
müdürlerinden Halil, fen memuru 
Feridun Tufan, fen memuru Na· 
zım Beyler Nafia Vekaletince 
takdir edilmitlerdir. Elaziz inıaat 
bq müdürü Etref Beyin hizmeti 
takdir edilerek ücreti 350, bafmÜ• 
dürlük emrinde mühendis Sabri 
Beyin ücreti 300 liraya çıkarıl· 

mıftır. 

Bu ıenenin Temmuzuna kader 
Nafia Vekaletince intaab ve ve 
ray fer9iyatı ikmal edilen hatların 

DemiryolJe rımızın bu 
varidatı geçen seneye n 
mühim nisbette fazlalık 
mektedir. 

Ankara belediyesi gürültü Bankalar murakıpl t 

ile mücadeleye başladı işe başhyor . 
Ankara, 16 (Huıuıi) - Anka- Ankara, 16 (Huıuıi) - r4 ~· 

ra belediyesi ıürültü ile tiddetli duah koruma kanunu muc::İ 
bir ıurette mücadeleye batlamıt · 1 intillap edilerek Vekiller b 

1 
tır. Ankara belediyesi hükumetin ı huzurunda yeminleri İcra . 
emrinden evel mücadeleye baıla- mit olan bankalar mürak1 

mıt bulunuyordu. Satıcıların sa · Abdülkadir, Kemal, Süle 
hahları sekizden evel aktamları Necmi Beyler İstanbul, 
sekizden sonra bağırmamaları te· ve diğ~r icap eden yerletde 

" min edilmiıtir. Gece yarısından rakabe itlerine batlamak 
sonra ıaz çalmak da yasaktır. Yal· Vekaletten emir aldılar. 

mz radyo çalınmasına 10 a kadar Balkanlılar bank 
müıaade edilmektedir. 

Bazı gazeteler tetkik 
edilecek 

Ankara, 16 (Huıuıi) - Mat
buat umum müdürlüğü memleket 
itleri müpviri Sadri Etem Bey bu 
aktam lstanbula hareket etti. lı· 
tanbuld-e. çıkan gazetelerden bazı· 
ları hakkında tetkikler yapauk -
tır. 

Ankara, 16 (Husuıi) -
kanlıların iktısadi mütarek 
esasına müstenit ve bu m 
takviye etmek üzere YuKo,Jf 
hükumeti tarafındcn Balk 
Bankasının teıkili hakkdl 
teklif hükumetçe toetkik edil 
tedir. 

Motorin ve emsali 
mahrukat 

· A.lmanqoının iktısadf 
sıkıntısındq eski siqaset 

sistemi suçludur! 

A -
1
---, 1C (U .. euft) - " ~ 

rin ve em li mayi 1111.tıı ~' 
270 dereceden aıağı takatttıf 
den hafif maden yağları 

yüzde 15 niıbetinden fazl• 
yağı muhtevi motörin ve ıai 
12 kurut 60 santim üzeri 
resme tabi tutulması, beyant' 
lerde de kimyager raporlarıl11 

ı:aran yağ nisbetlerinin gö 
mesi temim edilmittir. Umumi reye müracaat obür gün .. Propa

ganda durmadan devam ediyor 
Berlin, 16 (A.A.) - Reyiim 

ıunu yaklattıkça talihiyettar 
tahsiyetlerin yüluelen sesleri de 
o niıbette çoğalmaktadır. F eld 
Maretal Von Mackenıen, Ceneral 
Von Kluck, tktısat nezareti itleri· 
ne vekaleten bakmakta olan Re • 
ichıbank müdürü Schach Alman 
sanayii Korporasyon reisi Krupp, 
Köylü reisi M. Darre ve bir çok 
tahsiyetler, muhtelif tekillerde 
yaptıkları beyanatlarda, gelecek 
Pazar günkü reyiamın M. Hitlere 
bugün Almanyada ve hariçte hiç 
f Üphe edilmiyen ekseriyeti temin 
etmekle kalmıyarak bütün mille • 
tin, M. Hitlerin kendisine kartı 
olan imanına müttehit bir minnet· 
tarlık mukabelesi teıkil etmeıi 
lazım geleceğini kaydetmekte • 
dirler. 

Her taraf bayraklarla 
donatalacak 

Berlin, 16 (A.A.) - M. Goeb
belı bütün Almanları, M. Hitlerin 
nutkunu ıöyliyeceği günden reyi· 
amın sonuna kadar, bayraklarla 
evlerini donatmağa davet etmif • 
tir. 

Eski slyast sistem su~ludur 
Berlin, 16 (A.A.) - 19 Ağuı· 

tos reyiamına ait olarak yazdığı 
bir makalede, Roichsbank umum 
müdürü, hali hazırda mevcu hu· 
lunan iktıaadi sıkıntıların, eski ıi· 
yasi ıiıtemlerle fena ıurette yapı· 

lan idarenin neticeıi olduğunu te· 
barüz ettirdikten sonra haaaaten 
diyor ki: 

" - Almanyada halkın önü • 
müzdeki kıt esnasındaki yiyeceği 
tamamen müemmen olduğu gibi, 

Hitler hükUmeti, ham eıya ıto • 
kundaki tenezzülün Alman itçili· 
ği için bir tehlike halini almaaına 

'mani olacaktır. Ham eıyanın ki· 
fi miktarda mevcut bulunmaıı ve 

ihrıacat için itliyen ıanayiin de • 
vamı için lazım ıelen her türlü 
tedabir tamamen alrrmıştır. 

Hitler hUkOmetlnln sırhn· 
dtıakl yUk 

Berlin, 16 (A.A.) - Doktor 
Schacht, reyiim hakkında nefret· 
tiği bir beyannamede, yiikıek ıa· 
lihiyetlerin M. Hitlere verilmesi 
lüzumunu iktaadi bir surette göı • 
temıektedir. Doktor Schacht, di· 
yor ki: 

"Eıki rejim, Amerikanın lahit 
ıervetlerini inkitaf ettirmek 
ıçın kırk ıene zarfında yap• 
tığı harici borcu, 7 ıenede yap • 
mıftır. Hiç bir hükumet, Hitlerin· 
ki kadar ağır bir yiikü üzerine al· 
maınııtır. Eğer bugün aanayiimi • 
ze lazım olan mevaddı İptidaiye 
meıeleıini golecek kıtın en müş • 

kül meselelerinden biri halini al
mışsa, bu Marksist rejim, hüku
metlerinin hatasıdır. 

Divanı muhasebat 
raportörlüğü ~ 

Ankara, 16 (Huıuıi) - , 
kanunla ibdaı edilen d 
muhasebat raportörlüiüne 
mürakrplardan Emin Hıt.~ 
Tahsin Beyler tayin edildiJef• 

Birinci ıınıf mürakipJe 
Mehmet Zeki, Hayri, M• 
Nedim, Faruk, Halil, Tevfi~· 
mail Hakkı Beyler bq miit,. 
liğe terfi ettiler. Zat itleri rıı." 
lüğüne Sicil mümeyyızı J-lı 
Bey tayin edildi. 

Tayinler 
Ankara, 16 (Huıuıt) -

1. 
idare heyeti azalıklarına e~ 
reson valiıi, KızılcahamaJO 
makamı Netet, lliın kayJll 
Eıat; Konya idare heyeti 
larına Ayvalık kaymakarP• 
met Ruim, Çatalca k•f11' 
Sadettin, Sef erhiıar kayıtl.1' 
Ali Riza Beyler tayin edild1 

lktısat Vekaleti tef tif rA~ 
reiılijin.e Cümhuriyet t 
Bankaıı idare azasınd•n tl' 
tin Bey tayin edildi. , 

Yeni nafia vekaıetl 
binası 

1
; 

Ankara, 16 (Huıuıt) ~ ~ 
makta olan yeni Nafia b1.':,i 
mobilye, mefrutat, ve te•' ,l 
27 Ağustosta münakaıuı 1 ~ 

l . t• 
caktır. Bedeli 44 bin ır• 

edilmektedir. 
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.~ETLER 

~~;~~~~özü 
, ez b· 

. . ır ıazete muhabiri yazı· 

~ bi~ Japon genci sözlerini 
a ' .. ilkine benzehnek için he· 

tııul'acaat · I d' ~ etmi! er ır.,, 

be bin Japon gencinin çekik göz· 
J:lzlarınkine benzebneğe çalı§· 
01Pon karakterinde acaip bir ke>. 

•a terek. 

ttıltte~den, milli taa11uptan bah· 
i: rtıııal diye bize hep §Unu söy-

~ J, ,c\\'J-upada yerli kıyafetiyle do· 
: di~on ıençleıi çarlığı Uzak Şark· 
· t Jı.ıZ' On sekizinci asra kadar 

ti çılıtrın ku!übesi olan Japonya 
"-d l\•trda dünyanın büyük imar 

ti c~ !ehirlerinclen biri oldu. Bu 
B ~ '. bu refah çekik gözlerde 

•r ~·":' dikkatin ve çekik gözle 
• ua'-- - • d. qrı ınsanm eseny ı. 

~ ~i •*• 
b~l'I Japon gençleri devrin refah 

t ~~ etiketi olan çekik gözü bir a
ıt , ıı- hastalık, bir noksanlık sayı
t! • 
. 11 bir • 
ıf i' eıtetik ve hayat teiakkisin · 

'lrtıe i•ar tid' ~ ~ :r e ar. 
t\İ1tkij J k' k .. J •. I · aponyayı çe ı goz u ı-

ll ita teri kurdu. Ve krizantem 
t" lltxnda ipek yelpazeli kadınlar 
~~le~n h~lyasına dalarlar. 
ha tozlenn gölgesi altında er· 

le nçeı- çekerler. vuruturlardı. 

Macar 
gazetecileri 

Dün Yalovayı ziyaret 
ettiler 

M. Seresin riyasetinde ıehrimi
ze gelen Macar gazeteıileri refa
katlerinde İstanbul matbuat mü • 
me11illeri olduğu halde Akay ida
resinin vapuru ile dün Y alovaya 

gitmişlerdir. 

Gazetecileri Y alovada kayma
kam Bey ve Akay idaresi na· 
mma Ziya Zeki Bey kartılamıştır. 
Misafirler kaplıcaları gezmişler, 
saat yarımda Akay idaresi bir zi-

yafet vermi§tir. Yemekte kaplı -
calar müdürü Fazıl Bey misafirle· 
ri selamlamıf, ziyaretlerinden duy-

duğu sevinci izhar etmi,tir. M. 
Beres mukabele ederek kardet 
milletin miıafiri olmaktan duydu
ğu memnuniyeti anlatmıf, "Türk 

milleti ve onun büyük şefi reisi
cümhur Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri şerefine,. kadehini kaldır-

'd~Prı deniz kıyılannda çekik 
ı ı. mııtır. 

. ı • • • Ziyafetten ıonra kaplıcaların 

. ''ka . ~ rı nın ve Avruparun beyaz ka· müıtemilatı gezilmiştir. Müteaki-
~U elerce Japon için tatsız yabancı ben Gazi çiftliği ziyaret edilerek ' t. ıneyvası idi. Halbuki timdi ak«.am üstü vapurla lstanbula dö • 

elıkanlısı Avnıpalı ve Amerikah ~ 
~l..ıret çekiyor. Japon delikan· nülmüştür. 

t\ ~ .~ondrada pirinç tanelerini ke· Bugün misafirler bir deniz ge -
l!ııı 1rnesiyle yiyen ve sakısını çe- ıintiai yapacaklar ve Florya plajı· 
· k.vva evleri, krizantem demet • ı iıa gideceklerdir. Matbuat cemi -
~:tlc Yelpaze, yetil entari, ve ya· yeti Floryada bir öğle ziyafeti ve
. Yaaına dalmıyor. Tokyoda, Na-
•de L recektir. k . ueyazların hayat tartlarına 

·~ ıatiyol", Hatt~ u ı-.ı .... L.& ~çı.;ı. o----
ek: :'~T"l4.:Annklne benzebnek Kara sıılannnzda •v.:l@nan 

•nun ne!teri altına bırakıyorlar. bir Yunan kayığı 
~ .. it Şar 

k, Uzak Garba garbın en 
~~ tfi~•nında benzemek istiyor. 

ltıy 1 .. ._ 
hir 0 OJtı~ benzeme aşkı bir :u-

lıııal\ •~u~un İfadesidir. 
~ du~uniiy0,. 
""Pil • ihr Pıyasalarını fetheden Japon· 
f ıy.., Avru ·· t • d · · · tllıetrn ~ pa goz erın en mı ıçın 

ege başlıyor. 
Sadri Etem 

lta --0 
tet odası sergilere 

~k girmiyor 
ı_ Oalov k d 'll'la a ya a 18 - 24 A -
h beynelmilel bir nümune 

tı aç 1 k tt Od ı aca tır. İstanbul Ti -
iuil"'iı ~abu sergiye davet e
İat· • lhrak etmiyeceğini bil-
1\İ~r. 
' da.:nYada, Kövingsberg' de 
~a,ı et ed'l . f k b d 

• ıt td•t . ı ınıt, a at una a 
lı~. 1 ltlıyeceği cevabı veril • 

Enez ıahillerinde, kara sula -
rmda kaçakçılık suretiyle balık 
avlıyan bir yunan kayığı yakalan· 
mıftır. Kayığın içindeki balık ve 
balık ağları müsadere edilmittir. 
Balıkçılar Cümhuireyt müddeiu -
mumiliğine verilmişlerdir. 

~-

Fransız Masonlarından bir 
grup şehrimize geliyor 
Fransız mebus ve masonların

dan mürekkep bir grupun 30 a· 
ğuatosta Jehrimize geleceği haber 
alınmıtbr. 

Mebuılar ve masonlar, şehri· 
mizde İstanbul Metriki azamı'nın 
misafiri olarak kalacaklardır. 

--c.-

Türklüğü tahkirden suçlu 
Türklüğü tahkir suçundan mu

hakemesi yapılan madam Despi-
f: --O- nanın muhakemeıine dün üçüncü 

~ l,la •ndılc stoku cezada devam edilmif, muhake-
~~.l t\°blltda 6 A- 12 d nk l l . 1 ~.oaa k gustostan me, ü ü ce seye ge mıyen şa -
."\l\l 1_.1 adar iç fındık stoku hitlerin celbi için başka bir güne 

I{\ () id· 
_ t. kalmıştır. 

Cinaqet 
Bir kahveci,sebep
siz yere öldürüldü 

Evelki gece 
Fatihte bir cina
yet olmu§, Mu
sa isminde birisi 
kahveci Arap E· 
tem efendiyi öl· 
dürmü§tür. 

Fatihte Kova
cılar civarında 

yangın yerleri a
rasında küçük 
ve viran bir kah

Maktul Etem Ef. ve itletmekte o-

lan Arap Etem evelki gece dükka
nını kaparken uzaktan iki otomo· 
bilin geldiğini görmüştür. Bu oto
mobiller süratle gelmiş ve kahve· 
nin önünde durmuş, içlerinden 
Arap Ahmet, Mahmut, Ki.mil, 
Küçükpazarlı Mehmet, Tatar Sab
ri, Kürt Mustafa iıminde altı ki
ti inmiştir. Arap Etem bunlardan 
Mahmut ile Ki.mili tanıdığı için 
Kamil ile Mahmudun hatırını sor
muş, diğerlerine iıe ıelam verme· 
miştir. Buna diğer adamlar fena 
halde kızmışlar Kürt Mustafa ile 
Küçükpazarlı Mehmet de alaya 
başlamışlardır. Aradan biraz za

mangeçince muhtelif sabıkaları o
lan gece ziyaretçileri Arap Etem
den gazoz istemişlerdir. Arap E-

tem kahveyi kapatmak üzere ol· 
duğunu söyliyerek oturmamaları
nı aöyleuıittir. Goc;e ~İY,'a~ler; 
bunun üzerine kahveden çıkıp o-

mobillerine binmitler ve uzaklaş
mışlardır. Fakat bet dakika son
ra Mahmut kahveye gelerek Etemi 
dııarı çağırmı§ ve bir müddet gö
rüşmüştür. Bu sırada karanlıkta 
bir adam belirmiş ve elindeki hı· 
çağı Etemin sırtına ıaplamışhr. 
Bıçağı saphyan Kürt Musadır. 

Arap Etem yere düşüp ölmüş· 
tür. Kürt Muıa cinayeti mütea
kip uzaklaşmış ve elindeki bıçağı 
bacağına saplıyarak sözde Arap 
Etemin tecavüzüne maruz kaldığı· 

nı ispata yarıyacak nişanlar yap· 
mak istemittir. Fakat biraz evel 
bıçak yiyen Arap Etemin feryadı
na ve çıraklarının imdat seslerine 
polis memurları yeti§mİş ve Kürt 
Musayı yakalamışlardır. Kürt 
Musa bundan evel bir cinayet işle
miı, müddetini doldurmuş bir ea
bıkahdır. Bacaklarından yaralı 
olduğu için Cerrahpaşa hastaha
nesine yatırılmıştır. 
Pen~ereden dUşen fiOcuk 
Beyoğlunda Şimşir sokağında 

oturan Akonun oğlu 18 yatında 

Şile, Varnadan 
daha güzelcıir ! 

Polonya konsolosu Şile 
fahri hemşerisi oldu 
Polonya konsolosu M. Vegne

rociç bir müddet evel Varnaya bir 
ay istirahate gitmiye karar vermiş, 

fakat dostları Şilede tam bir sü· 
kUn içinde daha iyi istirahat ede • 

bileceğini söylemişlerdir. M. Reg
neroviç bu tavsiye üzerine Şileye 

gitmiş, bir ev tutarak bir ay isti· 
rahat etmiş ve iki gün evel d'! Is -

tanbula dönmüştür. Polonyalı 
konsolos Şilelilerle ahb~:p olmuş, 

kendisini sevdirmiş, ve ŞileH!er 
kendisine fahri hemşehri unvanı· 

nı vermişlerdir. Konsolos dönün-
ce dostlarına teşekkür etmiş ve 
Şile plajının emsalsiz olduğunu 

ıöylemi§tİr. 
~~-~o • 

lstanbulda seyyahlar 
Önümiızdeki hafta zarfında U· 

seana vapuru ile şehrimize Al -
man ıeyynhları gelecektir. Ay ni· 

hayetine doğru da Arontos vapuru 
ile 450 lngiliz seyayhı gelecektir. 

-0---

Şehrimize gelen ltalyan 
meb'usu 

Şehrimizde bulunan İtalya meb
usan meclisi azasına, Roma mebu
su M. Barbariyeni dün, Odesaya 
hareket etmiştir. 

Yolculardan zorla para 
alan! 

Pirinççi köyü civarında yolcu· 
)ardan zorla para almak suçun • 

dan maznun Mehmedin muhake
mesine dün devam edilmiş, Meh-

met üç ay hapse mahkum edile • 
rek cezası tecil olunmuştur. 

·--··-···- 11 ·--·--······· 

Refael dün pencereden dütmüı. 

kolu brılmıştır. 
Çocugunu soka· 

Aa atarken •• 
Fatihte Mehmetpaşa tekkesinin 

bir odasında oturan Makbule ha • 

nun üç aylık bir çocuk dütürmüş, 
kapının önüne atarken yakalan· 

mıştır. 

Kumaş 4)alan kadınlar 
Sabıkalı Hayriye ve Zeliha iı· 

minde iki kadın dün Beyoğlunda 

Beyker mağazasından bir top ku· 
ma§ çalıp kaçarlarken yakalan

mışlardır. 
Karpuz kazı§ında kumar 

Seyyar ıatıcı Nazım, lsmail, Ze· 
ki, ve Fahri, Hasır iskelesinde kar· 

puz kayıklarında kumar oynarlar
ken yakalanmışlardır. 
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SOHBE1LER ................... -·-··· ... ····· 
Ne deyeceğimiz 

olur? 
Brötanyada sardelya grevi var ... Ha· 

yır, balıklar grev yaı;mıyor .. Bilakiı, de
nizlerde sardelya ço'' bol... Balıkçılar, 
ağlan boş çıkıyor diye şikayet etmiyor
lar, çok fazla balık tuttukları için sızla
nıyorlar. Bolluk onları ıefil ediyor. İt· 
te zamanmuzın iktisadi kanunu. Bugün 
köylü çok buğday ekiyor, kahve mÜs· 
tahsilleri çok kahve istihsal ediyor, bağ· 
cılar çok üzüm topluyor, çiftçiler çok 
tavuk besliyor, bahkçılar çok balık tu
tuyor diye milletler muztarip .. 

Tabiat, milletler ,·abat etsin, iztrrap· 
lan kurtulsun diye ne yapmak Ji\zımsa 
yapıyor diye İztırap içindeler ... Buğday 
fazla, pamuk fazla, kauçuk fazla, tiftik 
fazla, ~arap fazla ... Fakat bu boJluğa 

rağmen, iııtlerine gıyecek fey bulama
yıp açlıktan ölenler de var. 

Dünya puıulayı şaıırdı. 
• • • 

Bunları ben söylemiyorum. Bunlan 
bir Fransız gazetesinden naklediyorum. 
Amma bütün dünya iktisatçıları ayni ıe· 
yi söylüyorlar. 

Biz de tuhaf insanlarız, kıtlıktan fİ· 
kayet ederiz, bolluktan ıikiyet ederiz ..• 
diye düşünürken, Nasreddin Hocanın 
fazla kış fıkrasını hatırladım. 

Hoca sıcaklardan tikayet ediyor-
muş. 

- Hocam, demiıler, yaz gelir sıcak· 
lardan şikayet edersin, kıı gelir soğuk· 
lardan şikayet edersin!. .. 

Hoca giilmüt: 
- llkbahara ne dediğimiz var? •• 

Selimi izzet 

Halı kaçakçılığı 
tahkikatı 

lstanbul transit halı antrepo
sunda mühim bir halı kaçakçılığı 
yapılmıf ve muhafaza ha§ müdür· 
lüğü tarafından tahkikatı yapı • 

larak suçluların evrakı ~kyinc' 
ihtisasa verilmifti. Sekis~t htf-A 
saı mahkemesi müatantikliğnde 

ilk tahkikat ilerlemektedir. istin
tak olunanlar arasında İtalyan 
tebasından Alfredo Pellizino is • 
minde bir tüccar vardır. Bu zatın 
halı kaçakçılığı idare ettiği zan• 

nedilmektedir. 
-o-

Harbiye mektebinin yü
züncü yıl dönümü 

Ağuıtosun 30 uncu perşembe 
günü, Harbiye mektebimiz yü • 
züncü yıl dönümünü idrak etmek· 
tedir. Muvazzaf, mütekait ve ma· 
lul bütün Harbiye mektebi me • 
zunlarının bugünü kutlulamak i· 
çin saat 15,5 ta büyük üniforma 
ve yahut koyu renkli sivil elbise 
ile Harbiye mektebini teırifleri, 
mektep kumandanlığından rica 
edilmektedir. 

-0-

T akas meselesi 
Takas suiistimali tahkikatı i · 

lerlemektedir. Eski takas komis • 
yonu azalarının dinlenmesi bit • 

mittir. 

~-~-~--0 E H R t Efendi Nası I Görüvor? 

•• Müteveffa Valentino için bronz
d•n yeni bir heykel dikilmiş .. 

• • Çünkü bundan evvel dikilmit O·r 
lan mermer heykel oarçalanmıı .. 

• • V alentino'ya İlfık olan kadınlar 

hatıra olmak için mermerden parça par
ça kopanp götürmüt1er. 

Dehri Ef. - Bari bu seferki heyKeli 
çikolatadan yap5ttydılar. o zaman kadın
lar kopardıktan parçalan yerlerken Va· 
lentino'yu tath tatlı hatırlarlardı. 



Moskova gazetelerine gö
re harbe hazırlanıyorlar 

Moskovadan "Deyli Telgraf,, 
gazetesine yazılıyor: 

İngiliz sanayicilerinin Mançu· 
riye bir heyet gönderip lnıiltere 
ile Japonyanın bu havalide teıriki 
mesai etmeleri için zemin arama
ğa karar venneleri Moıkovada 
memnuniyetsizlikle karıdand1. 

f Moskova gazeteleri lngilterede-
ki maden, petrol# kavuçuk, kim· 
ifevi maddeler sanayii erbabmm, 
hep İngiltere- Japonya dostluğu
na taraftar olduklarım Ye bu yüz. 
Cien lngiltere matbuabnda Ruıya 
aleyhinde yazılara tesadüf olun
~uğunu söylemektedirler. 

Sovyet matbuatı, Japonyayı 
hudut haditeleri çıkarmak ve ıark 
Çin demiryolunu zorla ele geçri· 
mek için çalışdığını ileri ıürmek • 
te ve Japon gazetelerinden yazılar 1 

alarak Japon efkarı umumiyesinin 
\,ir harp için hazırlandıimı gös
termektedir. 

Gc.7cte!er haziranın on altısın· 
d~ ' ~;i şnrk Çin demiryoluna kar
Jı 43 m 'isellcih hücum vuku buldu· 
'ğ~mu. on iki kere trenlerin yol
(le.n çıktığını, yetmif iki memu
run katil ve yirmi dördünün cerh
olun duğunu, trenin elli bin ster -
lin zayiata uiradıiını yazmaktn -
dır. 

Faşistliğin Avusturyada 
oynadığı rol 

Belgrattan "Dcyli Telgraf,, ga
~tesine ya.-:ılıyor: 

İtalya matlnaatının Yuioslav • 
ıvax A• ·ftU\·yada vuku bulan na-

. , nuırrr ı "1'>1 'k .
1 

. ~ 
~,,. ~i isyamm yapanlarr teşvı ı e ı .. 

ham etmelerine mukabil bura ga
zeteleri de neıriyatta bulunmakta· 
'dırlar. Politika gazetesi tU sözle-
ri yazıyor: 

Maarifte: 

Liselerde kayıt 
muamelesi 

Lise ve: orta mekteplerde kayit 
ve kabul muamelesini yirmi A
ğustostan itibaren batlanacaktır. 
Kayit müddeti on ıün sürecek ve 
otuz Ağuıtosta bitecektir. Maarif 
Vekaleti bu sene muhtelif vilayet 
merkez ve kazalannda yeniden 
baz orta mektepler açacaktır. Bu 
mekteplere mevcut muallimler 
kafi gelmediğinden Eylülde yeni
den bir orta mektep muallimliği 

müsabaka imtihanrı açılacaktır. Bu 
imtihana lise mezunlariyle tecrü • 
be görmüş bazı ilk mektep mual
limleri gireceklerdir. Diğer taraf
tan ilk mektep muallimlerine or • 
ta mektep muallimliği için bir 
kurs açık bulunduğundan burada 
d~. bir çok muallim yetişecektir. 
Bu yll lstanbulda ilk mektep 

mezunları nekadar? 
İstanbul Maarif müdürlüğü da· 

hilindeki ilk mekteplerden bu ıe· 
ne beş binden fazla talebe me
zun olmuttur. 

ikmal imtihanlarından sonra 
yapılacak olan yedi numaralı sta
tiıtik cetvelleri dünden itibaren 
bütün ilk mekteplere gönderilme· 
ğe batlan.mıştrr. 

Bu senenin bütün mezun mik -
tarı ancak bu statistiklerin tasni • 
finden sonra anla~ılacaktrr. 

Kimsesiz talebeye yer 
bulundu 

Uniyersitede 
Maarif vekili dün, profesör 

ve dekanlarla tanıttı 
Maarif vekili Abidin Bey dün 

sa.balı saat on buçukta üni"f'eraite • 
ye giderek rektör Cemil Beyin 
kendisine muhtelif iıler hakkında 
verdiği izahatı dinlemiı Ye bazı 
notlar almııtır. 

Dün vekil beye üniverıitenin 
bütün prof eaör ve dekanlarını ta
mtma mera.imi yapılm1ttır. 

Vekil Bey saat on bire doğru 
üniversitenin bütün fakülte ve pro
fesörlerini kabul etmiıtir. Rektör 
Cemil Bey kendisine her bir pro • 
fesörü ayrı ayrı takdim etmi~tir. 

Vekil Bey dekan Yt profesör
lerle tanııtığ•ndan dolayı memnun 
olduğunu söylemit ve az zamanda 
Türkiye üniversitesini bütün dün· 
ya üniversitelerinin fevkinde bir 
üniversite haline getirecelderin· 
den emin olduğunu söylemiıtir. 
Profesör ve dekanlar da kendileri• 
ne gösterilen bu itimattan dolayı 

minnettar olduklarını ıöyliyerek 
kendilerine verilen bu iti bap.r• 
mak için son ıayret\erini sarf ede· 
rek çalııacakJarını ıöylemiılerdir. 
T arutma merasimi saat on ikiye 
ka<lar sürmilştür. Prof eaör Ye de
kanlar Vekil Beye birer birer veda 
ederek ayrılmı9lardır. 

Vekil Bey bundan sonra bir 
müddet üniversitede kalarak bazı 
işlerle mef gu) olmu§ ve saat on iki 
buçukta otomobiline binerek Dol
mabahçe sarayına gitmittir. 

Ve iJ Bey bunClan sonra yalnız 
dil kurultayındaki mesailerine de
vam edeceklerdir. Ve kurultayın 
neticesinden sonra ağustosun yir
mi betine doğru Ankaraye döne
cektir. 

Tarı vapurundaki 
kaçakçılık 

Tarı vapurunda yapılan içki 
kaçakçılığ'rndan dolayı vapurculuk 
tirlteti idare meclisi reiıi Ru§en, 
tirket memurlarından Balıkçıyan, 
Tarı vapuru süvarisi Aziz Beylerle 
kamarot Hakkı efendi hakkında 
verilmit o!an mahkiimiyet karar • 
ları temyizu nakzedilmittir. Dün 
sekizinci ihtisas mahkemesinde 
davaya yeniden bakılmııtır. 

tık defa temyiz ili.mı okumuş 
Ye mahkemede hulunmıyan Ruşen 
Beyin vekili ile diğer vekille::- bu 
temyiz kararına uyulmaaını iste -
mitlerdir. Müddeiumumi de bu
nu kabul etmittir. Muhakeme 
gümrük vekilinin müdafaa ya.,. 
ması için cumartesi günü ıaat on 
dörde kalmı§hr. 

Esrar ka~ak~ıh§ı 
f skenderiyeye esrar kaçırmak 

istiyen Marmara oteli sahibi Rem· 
zi efendinin muhakemesine dün 
devam edilmiıtir. Gümrük me• 
murlarından bazılannın tabit ola
rak celbi için muhakeme 19 ağus· 
tos pazar gününe b1rakıhn14br. 

Honten)an•tz ithalatı 
Karaağaçta bir fabrika sahibi

nin lstanbuta gelirken beraberin • 
de getirdiği makine borulannın 
kontenjanaız ithal edildiği zanniy
le Galata ithalat ba• müdürü Hiit· 
nü, muayene memurlarından Ha
lil Nazmi v,. din-..... ;ı,.; ... ı ... ..J. •• ••-

kiıinci ihtisas müllantikliiince 
sorguya çekilmi~'erdir. 
Ek•ik gUmrUk resmi ahn
masına sebep olanlar 
Altmıf üç kilo bezden noksan 

"Faıistliöin Avueluryada oy
nadıiı rol, bu memleket için çok 
tehlikeli, ve orta Avrupaya tabiili
iin avdetine mani olmuştur . ., 

Maarif Cemiyetinin Kadırga

daki Talebe yurdu binası bazı ta
mirat dolayuiyle kapatılmıf, ev • 
Yelce Yurtta yatmakta olan yir • 

mi bet kadar fakir ve ~İmsesiz 
talebe Yurdun kapanması müna -
aebetiyle açıkta kalmı,lardı .. 

gümrük resmi alınmasına sebep 
Üniversite röntken mütehassısı olmak suçu ile gümrük müfettiıle-

profesör M. Bas.art evelki aıün ri tarafından işten el çektirilen 
şehrimize ıelmittir, dün üniverai- İstanbul ithalat ıümrükler müdür 
teye gelerek vekil beye takdim e • muavini Bezmi, muhasebe katip
dilmiş ve rektör Cemil Beyden ha- lerinden Faris ve mümeyyiz Ala
zı izahat almııtır. ettin B.:yler hakkında &ekizinci ih-

Bulgaristanda ipek 
fabrikası 

Maarif Cemiytinin mümessili 
Mehmet Ali Bey dün Talebe yur• 
duna giderek yurdun diğer kıı -

Sof yadan bildirildiğine aöre; 
Bulgar mali konsorsiyomu pa • 
muklu emtia ithalitmı arttırmak 

mında bir pavyon açbrmıtlır. Bu
raya cemiyet: taraf:ndan tesbit e
dilecek fakir ve kimsesiz talebe -~~~3~~~~~~~.I tisaı mahkemesinde ilk tah1'ikat 

iÇi,; üç büyiik İplik f abrikaar kur
mağa karar vermittir. 

ı~~!!! d~vet~I 
330 doğumluların ilk 

ve son yoklamaları 

yatırılacakbr. Tozdan 
Adliye veklleti Avrupaya bog" ulacag"' iZ f. 

talebe gönderiyor 

Adliye Vekaleti bu sene Av • Nakılbent mahallesi ' 
nıpaya tahsil için iki üç talebe da-
ha gönderecektir. . , halkı feryat ediyor 

Bu talebeler Hukuk f akltesı Eier yıuulmıyorı~ bancbn 
kaç ay evvel Swtanahmctte Nakil 

Dekan ve profesörleri tarafından bent so~iında oturanlar namına bi 
gösterilecek namzetler arasından kadın kPfileıi be!ediyeye gelmiı ,.,. 

Beyoğlu Askerlik şubesinden: bir müsabaka imtihanı yapılarak sokaklarından geçen kum arabaları-} _ Şubemizde irayıtlı yerli ve ya- b kt .. t 1 d u · 
S--ilecekler'~ir. run ıra ıgı oz ar an uzun uz n fi· bancı 330 dofumlulann ilk "• ıon yok- -:T k" b l 1 d 

· d ba 1 Haber aldıg" ımıza göre prof e • ayette u unmut ar '· , , lamasına 1 eylül 934 tarihin e f ana· Dün matbaamıza iki hanım •eldi 
caktrr. sörler meclisi bu İ§ için yakında ve yana yalula ıunlan s(;yıediler: 

2 _ Jıbu dofumJularla muameleye toplanarak müsabaka imtihanına 
1 

"Biz, Nakilbent mahallcıinde oıu-
tabi evvelki dofumlularm da ıerek ~ah- namzet gösterilecek talebeyi seçe· i ruyoruz, fakat ölmediğimize fÜkre- ! 

ıil ve gerekse sıhhi ahvali dolaytııyle ceklerdir. 1 diyoruz. İlk defa şikayet ettiğfr,ıit 
ert .. i Mneye terkeclilen efradın da mu- vakit, sokağımız, bir kere temizlen'!LI 1 
kur doğumlularla birlikte ıubeye gelr· 

1 1 
Fakat bu i9tc, bir defaya mUnhasırı· 

ceklerdir. _ Ô L U M . kaldr. Tozdan, topraktan, gürültü 
Y ki ı 

L lan mÜ• den bu .. tÜn ÖmrÜmÜz azap İrinde "'C'"l • 

yapılmaktadır. 

Bu itte maznunlara yardımları 
olduiu zannedilen tüccar Mihal 
Nikolaidis, Niko T omadis •e ko
miıyoncu Kemal ve Emin efendi 
ler de sorguya çekilmi,lerdir. 

sır lıa~k~ıhk meaeı .. ı 
Bir müessesenin, limanda bulu

nan lJir vapurdan yükseli gümrük 
reımine tabi ittial edici maddeleri 
kaçırmaia tetehbüs ettiği haber 
abnmııtır. Muhafaza tetkilah 
meseleyi tahkilE etmektedir. 

-?---

Matmazel, mahkum oldu 

Ticaret ve lldı6til 

Lehistall 
Dahili tediyatta 

kaydini kaldırı 
"Pester Sloyd .. ıa.ıetesiO' 

dan bildiriliyor: 
Hükumetin· neırelt.iii lılr 

mede: Bütün borçlu Le • 
tanda ecnebi parası üzerindd 
borçları, bundan ıonra 
le değil, V arıova boraa.
cünündeki resmi fiati Üze • 
ye tahvil edilerek Polonya 
diyecek!eri yazılıdlr. Bu 
sarahaten altm kaydını ihd .. 
ve taahhütlere dahi t•mildir 
tirde altın taahhüdünün P 
sına tahvilinde V arıova 
altın fiatı eMtı olacakbr. 

Bundan sonra Lehi.tanda 
rası Üzerine taahhüdata ıiri 
nudur. Bankalar, tuarruf 
veıair ecnebi para hesabı 

ne tasarruf mevduatı kabul 
lerdir. Polonyada §İmdiye 
bi parası üzerine bonolar t , 
idi. Kezalik sigorta poliçel.ıt 
riya ecnebi parası üzerine •• 
falar Amerikan dolan ve l s 
üzerine tanzim edilirdi. Ş 
name ile artık bunlanı ce"11S 

Polonya hükumeti ittildı' 

tedbirin esbabı muci'IJesincle: 
nm iktiıadi hayabnı, 
mevvücat, Devaluation, 1 
sair ıebeplerle ecnebi pa 
met!erinin düşmesi ile vuku• 
rarlara kartı muhaflıza e 
vardır. 

Kararnamenin ma.halfdill 
diyat itlerine taalluk ettiti <ti 
alacaklrlara olan bilcümle 
Jarla devlet borçlar1rw11 .. 
ile hiç bir suretle alik•tr ol 
edilmiıtir. 

Birleşik Amerika 
feri pamuk reko 

••Pester Lloyd., gazetesini 
\.QU UU\11&J1t7v1 • 

Bu ıenenin pamwc 
nezareti tarafından 9.191.000 
rak tahmin edilmiştir. 1933 
mahsulü 13.047.000 hUya Wi-

Bu resmi tahmini mü 
pamuk (iatleri Nevyorkta 
iki dolar kadar y\ikselmqtir• 
pılan tahmin ümit edildiiindl' 
yon balya kadar eksik .ot.up 
mahıulünün yüzde 75 ını t 

tcdir. ·,ti 
1921 sencıi mahsulü istı 

bu seneki pamuk rekoltesi, ı 
sinden beri en az olmu,tur. 

Birleşik Ameri~' 
devlet işlerı 

"Pc&tcr Lloyd,. yazıyor: 
Reımi malumata ıöı-~ B 1/1 

ı-ika devletlerinin 30 hazırall 
bütçe yılının dahilivaridat 1 

dolara baliğ olmuıtnr. 
Geçen yıl zarfındaki 

milyon dolar idi. Şu h~d• 
merika devletleri bütçet1•.,_ 
milyon dolan mütecaviz bir. 
dır. Maamafih bu miktar 
dan alınan ve ancak geçen 

··k k erorilef' na başlanan yu se v • ' 
Bundan başka son yılın "ati 
ile domuzdan iıtihıa1 edile" 
pamuklu veya üzerine.• . 
kaayon ·~ı~si ele. da.hildır~lt 
yon vergisının netıceı bati 
milyon dolar çiftçilerin 
fedilmektedir. Bilavaııt• 411 
yalnız 70 milyon dolar ~ 
tır. 3 - o amaya ge ecea 

0 İstanbul telgraf muhabere tef- ::r b ::r 
lcellefin yanında dört adet fotoğraf ile k . E k yor ... 
yeni bGTiyet cüzdanlannı tahsil dolayı· liğinden müte aıt ren öy lisesi ' Moloz taşıyan arabalar sokağımı-! 

• nJ • h müdürü Mahir Beyin kain peder-oôyle erle•ô seneye te.Xedde enn •n· ,. moloz y•ğmma çevôriyor ... Pcnc.-

1 

Türk paraıını koruma kanu
nuna muhalif olarak para kaçır -
maktan suçlu Matmazel Pelayya 
ile Y orgo efendinin muhakemele
rine dün ijçüncü ceza mahkeme • 
sinde devam edilerek neticelen -
mittir. 

--o- • d' 
Kırım muharebes•ll 

gİ sınıfın talebesi olduğu ve terfi ııruf leri Galip Bey duçar olduğu has- relerimiz kapalı ya~ryoruz. Gece bi-
edip etmecliiinin mektebe duhul tarihi· talıktan kurtulamıyarak vefat et- le uyumıya imkan y:ık ... Çı.ink;l tam 
nin ıösterilmek ıaretiyle mektepten a- mittir. Cenazesi bugün Kadıkö • gözlerimizi yumduğumtı? vdkit bu 
lacaklan vesikalan hamilen ıubede bu- d 16 sefer Beled' · t ·r t ab larr' yünde Çilek ıokağm a numa- ıyenın C\nzı a ar a 

1 lunmalan. ralı evinden saat onda kaldırıla • otuz mu desek, kırk mı desek, tangır' 
4 - Şube her gün cumadan maada 1 tangır bizim sokaktan geçerek uyu 

Matmazel Pelayya üç ay hap
se mahlliım o1muı, evvelce mah -
kumiyeti olmadığından cezası bir 
buçuk aya indirilerek, temyizi ka· 
bil olmak üzere, tecil ettirilmit • 

yoklamaya devam edecektir. Beyoğlu rak Eyüpteki ailesi kabristanına ı mamıza imkan ve:mivorlar. Saa 
kazaıma merbut nabiyelerin hanıi gün· defnolunacaktır. Mahir Beye ve beıte de moloz taşıyan arabaiann ıe· --o-

lı:de bulunacaktan aıaya yuı1nu,tır. ailesine derin ıeeaaürlerimizi be- çişi baıhyor ve bütün gun rıcvam e- Sümer bank müdürü 
Merkez nahiyesi ı eylülden 5 eylü· yan ederiz. diyor. Belediye, Kavmakamlık, Nabi S R •tti• 

d · 1-- - b .; • ovyet usyaya gı le kadar, Taksim nahiyesi 6 eylülden t t = ye mü iır ugu. ·:ış vurma. ıgımız yer 

kalmadı. Bizi böyıc gö1! gCire göre ha- 5 B k .. d.. .. eylüle kadar, Hasköy nahiyesi 12 eylül- le kadar. . . . .. .. . i ıı· umer an umum mu uru 
d 17 eylüle kadar, Kasımpaıa nahi-I 5 - Te§nnıevvehn onuncu gunu ak· rap olmaktan kurta:-.naJarı ı~ n ·ı:- Nurullah Eaat ve Safa Reıat, 
Y::i 18 eylülden 23 eylüle kadar, Ca1a-ı ıanundan ıonra gelenler mükellefiyeti kere daha yazmu.. Bütün mahaJJej Şevket Tureut Beyler Helouan 
ta nahiye.·ı 24 ey1u"lden 29 e•lüle kadar, askeriye kanununun 85 inci maddesine namına rica ediyoruz, efendim .. ,, ) R 

J • vapuru ile dün Sovyet usyaya ş.Ji ...w,..i 30 .,.lülclen 4 tepüüene. tnfikan cealandmlacakm~ ..---möiiiiii~~~~~ !!!!!!!!~~ 

Fransız'ann h~.,d' 
Kırım muharebdl 

1 .. h• Fransız asker erının 
h .• d• mak üzere, şe rımız~ 

Fransız koloniıi ve ~ 
ret ve konsoloıh~ne ,ıd 
F eriköy mezarlıgına 

dir. . 
1 Orada bir meraıtlll 

lır. 
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Ôlü~e Susayan Gönül lztırap 

Şairi! 

Hindenburg'un vasiyet
namesinde neler var ? . 

- Bu aabah. 
- Size bir ıey ıöyledi mi?. 
- Eve gelen adamı anlatb. 

. - Siz o adamı nasıl görmedi • 

Yazan : Selami izzet 
- Bir çocuğum daha oluyor 

du .• Para lazımdı. Balık boldu .. 
Dayanamadım. 

Geçende Ercüment Ekrem Bey 

Ağabeyimizle Haberin "Vi-Nu,, 

su ıenç ıairlerin atmuyon, yahut 
uydurmasyon tarafından bir ta· 

Von Papen, ölen Mareşalın vasiyet
namesini M. Hitlere gösterdi 

111ı' B··t·· 1 h d • • u un gece o usanın yanın· 
'kalmadınız mı?. 

k' - Kalmadım efendim. Saat İ· 
1de hen de çıktım. Meyhaneye 

tıfrayıp biraz ıu içtim, sonra evi· 
itle aittim. 

- Balıktan döndükten sonra 
bir beyin gelip para bıraktığım 

öirendin?. 
- Evet efendim. 

kını, keder, elem iıbrap tiirleri 
yazmıya kalkııtrklarından tikiyet 

Gelen haberlere göre Batvekil 
muavini Yon Papen, müteveffa 
Reiıicümhurun oğlu Miralay Hin· 
denburg namına Mareıal Hinden· 
burg'un vasiyetnamesini ihtiva e· 
den mühürlü zarfı M. Hitlere ver
mi9tir. 

Mahir bey ıözlerini MehD'ıe • 
din ıözlerine dikti: 

ediyor ve onlarm bu yoldan vaz • 
geçmelerini aöylüyorlardı. 

Meyhaneci rahat nef eı alacağı 
q ..... ·ı- . 

- lıte ıize iyilik olıun diye pa· 
ra bırakanın, katillerden biri ol· 
duğunu zannediyorum. 

Doğrusu da bu değil miya? Hiç 
elemin, kederin, iıtırabın uydur • 

maayonu olur mu, insan hiç yok • 
tan böyle apacı feyleri kendi üs • 
tüne yorar mı ya 1 

""l ... n ı ave ettı: 

f\f - O zaman ıaat üçe geliyordu. 
. eyhanede efendiler vardı. Hi.li 1 • 

Mehmet sarardı. Dudakları 
titriyerek: 

S•Yorlardı.. Hatta bir de araba 
\tlrdı. Arabacı11 .. Keder .• Elem .. lıtırap ... Peki a· 

ma, siz daha kaç Y&!mızdaıınız ki 

böyle zorlu şeylerden bahsediyor· 
sunuz be çocuklar? Beni ıörüyor· 

ıunuz itte .. Ben ki buapacı ve zor· 

lu şeylerle nice zamandanberi o 
kadar ıenli benli olmut, o kadar 
içli dıtlı kaynatmı9ken 11raıı gel· 

meyince ben bile bunları ağzıma 

almıyor, yüreğimdeki bütün o de
rin acıların üıtüne taı basarak hi 
li. yazılarımda çizilerimde tatlı 
dilli, güler yüzlü olmıya çalıııyo· 
rum. Demek ki benim baııma ıe· 
lenler ıizin batınıza gelıe idi. 

Mahir bey yerinden aıçradı: 
h - Vardı ya, inanmazsanız me~ 
"'n~ciyc sorunuz .. 

- Peki, siz dışarı çıkın. 
Ebe kadın memnundu. Önüne 

2e1ene anlatacak laf çıkmııtı. Bu 
de1ikodu ayara yeterdi. 

Müddeiumumi meyhaneciy~ 
döndü: 

~· - Araba kimindi? .. 
1rnler vardı?. 

İçinde 

- Bilmiyorum efendim. 
- Arabacı buralı mı?. 
- Bilmiyorum. 
- Ötekiler?. 
- Zannetmem. Üç arkada; 

lrt2ıneğe gelmitlerdi sanıyorum. 
- Onluı ilk defa mı görüyor· 

dun? .. 
- Evet efendim. 
- Meyhaneye kaçta geldiJer? 
- Gece yarıunı geçiyordu. 
- Ya .. Ne zaman gittiler?. 
- Ebe kadından biraz ıonra. 

..... ,.-.:;-c"'o. mi~ 

- Öyle olacak. • 
d··- Ne tarafa gittiklerini gör · 

un nıü?. 

- Evet. 
- Orman kötküne mi gittiler .. 
- Hayır .. Şey .. 
- Müddeiumumi baktı, ada-

tllrn ornuzunu tuttu: 

- Bu meselede senin bir suçun 
~?,k, onun için bildiklerini, gör· 
uklerini söyle. 

- Söyliyeyim beyefendi. 
- Ha töyle. 
-. Evveli. orman kötküne doğ· 

"l.ı &İttiler. Sonra geri döndüler, 
'k~ d . d'l ••Ya, eniz kenarına ın ı er. 

-. Demek buraları biliyorlardı? 
• -. Her halde efendim .. Çünkü 
~ta.ı, 

acı ıızmııtı. 

-. Arabayı kim kullanıyordu? 
..._ Üç arkadattan ufaktefeği. 
......._Tarif et. 

i,..· ~eyhaneci "Ayı,, ile "Tilki., yi 
1~~ tarif etti. 

tl ":" Peki, gidebilirsin. Fakat ıa· 
' •ht' d >.a.~ı 1Yacım olacak, köy en u • 

- Eier keyfiyet böyleyse, ben 
o parayı iıtemem, linet olıun ! 

- Heyecanlanma.. Senin ma -
&lım olduğuna eminim .. Fakat bir 
kere de evinizi arıyayım.. Her 
halde o bey ıize geldiği zaman 
6ııayet işlenmitti. Belki sizin ev· 
de bir delil b"luruz. 

- Ne münasebet!. 

- Belki acele ile bir 9ey dü~ür· 
mÜJtÜr. Sen bir ıey görmedin mi? 

- Hayır efendim. 

- Etrafa iyice baktın mı?. 
- Zaten evde saklı bir köte 

yok ki .. Bir toprak .. 

- Ne olursa olıun. Karını da 
sorguya çekmeliyim .. Beraber gi· 
delim. 

- Nasıl emrec?ersiniz efen· 
'. 
aım. 

• • • 
Baba11 müddeiumumi beyle 

gittikten sonra, küçük Ali anaıı· 
nm Q!fmı ~ek)e~i. 

M91~ uykHY.~ dalmıth· Küçük 
Ali, yeni doğan kardetini aalh· 

~·· ı du. 
Mahir bey fakir odaya girdiği 

, ·nan işte bu manzarayı gördü. 

Bir an, bu sükun ve buzun• 
h zmamak için eşikte durdu. Ma· 
ah:ı:ıa, bu yoksul yerde işi uzun 

miyecekti .. 
Ayak ıealeriyle Melek uyandı , 

doğruldu. 
Endi§eli gözlerle bir istifham 

çizdi. 
(Devamı var) 

Bahkesirde yeni 
postahane binası 

Şiirlerinizin bütün batlıkların· 
"Y d' b v da: angın var!,, ıye agıra· 

caktmız ! Sizin keder .. Elem.. İs· 
tırap .. diye zoraki duymak iıtedi· 

ğiniz şeyler, zannedersem bu duy· 
guların birer yalancı dolmaaı ol· 
malı! 

Gençken o yalancı dolamalardan 
biz de bir hayli tatmıf, fakat, iti 
adam eenCleye vtrrarak aoaana 
hep tatlıya bailamııtık.... Siz de 

öyle yapın be çocuklar, ıiz de renç 

yafınızda içinizi gıcıklanuya bat· 
lıyan kederin, elemin, iıtırabın 

yalancı dolmaları kartıaında: 

- Böyle feylere karnımız tok! 
Diyip iti takaya boğmaya ha· 

kın! 

Keder .. Elem .. lıtırap .. Siz bun· 

ları, ıaliba, çocuk oyuncağı, ya

hut aençlik fantaziıi ıanıyorau• 

nuz. Halbuki onlar birbiri ardınca 

insanın batına bir kere ıelmiye 
görsün ... Bir gelmeğe batladılar 
mıydı itte o zaman anlarsınız Han 
ya ile Konyayı! Ve o zaman öğre
nirsiniz kederin, elemin, iatirabın 

manasını ... yoksa öyle toy genç· 
liğin nanemollav~rt o kıvır zıvır 

Balıkesir, (Huauıi) - Şehri • 
mizde bir poıtahane binaıı yaptı· 
rılmaaı dütünülmektedir. Poata 
ve Telaraf umum müdürlüğü ha•· 
müfettişi Hayri Oıman Bey teh • 
rimizde bulunduğu sırada bu hu· 
susta tetkikatta bulunmuştur. 

içaıkmtılarına bakıp acımtırak ti· 

irler yazmaya kalkmakla kendi • 
nizi keder, elem, iıtırap terennüm 

ediyor sanıyorsanız aldanıyorau· 

nuz! 

Von Papen, Başvekilin Alman 
milletine hitaben beyannamesini 
netretmektedir. 

Beyannamenin birinci kısmı 
Hindenburgun 1919 da yazdığı 
vasiyetnameyi ihtiva etmektedir. 

Hindenburg, bu vasiyetname • 
sinde, harbi ve son felaketi takip 
eden müfrit nevmitlikten şiknyet 

karanlık ederek, 19 uncu asrın 
ıünlerinden sonra davalarının 
kutailiğine inanan kimıelerin yeni 
vatanı umumi menfaat çerçevesi , 
içinde ferdin serbest inki§af ı esa· 
ıına müstenit olarak naııl kur· 
duklarını hatırlatmakta ve: 

"Bugün ayni yolu takip etme· 
liyiz . ., demektedir. 

"Hars ve inıan medeniyetinin 
pek çok eserlerine merkez olan 
Almanya, tariht vazifesine olan 
imanım muhafaza ettiği müddet • 
çe ölemez. iyi Almanlar, yeni fi -
kirleri eıki zamanların hazineleri 
ile mezcetmeğe her halde muvaf· 
fak olacaklardır." 

Hindenburg, siyaıi ihtiraslar 
dalgasmın bütün mukaddes anane 
leri mahvolmak tehlikesine ma • 
ruz lnFaktrfrnr görereli, bu daJp
nm geçeceğini kaydediyor ve di· 
yor ki: 

Babalarımızın ümidini te§kil 
etmiş olan ve vatanın istikbalini 
üzerine kurmu§ olduğumuz sağ

lam kayanın tekrar zuhurunu gö· 
receğiz. Bu kaya, Alman vatanı • 
dır. 

Milli fikir ve milli şuur avdet 
ettiği vakit yapılan fedakarlıklar 

ve dökülen kan beyhude olmamr.} 
olacaktır. 

Hindenburı, vasiyetnamesinin 
bu kı1.mını Alman gençliğine iti
mat ve ümidini beyan ederek hi • 
tirmektedir. 

bulunmasını istiyor ve Alman or
duıunu tekrar kuranlara tetekkür 
ettikten sonra diyor ki: 

"Alman milletinin harici siya
sette zalim bir iatirap yolu takip 
etmesi icap ediyordu. Korkunç 

bir muahede üzerine çökmektey
di. Dünya, Almanyanın yalnız 
kendisi için değil, ayni zamanda 

bütün Avrupa için garp hanının 
bayrakç111 olarak ya9amak iıtedi· 

ğini anlamıyordu. Almanyayı taz· 
yik eden zen~irler ancak tedricen 

atılabilirdi. Bu benim milletin 
hayatıni muhafaza uğurunda itti • 

haz ettiğim müteaddit mukarre • 
rahn lüzumunu izah eder. Alman· 
ya, dahilde ııhhatin teıiai ve kuv
ketlerin iadesi ile müvazi bir hal· 

de milli şeref esası üzerine müı • 
tenit olarak bütün Avrupayı ala • 
kadar eden meselelerde daima 

daha mütezayit bir surette tetriki 
mesai ediyordu. 

Hindenburg, vaaiyetnameıinin 
ikinci kıMJtını, kendisine Alman -
yanın tekrar kuvvetli bir hale 
geldiği zamanı gösteren Allaha 
teşekkür ederek bitirmektedir. 

Hindenburg, menfaat endite • 

sinden uzak bir atkla Almanya • 
nın kalkınması için çalı§anlara te

şekkürlerini bildiriyor ve diyor 
ki: 

"Başvekilim Hitler ve onun i· 
dare ettiği hareket~J\:fman ·mille -

tini bütün ihtilafların üstün· 
de dahili birliğe sevki için arihi 
bir §Ümul ve ehemmiyeti haiz kati 

bir adım atmıtlardır. 

Neler içiyoruz? 
M. ş. imzasiyle şu mektubu aldık: 
"Geçen gün Yakacığa gitmiıtim. 

Buranın maruf bir ıuyu var. Su, evveli 

tenekelere, tenekelerden de hortumla 
damacanalara botaltılıp mühürleniy"r. 
Bu tarafı iyi.. Fakat bir aralık bir de 
ne göreyim; bir hamal tenekeden au içi· 

yor ve ağzından tatftn sular ıene tene· 
keye ve tenekeden de bittabi damacana· 
lara boıa!ıyordu. Bu iğrenç hidiN, bü· 
tün günümün zevkini, neıeıini berbat 

etti ve eve gelince ilk itim evde de kul· 
landığunız bu içme suyunu bopltm-:ık 
ve dökmek oldu. 

Bu su ile alakadar olanlann ve bele· 
diyenin dikkatini celbetmenizi rica ede· 
rim.,, ~:t~ı ab. k ·ıı · · 1 · · ~ld 11 r ey , atı erın ız erın· 

)\! .. uiuna kanidi. Doğru yolda 
"ud" .... 
~ Ugune emindi. 

'il I ehnıet geldi. · Ebe kadının ter· . 
~, 1nı taıdik etti. Kırmızı cüz· 
.._ l'l~ "ardı. On lira almıftı. Sonra 

Postahane çarfıya yakın bir 
yerde Kuvayi milliye caddeainde 
belediye arafından istimlak edile
cek arsa üzerine in.ta olunacaktır. 
Poıtahane şehrin en güzel ve mo
dern bir binası olacaktır. 
Şehirde tesisi düşünülen telefon 

tebekeıinin ancak postahane bi · 
naıından sora yapılacağı anlaşıl • 
maktadır. 

Hani: "Kedi kuyrufunu ıör· 

Hindenburg, 1934 Mayısında 
yazılmıt olan ikinci kıımında, 
Reiıicümhurluğu uhdesine alır • 
ken yegane endiıeıinin münka -
ıim ve nevmit Alman milletini i • 
timadaver bir birliğe götürmek 
olduğunuve milleti bu birliğin ta· 
hakkukuna ve en iyi meziyetleri • 
ni tekrar idrake davet etmekten 
hali kalmadığını bildirmektedir. 

müı te derdim var!,, demiı diye Hindenburg, .z~af a~larında 
k d 1 b. .. .. d d I doğmuş olan tetkılatı eıasıye ka · a ın arın ır sozu var ır, arı • . . . 

· · tı k b d nunu ile hükumet teklının mılle-mayın ama, ıızın o acım ra , e . d ... 
. tin hakiki ihtıyaçlarına uyma ıgı· 

bin ve malihulyah ıfadelerle kara .. k b f 'k . A b' 

Yukarıki hadiseyi pek dikkate değer 
buluyoruz. Okuyucumuz milphedesin
de eğer yanılmamıt iıe umumi sıhhat 
noktasından bu vaziyetin n~ kadar acık
lı olduğunu işarete bittabı hacet yok
tur. 

-v~ o• • 
"';". ll't ıeldi. Yüzlerce lira ver· 

ı''I, 

M~.~;zin kayıkla geldiğinizi 
......., Uf erdir elbette! .. 

s,hil•)(jblıe rörmedi beyefendi .. 
't ot 

111 11•ız bir yerine yaldattık. 
~Qı bö 1 . d. ......._ 8 Ye ıste ı. 

)olcu u ~ena Mehmet .. Senin bir 
lıt, .tetırdiğini, ıonra yalnız ha· 
L t1ttif • b . • ._,?. ını ana kım temın e · 

'tt.Ln__. ........ 1' ...,..,,.. efendim?. 
~~~i arın evde doğururken, ge· 
't11t? ile diye denizde geçiriyor· 

Postahanenin sonbaharda in • 
9aaına batlanmaaı muhtemeldir. 

---o---

Fındık mahsulü 
Trabzon, 15 (A.A.) - Yeni 

f mdık mahsulümüzün ihracına 

bugün meraıimle batlanmııtır. 

Vapur düdükleri ve büyük teza -
hürat ara11nda Karadeniz vapu· 
runa 500 çuval iç fındık yüklen • 
miştir. 

Kabuklu fındık 17, iç fındık 
35 kuruftur. 

ladıg1r..ız uydurma.yon 11tırap· fi• h I I .... kt' b ki' ve 
... . . 

1 

nı gorere , u ı nn umumı ır 

a e ge ecegı va ı e ıyor 

irleri de işte buna benziyor. mileti bu anın hululüne kadar 

• Oaman Cemal mevcudiyetini tehlikeye dü9ür • 
meden idare etmeği bir vazife o • 
larak telakki ediyordu. 

il1::::my~:ı;;:ş•~•-a1111wA111maft 
: r 
!! Ankarayı görmedin mi?. ı·! "Ordunun dahili siyaset mü · 
=ı 1 / i: Cümhuriyel bayramında a · İ cadelelerinden uzak ve vatanı 
ii ~ıtacak ıergi Miiııasebeti1e ,.. iil müdafaaya amade bir halde dev
li ptlacak tenzilatlı tarifelerder 1 Jetin bekçiıi ve hükilmetin bir va· 
U illlifade ederek yeni Devlet mc ııtaıı olmaıı icap ediyordu ve 

kezimiı.i mutlak gör: Hem ziJ.I öyle oldu." 
yaret, hem ticaret! Hindenburg, yeni neıilden ec-

Mil1i lktrsat ve Tasamı dadına liyik olduğunu isbat et • 
Cemiyeti mesini ve ıulh ve memleketin şe· :i:nunmmımmnıu:m::aaammsm=s 

refi için her feyi fedaya amade 

Silivri kazasında işler 
yürümeyor mu ? 

Silivriden M. K. imzasiyle fU mek
tubu aldık: 

"Buradaki dairelnin t,ir çoiund .. 
bilhassa yazı itleri kaleminde itler pek 
durgun gitmekte ve bir bakana yürü
memektedir. Binnetice it sahipleri ta· 

atlerce ve ~ünlerce kapılarda dolaıma· 
ya mecbur kalıyorlar. Silivri halkını 

teşkil edenlerin çoğu çiftçi ve köylüdür. 
Bunların da itlerinin peıinde dolaıarak 
tarlasından günlerce uzak kalma11 doJ
ru değildir . 

Vilayetin ve Silivri kaymakamı be
yin itleri çabuk yürütmek için tedbirler 
almasını rica ediyoruz.,, 



Orta Avrupada ~I 1 
siyasi vaziyet ~~~ 

1 
• .. .. Adanada Şirin bir kasaba: Bayı 

Habsburg hanedanı mese esı gunun s· k d . b. d ı L. d. ? 
en tehlikeli bir meselesi ır a ın g~rıp 11 lr nası lU>Ir yer ır • 

çocuk dogurdu 
Son günlerde bazı devlet adam· / bir saltanat niyabeti teıis olun -

!arının Orta Avrupada yaptıkları ması ve kendisinin saltanat na
seyahatler dikkat nazarını tiddet- ibi tayin edilmeıi hususunda 
le çekmeğe baılamıftır. Son Avuı Romada Muuolininin muvafakat 
turya hadiselerinden sonra Orta ve yardımını temin etmiştir. A
A vrupa ve bilhassa Avusturya ah· caba bu, Habsburg hanedam
val i sulh dostlarını ciddi bir suret- nın iadesine doğru yapılmış bir 
te dU~ündürmetkedir. Bunun için hükumet şeklini tebdil hareketi 
yeni Avusturya Başvekili M. Sch- ve atılmış kuvvetli bir adım 
1uıcht:igg'in, iktidar mevki ine ge- değil midir? 
lir gelmez Budapeşteyi ziyaret et- Orta Avrupa umumi vaziyeti
mesi. Avusturya Ba§vekili Prens nin gösterdiği şekil ve Avrupa 
Starhemberg'in, hiç beklenmiyen matbuatında bu mesele hakkında 
bir an-la tayyare ile Roımaya git- görülen uzun neıriyat Orta Avru
mesi, sakıt Avusturya lmparatori- padaki siyasi faaliyetin, herşey
c;esi Zita'nın, oğlu Artidu1c Otto'- den evvel Habsburg hanedanı me
nun Şimali Avrupada dolaıtığı bir selesi ile alakadar olduğunu ve bu 
~ ncla Viareggio'ya gelmesi Orta meselenin günün en tehlikeli me
/Lvrupa da yeni ve mühim bazı fa- slesi halini aldığını göstermekte • 
R' · ~tlere seyirci olaca g" ımız zan- d' ır. 
1 

• ·1 doih:rmaktadır. M. von Pa- Bazı muahedeler ahkamının bir 
pen'in Almanyanın Viyana sefir- müddettenberi geçirdikleri istiha
liğine tayini ve İtalyanın Viyana - leler dikkat gözüne alınırsa Habs
daki sefaretini büyük elçiliğe tah- burg hanedanının iadei saltanat 
vil ederek hariciye müstefarı M. etmesine mani olacak kuvvetin sü 
Suvich'i. biiyük elçi olarak Viya - fera konferansı kararları olmadı
naya göndereceği hakkında kuv- ğı tebarüz eder. Buna şiddetle kar· 
vetle dolaşan rivayetletr bu zannı şı gelecek ve bilhassa doktor Ed· 
teyit ve takviye etmektedir. vard Beneş'in, icabı halinde sila • 

B-:.ı büyük faaliyeti icap ettiren ha sarılacağından bahsettiği Kü • 
amiller evvel~ Anschluss ve on· çük ltilaftır. Ne derecede doğru 
dan sonra da, 1920 ve 1921 sene· olduğu bilinmiyen bazı rivayetle
Jerinde süfera konferansının koy- re bakılırsa Küçük İtilaf devletle
muş oldu~u kat'i memnuiyete rağ· ri endividüel ve tarihi hukuku ile 

' men, Avmturya ve Macaristanda birlikte teessüs edecek bir Habs-
Habsburg fmparatorluk haneda- burg lmparatorluğn ··::·ine Ansch 
nınm :;en't"en yerletmesine ma- luaa'a bile razı olac hrdır. Bu 
tuf mesd ile çok yakından alaka· mesele ile herşeyaen ve herkesten 
dar görülmektedir. ziyade alakadar olan Küçük itilaf 

Almanya Başvekili, Avusturya- devletlerinin bu telakkisini Fran -
nın cebri surette Almanyaya ilha- sa ve İtalyanın hiç bir zaman tas
kının cihan sulhunü haleldar ede- vip etmiyecekleri, adeta, muhak • 
ceğini takdir ettiğinden Ansch- kaktır. Hudutları Brenner'e kadar 
luss'tan tamamile vaz geçmit ve uzanacak olan bir Almanya, Kü
bunun, Avusturya Almanları ara- çük ltilaf devletleri için muvakkat 
smda cermanizm şuurunun bir bir surette bir tehlike teşkil ebne
hamlesi ile tahakkuk ebnesine in- sebile Franıa ve İtalya tarafın· 
tizaren, §İmdilik, bu sahada ame· dan kat'iyyen ihmal gözü ile ba -
li bir surette çalıımamağa karar kılamıyacak bir hadisedir. ltalya, 
vermiş görünmektedir. M. Hitler Avusturyanın Almanyaya iltiha -
bu kararını, İngiliz gazetelerine kından ne kadar korkar ise, bir 
vaki olan beyanatı ile de teyit et- cok kıt'alardan mahrum bile olsa 
tiğinden §imdilik Anschluss mese- ~eniden Avuıturya - Macaristan 
lesi, açıkça mevzuu bahis olmasa imparatorluğunun tesis olunmasın 
gerektir. Bunun için Almanya dip dan da 0 kadar dehşetlenir. Maa
lomasinin Viyanadaki faaliyeti mafih iki tehlike arasında bir kı
korunma gayesine matuf olacak yas yapıldığı takdirde Hab~burg 
ve M. Yon Papen hadiselerin ce- imparatorluğunun teeuüsne, mec
reyanını takip ile iktifa edecektir, buren razı olması muhtemeldir, 
denilebilir. Maamafih umumi Bu mesele kartısmda Fransa
harp esnasında Amerikaclaki f aa- mn takip edeceği hareket hattı en 
liyeti malGm olan bu zatın Pasif ziyade merakı mucip olan bir şey· 
bir faaliyette bulunmakla kalaca- dir. Fransa, vaktile, Anschluss'a 
ğı hususunda kat'i bir iddiada bu- mani olacak en büyük tedbir olan 
lunmak doğru olmaz. Avusturya - Macaristan lmpara· 

Avıııpa ve küçk itilaf devletle- torluğunun iadesi fikrine meyle
ri gazetelerinde.; bazıları, öteden- der gibi oluyordu. Bugün ne yapa
beri Lejitimist'liğini gizlemeyen caktır? Bunu anlamak için bu 
Avusturya Başvekili M. Schusch- zanların tahakkuk etmesine ve hi 
niggin Budapeşte seyahatini, doğ- diselerin inkişafına intizar li.zım
rudan doğruya Habsburg hane- dır. 
danının iadesi meselesiyle alaka- AJmanyanın, bütün kuvvetile 
dar bulmaktadırlar. Bundan baş· Habsburg hanedanının iadesine 
ka Macaristan başvekili M. Göm- mani olacağını kaydetmek bile 
bös'ün beraberinde hariciye nazı- fazladır. 
rı M. de Kanya olduğu halde Var- K. M. 
tovaya, Eylul başlangıcında yapa- ir •:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
cağı seyahat bile bu mesele ile ra- Sanayici : il 
brtadar gösterilmektedir. Çünkü SS Cumhuriyet bayramında An·ii 
Polonya dahi kıımen, Avusturya- n kara yeni sergi evinde açılacaki~ 
Macaristan imparatorluğunun in- ii sanayi ıergisine iştirak etmekfi 
hilalinden Yiicut bulmut devletler U şerefli bir vazifedir. Simdidenii 
lerdendlT. 1 yerini ayırt. ~ ii 

Diler bazı rivayetlere bakılır- !i Milli tktısat ve TasamıfH 
ıa Avusturya ba§vekil muavini 

1
9 Cemiyeti U 

Prens Starhemherı, Avuaturyada snnm www____..:::ı:::m·ro· .. =-

Adana (Hususi) - Mermerli 
mahallesinde iskin edilmit Kan • 
diye mübadillerinden Nuri Ağa • 
nın karısı evvelki aktam acayip 
şekilde bir kız çocuğu doğunnut -
tur. 

Doğan çocuk kızdır. Baştan a
~ağı teşekkülatı tamdır ve za.ma -
nında doğmuştur. Yalnız başın ar• 
ka cihetinde ve ensede küçük kar· 
puz büyüklüğünde bir ur ve bunun 
enseye tesadüf eden kısmı üzerin
de saç bulunmaktadır. Başın üze
r indeki saçlar: da bir iki aylık ço
cuğun saçı kadar olup simsiyah-· 
tır. 

Dün akıama kadar sağ olan bu 
çocuk bahası tarafından doğum 

ve bakım evine götürülmüş ve 
mütehassıs Zeki Beye gösterilmiş
tir. Zeki Bey biı ur alındığı tak
dirde çocuğun öleceğini söylemiı
tir. 

Diğer doktorlar da çocuğun 

bu vaziyet karıısında yaşayamı • 
yacağını, bu vaziyetin mayii di -
mağü şevkinin toplanması netice
si olarak vukua gelmekte olduğu
nu söylemişlerdir. 

Vaziyetin asıl tuhaf ciheti, bu 
çocuğun acemi bir Giritli ebe ta
rafından kolaylıkla ve zahmetsiz· 
ce alınabilme~idir. 

Pek az Türkçe konuşabilen a
na ve baba da bu hale hayret et
mekte ve gülmekten kendilerini 
ala-alc:ta.dwlar. 

Dün bir çok meraklılar uzak 
mahallelerden bu eve gelerek bu 
alelacayip şekildeki çocuğu hay • 
retle ıeyretmişlerdir. 

Dörtyolda 
Bu sene portakal mahsulü 
geçen senelerden daha iyi 

Dörtyol, (Hususi) - Bu sene 
portakal mahsulü geçen seneye 
nisbetle çok iyidir. Kasaba hari • 
cinde bir çok mahallelerde yeni • 
den portakal bahçeleri yapılmak
ta ve bu suretle ıehir büyümek • 
tedir. 

Belediye Dörtyolun imarı hu • 
susunda ciddi mesai sarfetmekte· 
dir. Park, havuz, gazino, otel, as
ri mezbaha, hal gibi bir çok fay • 

' dalı şeyler yapılmıştır. 
Standard kumpanyası da is • 

tasyonda bir benzin deposu tesisi 
için belediyeye müracaat etmif
tir. Eğer buna müsaade edilirse 
burası bir kat daha ehemmiyet 
kespedecek ve tark için benzin 
ithal merkezi burası olacaktır. 

Bu sene zeytin mahsulü 
ortadır 

Muğla, 15 (A.A.) - Bu sene 
vilayet dahilinde zeytin mahsulü 
ortadır. Yapılan tetkiklere göre 
en kesif zeytin mmtakası Milas, 
tır, Sonra sırasiyle BQdrum, Dat
ca, Köyceğiz, Marmaris, ve Fethi· 
ve Fethiye kazaları geliyor. 

Bazı vilayetlerde olduğli. gibi, 
vilayetimizde de zeytincilik teşki
latı yapıldı. 

Bu teşkilat sırf zeytinciliğin 
in.kişafiyle uğraşacaktır. Önümüz
deki devrede Ziraat Vekaletince 
teklif edilecek bir kanunla zeytin
lerde budama ve bakım mecburi 
olacaktır. Teşkilatı itmam için vi
layetimize daha üç ziraatçi verile
cektir. 

Yol , telef on işleri ve mahsul 

Bayındir, (Hususi) - Suları I bulunması memurlar ve halk a 
bol olan kasabalardan birisi de bu ı smda kuvvetli bir kaynaıma 
raaıdır. Bayındirin suyu ve havası imtizaç husulüne sebep olmuftd 
güzeldir. Tire ve Ödemiıten daha Mülkiye mezunudur ve dört se 
ferahtır. Gerçi onla~ kadar büyük denberi Bayındirde kaymaka 
ve süslü değil sede yaz günlerinde dır. 
adeta bir yayla zevkini vermekte· Remzi Bey bir çok icraatı ar• 
dir. Kasabanın medeni ihtiyaçları sında (3) zirai kredi kooperat' 
ve her türlü konforu ikmal olun· te~kil ettirmiş ve az zamanda ki 
mu§ gibidir. Lağım, su ve elektrik zayı sevilecek bir hale getirınitti 
tesisatı yapılmııtır ki bu mazhari- MahsuClt 
yet her kasabaya müyesser değil- Bayındir kazası adeta bir 
dir. Burada üç cins su vardır. hire anbarı hükmündedir. Bura 
Birisi Paşa suyudur ki açıkta ge- her cins hububatla beraber zeyti" 
lir ve bahçeler sulanır. ikincisi pamuk, susam, tütün, kendir, 
(Alaçeşme) adıyla maruf olan su- züm ve incir gibi daima para ed 
dur ki bir saatlik mesafeden de· muhtelif kalemlerde mahsulat 
mir borularla getirilmiştir. Halk bol yetişmektedir. Bazı hususi 
bu sudan içmektedirler. Üçüncüsü çelerde meyva ve çilek te pek : 
de (Potomos) denilen kaynak su- fis olmaktadır. 
yudur. Bu su (150) metreden de- ArazinlD"I kuvvet ve berekJ h, 

U Ziraat mmuru Nihat Bey kaı" 'r• -~- l.0 .... 1 .... 1. a,..~ .. a~: •• :.. -- ....... . ·ı ~" 
kadar bu su (Alaçeşme) den iyi nın zıraııtı e !"Zami a ......... ı ... 
ise de yalnız bir çe~eye münha- mefguldür. Mumaileyh Bursa '/'f 
sırdır ve suyu az olduğundan her • raat mektebinden yetişmit, çaht k 
kese içmek nasip olamamaktadır. kan ve meraklı bir gençtir. Bur 

Yo:lar mn toprağındaki kabiliyetin, Me 
k deres havzasının hiç bir yerirıd 

Kazada yol faaliyeti ço tur. 
k olmadığını söylüyor. Bu topr 

Vali Kazım Patanın yol mera ı ' lardan kışlık mahsul alındıkt' 
buradada kendini gösteriyor. Ova N( t'f 

11 sonra yazlık mahsul ekilir. v• ı 
köylerine yaz ve kıt otomobi e d~ denberi yonc.aların sulanma 
gidilecek yollar vardır. Dağ köy • l J1 

1 çıkmadığı malumdur; bura ar 
terinin de dörtte üçüne otomobi - h k 1 d~ 2sf! hiç sulamağa acet a ma 
le gidilmektedir. Jandarmaların ti yoncalar yedi defa biçilir! Sorı 
nezaretlerinde yollar her hafta ı1 ~ burada tarlaları da dinlendir111et ı 
tamir ettirilmektedir. 
zamanlarda köylüler 
mefgul olurlar. 

Kışın işsiz j 
ihtiyaç yoktur ve mütemadiyen 

tamiratla t 
raat yapılır! ' ,~ı· 

Bayındirden Kızıloba - Ova
cık - Sinancılar üzerinden Ke
malpaşaya ve Falaka - LUtuflar 
üzerinden Kasabaya ve Arıkba -
şı - (Künk deresi) üzerinden de 
Kemalpaşaya, Tireye ve Ödemite 
yollar vardır. Bıınları hep muhte
rem köylülerimiz yapmışlardır. 

Telefon 

Kazanın telefon şebekesi çok 
muntazamdır. Her tarafla güzelce 
görütmek kabildir. 28 köye tele
fon çekilmiştir. Diğerlerine de bu 
sen~ yapılacaktır. 

SuHsUmal 
Bir sene evvel husuıi muhase -

bede (50,000) lira kadar bir sui
istimal yapılmştır. Buna cesaret a
lan memurla tahsildar üçer seneye 
mahkum olmutlardır. Bunlar şim
di Ödemiş hapishanesinde yatıyor 
lar. Dünyada doğruluk gibi bir ser
vet yoktur amma herkesin elinden 
gelmiyor. 

Remzi Bey 
Kaza kaymakamı Remzi Bey 

cidden çalııkan ve fedakar bir zat 
tır. Ahlakının güzelliği ve kaza 
idaresinde gösterdiği muvaffakı· 
yet kendisine halkın sevgisini ha
zırlamıştır. Onun memleket düşün 
cesi ve hasis menfaatlerden uzak 

Baymdir de iki milyon kad et Uh 
zeytin ağacı vardır. Ve halk b 
zeytincidir. Senede yüz hektar~ ~ 
razide pamuk ekilir ve bir mil1 
kilo pamuk çıkarılır. 

61 Bayındirin Çırpı ve Hatlı İ 
toprakları, Mısır topraklarırıd J 
daha verimlidir. Bilhassa paAI' 
zeriyatı için çok müsaittir. Seıı~ 
bu topraklardan iki defa rnsb )t 
aimır. Meb'us Rahmi Bey velıj ( 
ti z.l!Tlanmda burada tetkikat 1• ı( 
mış ve mes'ut bir neticeye vardi 
hr .. 

Üziim ~' 
Buranın üzümlerinde başkS ~ ~' 

hususiyet vardır. Bayındirin il' ~ , 
baharına kadar yetiten re%:ı•Jc / ·' 
çok meşhurdur. Bu üzümlerdel'I I 
çen sene (100) bin ~~lo Al111atı1J 
ya gönderilmiştir. Uzümler ç"
güzel ambalaj yapıLmaktadır· ~ 
üzümler: Kızıloba, Sarıyurt ~ed~ 
sarlık köylerinde yetitrnekte ,!. 
Cekirdeksiz üzüm burada pelc b-1 
dn. Evvelce (1000) hektarlık dİ 
varken filoksranın tahribat•~ ~ 

. tıt 
sonra (200) hektara inJ11lf . / 
bunlar rla yeniden ihya edilJ111ff' 
lanlardır ve seneden seneye de ~' 
zer hektar ziyadeleşmektedir· . 
f .. rin Baymdirlilere ! ,1 

Ragıp Kefll 



Uqku, Gene l.Jqkul 
~ tcılatui,, - Kete foa Nqj, 
... 1'Llad.r?- aa.ı Wr ,... ..... 
......... ta~ .. ....... ,.e ...w,.n. olar, 

--Lı.-~ .................. ,.... Gl!zal "'I............... ...... Oau pek hot Ga-~ 
..................... ~ 711· 

.,. .... ıu1a ı.1anw hanımı ti- Olmak 
~ IÖJlerler. Bir Mlnma, 

19 ltaM )'olr ..,Udir. Hüi
ltts+ Wııı ........ ı..mı... ol· • ............ 

.. ,....... .......... ta.alet 
_ ,. __ • lauaannda aeler dlfündüfGnG> 

ata.J-...i~..ı.rtaniJe 
..,..., .. mdUWa ... ~-

.... ~ •ttiiinl menle ecleaJer 
• tahmin eclİJOl'UZ- lıte, Kete 
~ lauı 1ôımelerin lıtanhal hanı-......... ~

.... ,...., ............ bJ•ı 

...... Şimdiye kadar bu bahiste 
lr kiti bent aortuya çekti. 
et Jtlpmak bumaundeki 111' • 

ı Bfrenmek istedi. Bunların 
: "Snnmı ifta etmek lde

clefildir !" dedim, ba nretle 
_.,,.-· .. :· bir kat daha merakta bı • 

Fakat, ••• W..i ima kea • 
• temin eden bu ke.tirme ce • 
•ize de •erecelimi ... ..._.. 

Kete 
fi 

n ı ı i 
t'e 

Göre 
Buna 
Bağlı 

-

Bir İltima olarak, ai• .... , -~~ - . - -
tlrltl teyler ~eceli- Yani t.di mi, iman nkmt17a muDTe - j man liurederim. Gece bir balo • 

1 met edebilir. Çankil, bu auretle İll· dan döaüt 7ahat tündüskü it 
........ t, .. neliayet llaldnt: tirat bwvetlw edinmittirl yorgunlijiyle bitap ta bahımam, 
'lıt lfıa olunuyor!,, Eler 'bayle Hepimizin küçük ve büyü)( Ü· yatmadan evvel bu bir çeyreklik 
ilı.ü,oraamz, yanılıyorsunuz. züntülerimi:t olabilir. Hiç ıkimıe 1şi yapmağı ihmal etmem. Uyku 

1-...m,.u.Wr ~ ..... ............. . 
Jd. halökati söyl~ ıır kin, seki Wr hdm, o bibatü teai- :rul11111, ha hir ~ eaat, tu.a• 
ebniı olayım. Ben de her ka· ri altında kendini yiJip bitirme- let zamanı oluak, itiyat halini al· 

laildifi Ye kuDandıiı tef • nİD bofUD& olduimm, J.unan ha • ma!ıd": •. Y!b, iyi bir .k~lonya. ~u • 
ea İatifade ederim. Bu tu•a.. yat mücadelesine ıiritme kuvve. yu ıle, ıyı bır kremle ıyıce temız -
~lan ma.psalarda aatı. tini mfa ujra.ttıpu bilmelidir. lenmeli, pudra Ye tozla tıkanan 
• her İcad benim ıibi Zeki bir kadm, Jiizijnde ıamlı bir yüz deliklerini açmalı. Gece uyur· 

• ·'-or m, Bunlardan iı· ifadenin kendisini süzellikten ken, delikler nefeı almalı, bava 
-«7• Ye... • • k b 'Jme 

ediyor. Bunda hiç bir mahrum bnıakıcalmı ye dudakla· temasını ıçerıye çe e ı li. Yü· 
hlt !.. Ben de onlar a\bi yapı· nnda. bir plümaeyİfİn, ıözlerin • zünü bu suretle temizlemiyen ka-

l de bir parılbnm yüzüne ıüzellik dm, Jilzünde erkenden aarluklık, a. -.a ihtimal 1>enae ı; ••ecelini biç hatırdan çıkarma • burutukluk belirince, buna. hiç 
.:; ıııyahileceklerln ba. ': -1ıc1ır. Daima süler yüz ıöıter • tatmamalıdır. Aynada bu vaziyet 

"rler de Japl)'orum. Neler?.... melidir. BaJnnız, biz kadınlar na· kartııında kalmma~~n, maaleaef 
en 'batında, 1IJ1llDÜ ad ela diplomatız! •• Kendimiaclen kadmlann çoiu, böyle tedbirleri 

• \JJtaı, uyku ye pne UJb !. etrafa cla.placak ıihre pVenİJO- gÖzetmeii akıl etmez. yahut ta 
~ caPn plerde r-. etrafmmdakilerin bununla ütenir. Keıke bunun acııı emel • 

erlmen .:...ak '" aabahle aibirleneceiüıi biliyonur:. Biz, bu • de~ duyul• da, tedbir almakta 
~ etken Jatalrtan bBrmak, IÜJIÜD kadınları, yeia, kendini ü- gecikmeaeler ! 

h~ ab.tmedıian lele. züntiiJe bpıp koyuyermek kadar Ne söyledim di? Ha, yatma. 
~ u,._, ineam sinclelettirir hiç bir pyin bizi erken ıolmak dan yüzü iyi bir kolonya ıuyu ile 

ktaaen1n en eaaah çareai, T&Ziyetine ulratmıyacaima. vakı· iyi bir kremle temizlemek .... Sa • 
-....aaeıltl. .. Sıhhatin yerinde fız ! Onun için, her ne pahaama bunlu ıu ile yüzü yıkamak, aoma 
._ tut.. Bqb her tef, oluna olıun eliatiklliiimizi muha· krem ıjinnek te bazı deri için İyi· 

~'rrteferria.tl fua etmeliyiz. Her teYi, en ufak dir. Ancak, krem liirmeden yüzü 

""'-· '!*'I ... En ai,Ue ter. hir teJİ bile, nete menuu yapma· iyice yıkamalı, parmak ucuyla 
, ~ apor, bence Jiismek· lıyız. En pvenilir ıençlik men· hafif Wif uiuıturmalı. iki tarz • 
~ laoı Jiizmekl- Ei• sa. baı budur, .. bu kılacaktır! dan hangiıinin derisine UJPn 

"' .,, la habmura, ata Pudra '" diizsün, camılöntıaı geldiğini, her kadın, kendi tecrü-
.... t. iri•• apodar. Kadm- yahut üzüntü iJe ıerilen bir yüz- betiyle anlar. Bir de alına, bata 
~ ~ ~--~a- deki laota sitmiyecek isleri örte • biraz maaaj yapmak, faydalıdır. 
~ ~ mes. Aanelerimiz, ancak ruban Derideki ufacık deliklerin ıe
~ ..__-• taniJqe deler liri· aenç ~ aayeainde yqlan iler • ce uyurken nefeı almalan lüzu • 

...... ~-J' Jr.ndi beea...._ böyle le,inıce ele cazibelerini muhafaza. muna bir kere daha iıaret ederelC, 
•• Bundan bqka, ben, edeltilmitler •e baıünkü neıille sıruı ıelmiıken, saçlardan el& 

~~ahenk içeriıinde yqa • arJ&ıaMt olabilmiılenlir. Ferahlık :babıedeyim. Saçlan yıkarken, .. ~ 
·' 1f11 bir titizlikle ıözeti • duJUt, nikbinlik, duygu tazeliii.... ça göre hareket etmeli. ,Saç IDJU• 
'-1'...~ ~ teJle '"hiç bir kim- Kocalariyle, çoeuklariyle, bütün nu saça ıöre HÇ1Deli. Kuru l&9' 

h...~~ rahatsa edilmek iı· etrafındakilerle, herkeale ve her için muvafık olan aaç ıuyu, yaib 
~~ 'ta~ i>ek .,.Jmz yqanm. tefle irtibatı devam ettirebilme • ıaç için fayda temin etmez. Bun
~~ ---a tek hqnna kabnm. leri, bu huauaiyetleri dolayuiyle • lan teçİf huauıunda da, her kadı· 
lıııııı.,._ --. ~. Saatlerce mu· dir. Buna iaanmıyan, bugünden nm kendi tecrübeıi kifidir. 
--~ iıaL..~ olurum. Bu deruni itibaren bö1le olmaiı tecrübeye itte, bütün ıırlanmı öjrendi -
~ -~, ferahlık, inanın siripia. Antrenman yapmaia de- niz. Eier siz bunlen ıır telikki e-

~der. YUztı aGzellettir- ier! diyorsanız .... Bence, hayır! .• Bun· 
~ l>iınatı, ricudü, ru • TuYalete ,elince, bilinen ma • lar, ıır denileımiyecek kadar baıit 
' ~brnıaia yaradığı ka· nadaki ltu ite, ben yalnız yata· alelade ıe1lerdir ! 

~oracu it hq ıa. · i• aiımeden enel bir PJ.rek a • P. M: 

YEMEK 
Yeni tarzda pltfıilen muhtelif YF· 

meJderden Hrl halinde bahsediyoruz. 
()egen _,.,alardül yemek tariflerine 
ilive olarak, bucUıa de bazı yemeklerin 
naaıl pitirilecefini yazıyoruz: 

Viner Nitzel 
Viner Nitzel, Viyana uaulü 

kotlet pane yapmak için daan 
budundan avuç büyüklüiünde 
parçalar ke1ip dövmeli. Tuz, bi • 
ber ekmeli, aonra una batırıp yu· 
murta ile ııvamalı ve ıa.Ieta tozu· 
na babrıp bol Ye ııcak yajlı tava· 
da iki tarafnu altın 1&r111 kıJart· 
malı. Yenildiii zaman üzerine te
reyaiı konulur. 

Karnabahar 
Holanda uaulü karnabahar pİ· 

tinnek için, bGtün hir karnabahar 
tuzlu kaynar auda ywnufayıncaya 
kadar piıirilmeli. Diler taraftan 
bir lrqık tereyafı, bir kqık anla 
y&T&f ,avq atette bntbnlır, tuz, 
kırmızı biber, bir fincan ıüt, bir 
rmcan bmabahar ıuyu ilave edi
lir ve iyice kanıtmldıktan aoma 
atetten indirilip buna bir çeyrek 
limonun auyu, ild yahut üç yu· 
marta aann kanttmlarak, olduğu 
gibi tabağa çekilmit bmabaha • 
nn üzerine dökülür. 

Rimulad 
"Rimulad" denilen ywnurta 

salçası yapmak için koY\l piımiı 
Glt:rwn .. ......., .. ........,111 
dit .......U, ailir. Buno& ince 
doirumıı mayduos ve ince dol· 
ranmıt piımit iiç yumurta akı, 
tuz, biber, zeytinya.fı Ye ıirke i • 
Jiye olunarak kanıtırılır. Böylece 
hasıl olan "Sauce", dana dili ya· 
hut aoiuk etle yenir. 

Fındık Ezmesi 
Altı yumurta akı, on ve on bet 

dakika kadar vurulur. 280 aram 
Amerikan ıekeri, 280 gram rende 
lenmit fındık., kanfbnhr. Ve ele 
bir çay katılı alınarak, bununla 
yajlalllqlf kiiıd& dizilir. 

Burulan ıoma yapılacak teY· 
tam ateıli fmnda çabuk kızart · ı 
maldır!. f 

ŞAPKA 
Bu yu moda uhaamda baaırdaa 

ppkalar, ıöıe çarpacak derecede yer 
tutuyor. Yünden bere örnekleri de, son 
bahara hUırhk olarak, meydana çıktı 1 
Bunlardan bir kaç örnek: 

Beyaz Ha•ırdan 

.... .... _____________________ .,. ___________________ ..... 

Yu T-all E .. 11• 111r M ... 
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~IKAYE 

1 elef on cilveleri .. 
: .. -... ·-~··' 

Telefona muaallattı. Rehberi 
açar, gözüne kestirdiği numarayı 
arar, aklma geleni .söylerdi. 

Bir gün ,erkenden uyandı. Ge· 
rindi, esnedi, ve rehberde Tahir 
beyin numaraaıru gözüne keıtir • 
di. 

-Benim. 
- Biuat Tahir bey misiniz?. 
- Evet. 
- Demek sizıiniz.. Öyleyse 

aöyliyeyim ,siz dünyanın en al • 
çak, en ıefil, en rezil bir mahluk
ıunuz.. Sizden daha ataidık bir 
adam yer yüzüne gelmemiıtir .. 
:Yüzsüz, utanmaz, kepaze herif .. 

Telefonu kapadı. 
Erteıi günü baıka bir yerden 

gene telefonu açtı. 
- Allo! .. Tahir bey orada mı? 
- Benim: 

- Ha, aen misin! .. Seni edep-
ıiz, arlanmaz, yüzıüz maıkara .. 
Seni it köpekten aıağı herif. Se
ni kerata .. tohuma kaçmıı hıyar 
aenden iyidir. Surata bak da sila
ha davran. 

Gene telefonu kapattı. 
Tam on yedi gün, hazan aabah· 

ları ,hazan öğleleri, bazan akıam· 
ları, hazan geceleri, Tahir beye 
bu yolda, ağza alınmıyacak küfür 

... nrdu. 

Tahir bey her kimıe artık ken
Cline küfreden ıeai tanıyor ve 
Clerhal telefonu kapatıyordu. 

Bunun üzerine bizim üatat bir 
liafta Tahir beyi rahat bıraktı. 

Bir !Gaf aı;~onra, bir sabah er
xenden lokantalardan birinin te -
lefonunu açtı: 

- Allo .. Lokantanın sahibi bey 
l~ görüımek iıtiyorum. 

- Buyrunuz efendim, benim. 
- Bu akıam saat ıekizde lo -

l antanıza bir adam gelecek, sizi 
Clöğmek istiyecek, o saatte yanı -
nızda iki polis memuru bulundu
nanuz. 

Lokantanın aahibi: 
- Teıekkür ederim, dedi. 
Bundan ıonra bizim üstat Ta-

hir beyin telefonunu aradı: 
- Allo! .. Tahir bey?. 
- Benim. 
- Tahir Bey, rica ederim kız-

mayınız. Beni d~ mazur görünüz. 
Sizden affımı dilerim. 

- Ne münaaebet?. 
- Bundan birkaç hafta evvel 

Müellifi : S. izzet 
\ bir bahıe girdim. Bunun yüzün • 

den size telefon ettim •• 
- Ya! .. Demek aizdiniz ha? .. 
- Evet Tahir bey .• Fakat beni 

affediniz. Ben her akıam falan 
lolianada bulunurum. 

-Sen .. 
- Acele etmeyiniz Tahir bey .. 

Sizin çok canınızı aıktım. Şimdi 
af .talep ediyorum ve sizi bu gece 
saat sekizde o lolçantaya davet e· 
diyorum. Uluvvücenap gösterip 
bu gece tam ıaat sekizde oraya 
gelir misiniz? .. Bir iki kadeh içer, 
soura beraber yemek yeriz .• Sizi 
be-klerim. 

Tahir bey homurdandı: 
- laminiz nedir?. 

- Sahip bey dersiniz .. Garaon· 
lardan birine sorunuz, beni he· 
men blllurlar .. Demek beni affet
tiniz .. T etekkür ederim .. Bekle • 
rim Tahri bey .. Allo .. Allo ! .. 

Öteki kapadı. 

Tam saat sekizde, bizim üıtat, 
lokantada oturmuf, bol mezeleri 
c.:rıüne dizmiı keyif çatıyordu 

lriyarı ,gözlüklü, tazıya benzer, 
lmtmerli enıeli biri airdi. 

Garsonlardan birine yaklath: 

- Sahip Beyi iıtiyorum. 
- Ha, demek konuımak isti· 

yen sizıiniz . 

- Haberiniz var mıydı?. 
- Haber verdiler. 
Ganon işaret etti, lokantanın 

tıl'hibi yaklaıtı. 

- Ne var?. 
Daha sözünü bitirmeden Ta· 

hir bey bastonunu kaldırdı, tam 
indireceği ıırada, iki poliı memu· 
ru yakasına yapıftı. 

Tahir bey haykırdı: 
- Bu karata herif, on yedi 

gündür bana küfrediyor.. Bütün 
sözlerini iade ediyorum, bütün 
bana dediklerin sensin? .. 

Memurlar çekip dıtarı çıkardı· 
lar. 

Lokantada bulunanlar gülüyor· 
lardı. 

Lokantanın sahibi: 
- Polisin esasen takip ettiği 

biri olacak, dedi, bugün bana 
müdiriyetten telefon edip haber 
verdiler. 

Bizim üstat, bir nefes sigara 
tellendirip: 

- Şu telefon çok ite yarıyor ! 
diye söylendi. 

lstanbul Bcledlyesı ttAnlara 1 
Ana çetme caddesinde 27 •e 29 numarah ahpp baaeleria 

arkasındaki yangın dıYarı tehlikeli ıurette çatlayup mahlli inhl· 
dam bir YHİyet aldığından mahzurun ref'i içia her ne kadar H· 
bipleri adamış iaede kendileri buluaamamıı oldupadın bir haf. 
ta ıarfında mahzuru ref etmediği takdirde Belıcliyece yıldmlı· 
caö-ı i An olunur. (4866) 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: -

ı-TAKViM-1( AVRUPADA 
• ·!~~~~~: ~~~;,~~~~ 1 Barp Olacall llı7. 

Ola dotuşa ~. 1 2 :>.13 

::::~:.ıı 1!~~: •:·~! Amerikalı muhabir Kniclcerboclter'in ihtisasları· 
Ôfle nımaıı 12.18 ıı.ıs 
lttııdl namaıı 16.07 16.06 
Atşım namaz:• 
Yıuı nıma.r.:ı 

.msat 
Yılın gtçen glinlerl 
Yılın kalın ı! Uo lcrl 

19.07 
r 0.45 

8. ti! 
H l 
144 

19,0.'I 
Ç0.4 ; 

u o 
2U 
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JL RADYO =-_][ 
Bu g Un 

lSTA?ll'BUL : 

11,10: PIAk neartyatı. 18.10: Pllk netrl· 

7atı. 18.IO: Ajana haberleri. 19.30: E ll • 
llUlkl ne,rlyatı: (Ekremem Ruıen, Cevdet 

Beyler ve Vecibe, Nedime, Naun Feridun 
ll&lumlar OVrtk efendi.) 21.20: Ajana w 
boru Jlaberlerl. ıı.ac: Radyo orkettruı ta· 
rafından bant musiki. 

Hl Kbz. VAR.ŞOVA, 18'5 m. 

20,15: Dana pllkları. - Muhtelit. 21,tı: 

Senfonik attlclyo konaert. 21,60: Habereler. 

n ,u: l!lenfonlk konaerfn devamı. ta: Föy
ton. H ,llS: Danı muılklıl. H : Muaahabe. 

M6 Kbz. BUDA~TE, MO m. 
IO,IO: Mutahabe. 21: Budapette konter 

ork•truı. H ,50: Danı muılklal. H,!~ : 

Keman konseri. H,15: Verea ılgan takımı. 

lt,33: Haberler. 20: Saat ayan. tO: 

Huaahabe. ıo,ıa: 8alıburıtan nakil. ıo,ao: 

8traz~'Urıtan nakWer. R. Strau11un bir o

pereti. H : Mutahabto. IZ,111: Radyo piyesi. 

18,U: Pllk. JS,•a: Rusça haberler. 

Klız. VİYANA, 110'1 m. 
10.10: Memleket haberleri. 20,•3: Salz· 

burstan 'Elektra.. isimli temıfl ( Rlchard 
Strauta) . %2,80 \ 'lyana havaları. H : Mo· 

urt orkc11traıının konseri. (Bunların klf· 

feel Salr.burıtan 

Gece konııerf. 

nakledUe<>ektır.) H,.O: 

r- BORSA-, 
j(Hizalarında yı ldız i şareti olanlar üzer· 
erinde t 6 Aftustosda mut.mele görenler
dir.J Rak amlar k apanış fiatlarını ~österir. 

nukut (Sat. ) 
1 * Londra 63!, -
1 

• NıYyork ı~s. - · 
• Parls 16?. :;o 

• V l yAna 
+ Ml'.trlr 

'H . -
17, -

* Bcrlln 47, -

Hatırınızdadır ki bu devletle· 
rin sefirleri Almanya hükumeti 
nezdinde teıebbüs yaparak Av111· 
turya iıtiklllinin muhafazasında 
devletlerinin alakadar olduklarını 
bildirmitlerdi. Fakat bu defa müf 
tereken hareket etmitlerdi. Şüp· 
hesiz, bu mÜf terek t•hhüsten 
ıonra Alman hükumetinin tav• .. ·ıe 
hareketini değiştirdiğine delalet 
eden bir emmare yoktur. Fakat 
bu hareketin Almanya tarafın
dan yapılacak macerapereatane 
bir te9ebbüsü ihtimal haricinde 
bırakhiını kuvvetle zannediyo-
rum. 

Sulhun idame olunmaıı iç.in 
haıd olan büyük ümit, Avusturya 
meıeleıinde olduğu gibi ıilahları 

bırakma meaeleainde de İngiliz, 
İtalya ve Fransa devletlerinin 
müıterek hareketleridir. ittihadı 
muhafaza edersek harp mi, yok· 
sa sulh mu olacak meselesi yalnız 
akademik bir mahiyette kalır ... 

2 - Hitler timdi harp · 
yor, fakat hadiseler, ıulh 
ne kadar kunretli olursa 
herkeıi harbe aürükliyebiJir. 

3 - En büyük tehlike 
turyadır, ikinci tehlike iıe 
meselesidir. 

4 - Sulh ancak lnıiliz, 
ve Franaa araaında bir itim-' 
cut oldukça mubaf aza ol 

F ranta Hariciye Nazırı ne 
korkuıun(an ne de sulh le 
sonunda dedi ki: 

a;undan mustariptir. 
-"M•"emki harp olacak 

H Sualini ıoruyoraunuz, 

Speucer'in bir eserinde: Bir 

uaklcdeyim ! "Yalnız evvel' 
rörülemeyen hadiı olur.,, 

hadiıe evvelinden ıörülmeti 
kün olmayan bir ıey old 

dan ben de onu evvelinden 
mek tecri:beıine kalkıfama..., it~ 

• • • • 

Franaa Hariciye Nazırı sandal- Bir "l'ıeveaıtif harp,, ol !iti 

yesinde biraz gerindikten ıonra: caktır. Franaa yarın kaybed 
Sözüne devamla dedi ki: ni zanne ~:'. ği bir harbe mani 

-"Dünyada bugün aulh isteyen mak için buııün kazanacaiı"' 
yeıane bir adam varsa, o da Hit- 1 mit ettiii bir harbe ıebcbiyel 
lerdir. Alman teılihatı bir kere miyecektir. 
milletinin hiuiyatını değittirdik- Sulhurı muhafazasına d• 
ten sonra Hitlerin vaziyetinin ne eden ve Franıa ile müttefik 
hal kesbedeceğini, Alman Dahili memleketlerde yapılan ıe"i 
inkitafının ne neticeler vereceğini }erden haııl olan en mühiın 
kimse keıtiremez. Fakat, zan ne• f iyet buduı-. Böyle hir kehaıı 
dersem bugün Hitlerin sözlerine istinat ettiği noktalar şunlar~ ~'Be 
inanmaia mecburuz: O harp iste· t- Bugün Fransız mitl,t c: 
miyor. ıulh için derin bir muhabbet ını 

Harbi ya9ayan l>izle~ onun ne matı. I~» 

demek olduğunu biliriz. O hadi· 2 _ Fransızların tahkimat•• 1( 

ıeyi yafamıt olanların onun teker· 3 _ Leh _ Alman ademi t \t ~ 
rürünü istemiyeceklerini kabul et· . k '' vüz mıaa ı. ir 

* Mtth o ıı~. -
* Bratse ı ıs. -
*Atine ıs. -

• Vırıovı l4, -

1 

- "Ya Sarre meıelesi? Şayet 

mek lizım gelir.,, 1 · d • .ı • ' 4 - talyanın vaziyetın el'' .., ti 

* Badape~ıc ~6. - l Al 'l F 
• B iitrcı 19. _ 1 Sarre mese esi manya ı e ran· 

raraızlık. ~it.ti 
5 - Böyle bir harbe kartı J , ~ 

tere vaziyetinin n olacaiınıtl ·tize • Cenevrt • 24, - • Bclgraı '•. - sa arasında husule gelecek bir an· 
* Yotohım• 36· - 1 laıma neticeıinde ortadan kaldı· * Altıq 112;, -

•Sor> a 75, • • 

1 

* Amıttrdnı 84, -

• Prı~ 100. * Mecldtye :ı6. so rılacak olursa bir harp tehlikesi 
' Raakaoı t -40-=- 1 izale edilmi! olmıyacak mıdır? • ~tnthn' m :l! 

Çekler (kap. sa. 18)- / - "Bu meselede de İ!lal im· 

• Loodra ö.ll.- • Stothl ııı 
• Nevyor~ 0.80 ı :ı • Viyana 
• Parls 12.06 • :\Tıdrlr 
• Mllbo 9.~67,; • Berllo 
* Brlitıc 3.38~0 • Vı~ou 
• Atlnı. ~3 0963 • Rudıpe$te 

* Cenevre '1 43~5 • Bllkre: 
• Sofyı 64,77 • Oetı:rı ı 
• Amatcrdaıı . 1.1721 • Yokohama 
• Pra~ 19.1 ~3;" !\lostovı 

ı , ı, Bıntı s • 9.'!0 
1 Anadolu !7.ll!I " 

l\ c:jı ·- 00 
Ştr. llayrıy, ı .~.~o 

Mtrkeı Bankası ~:4.-· 

u. sı~on.ı -~oo 

Bomonıı 13,~ 0 

l'erkos 
(tıueoto aı 

Cnyon rı c~ 

' ark ile! 
llalyı 

~ ark m. ec11 
f'e lcfoo 

30'1~4 ı 
4 !6~ 

U l66 J 

~.llJ ı 

oorı 
1 

4.028'4 
; Q,4525 1 

3 4 83~ 

·-.ııo 1 

19.10 
- ,00 
-.00 
-,0 ) 

-·,00 1 
- .00 

istikrazlar tahviller 

• 193.lTllrk Ror.I ~8.HI 
. i l 27,l'l i 

• • " 111 ııu~ 
1 lsıltrtıı Dahlll l !H, •o • 

l
•P.:rganl htl ~ruı !ili~.~ 

1911 M il A ,00 
Baldı• -.o<ı 

~:l ettrlk 

rrımvn 

Hıht ı m 

nadotu • 
Aoıdotu i l 
Anadolu ili 
-. ı nmt~~" \ 

-.O:J 

· .00 
· .OJ 

• 7 60 
48.00 

--.o:ı 
4?,00 1 

kanları vardır . Bu iş o suretle İn· 

kitaf edebilir ki sulhun idame olu 
nacağına dair ortaya atılan ihti
maller hep altüst olur. Fakat Fran 
aanın vaziyeti aşikardır. Bunu biz 
birkaç defa tekrar ettik. Sarre me· 
selesi bir Alman, Franaa meselesi 
değildir. Bu mesele Veraay mua· 
hedesine im~aJarınt koyan devlet· 
)eri alakadar eder. Sarre mmtaka-
ıının idaresi de milletler cemiye
tine aittir. Fransa Sarre meselesi· 
nin muahedede vazıh olduğu 

veçhile sulhu kabulden başka bir 
şey yapamaz. 

"Ya Habsburg'lılar? F rans 
devleti Habsburg hanedanının tek 
rar A vusturyada yerletmesine mu 
vaf akat edebilir mi?,, 

Nazır ihtiyatla cevap verdi: 

olması. 

6 - Almanya teılihat yo 
artık oldukça ilerlemif bulu l' 

Franıızların ıulh arzuıu llt~v 
perverlikten büshtün baıka bİ' l\ııt~i 
dir. Fransızların SoıyaHst ! • l'c 
aörlerinden birisi bana ded1 ll\U, 
"Pariste bir Alman vali olll' ,~ l<c 

•Ct, 
bir harbe tercih ederiz.,, \. 

~k'~~ itte buna Pasifzim, ·~ .... 
ve Kamprami ıizde buna Pati ~h 
derler. Fakat bu tarzdaki ıul J ~ 
verlik Franıanın ruhunu tetı' t 

1
' 

demez. O profesörün aözüıı~ı(l 
gi Franııza tekrar ettimıe : 
damın fikri kendine mahf\J1 . 
fikirdir. Fransada bu no~~ıb' 
zarrı kabul edecek bin kıJt 
ma:ısınız.,, 

b·ıl Methur bir Fransız za 1 J 
batka bir fikirde bulunarak 
ki: " Bir preventif harp 111i1 
im kin yoktur. T eeaaüf ,J t 
çok teessüf ederim ki bun" 
söyleımeje mecbur o)uyorU~~ 
kat böyle bir fey mevzuu bJ 
lamaz.,, r1 

- Franıanın vaziyeti Avuıtur· 
ya istiklalinin muhafaıasiyle ali· 
kadar olmasmr iıtilzam eder. Fa· 
kat bizim Çekoslavakya ve Yuıos 
lavya ile mukavelelerimiz vardır. (Devamı ,.ıı 

A ı V K• ı (VAKiT) gezintisinde Bunlar Hababurg hanedanının 
yaş ı e ıracı arı çalışmak isteyenler 1 

tekrar ycrleşmeıine tiddetle itiraz 1!"111~.:wa:wıa::::aa::mn:a::uus: 
Bu .. yu··k R O M A N V AKIT gezintisinde çalıs- ediyorlar. Biz bunu nazarı dikka· !İ uıt~~ :h . ·r•~'P 

.. te alamamazlık edemeyiz. llj 8~ (.Um urıyet ha> __ : JJ. 
Y.z•n ı M. •· mak üzere evvelce caz ve ince ı l y'"'rlı m"llarımtzın re r:., Fransa Harieive Nazırının bu ı iı • .. ~ · r: 

sazla muhtelif numaralar için j .. k '" .. .. .. ~ k k ı·· Anl·ara ·en\ se:-gi evinde ~ v.z•tap halı•n Je çıktı fı•atı, ellı• müracaatta bulunanlarla yeni- gun u gorusune ve ·ır senne· J k K 1 k h iı' Aı a~ d b . ld tt'~i t .. b 1 . aca tır. ısı i tiyaç .11 
den bu işe talip oıanların, her en erı e e e 1,_ eeru ~ erıne ... . tJJ'ır 

kuru~, satış yeri V AK/Tgurdu nazaran f;k1r1er~n1 ~u suretle hu· • ucuz ve •a~ıam yer1ı .•. /-
r gün saat on iki buçuktan ikiye 1• t 1_ , b't..ı· · : ;:nızla ı. ........... ;..J,,,ıı. t#!r'""'" 

Bu eseri. mutlaka okuyunuzl kadar VAKIT irlare::;ine müm- "IS:\ e JT(''I; ı< "' 1 Cltr: I' u·ıı· fkt t 1B~4 

1 l - P~rn ,_ .,ı..•,.mel de<i11di r : mı ı ısa ve 

•~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] ~ntcylcme l cri . ı · J ı c · 1· fnkl\t ...... ;;,...,t-i.lndi!r hatti 1914 se· İ .:ımıye 1 

---------------- . d b'I ' 11n111:1111:m11:::ımm:s:11::smm1ı:IP~ neaın e ı e. 



iir k Dili ikinci 
Kurultayı açılıyor 

ıa_. lıaraıı l ille! uyıfadal r da, kırmızı ve aan renkte olanlar da bü· 
~~eYicHer meruim salonun· yük meraıim ıalonunda yer alacaklar· 
.. rı.ac .. '-J dır. Ön salonun alabileceği kadar kart 

ıı l 
<lll ar "'e oraya konul • a.r ·· l verilmiı olduğundm yeniden kart al-

ı b.k·r erle Kurultay toplan- mak, yahut kartının nevini deiittinnek 
tı ıp edP.ct>k!erdir. üzere müracaat edilmemesi rica olu· 

a. &ebep, azanın ve matbu- nur. 
Und "' 

İı>le • ~gu toplanma salonu-
o) Yıcıleri de alacak kad.ar 
llıatnasıdrr 

ı . 
ett~:~l~r, uzun misalleri de 
rllt gı ıçiu, misaller ayrıca 
ltc .. ı~laya ve dinleyicilere 
~ "IUır 
tgiid • 
İci! e esaa tez anlatılırken 
~ er, ellerindeki misaller -
~el' k 
~b·ı •aıınJarı kolaylıkla ta -

1 
eceklerdir. 

l'tlltay • • 
i~ a ıştırak etmek üzere 
· e ielen Alman alimi, 

Kurultaya ittirak edecekler 
mezun saydacaklar 

Bütün resmi daire ye müesseselerle 
ticari, mali müeue,cierdeki memur ve 
müıtahdemlerden Kurultaya ittirak e
deceklerin mezun sayılmalan lazım gel· 
diği alakadarlara bildirilmittir. 

Belediyenin tehirde aldı§ı 
tertibat 

Belediye, Takıim, Beyazıt meydan
larına Fatih parkına ve Tepebaıı Bele
diye bahçesinde rad)'o tertibatı hazırla· 
mıttır. Halk, buralarda Kurultay mü· 
zakerelerini takip edebileceklerdir. 

lıe d" D İd ' un olmabahçe sara- F • 
• ~tek rnerkez büroıu içti - ecı şey .• 
it tdunnıu,tur. d "ld'" 
~Ya aza ol k · ti k Romanya a adam o uren 

~~ ara ış ra • . 

1~klerın aon listesi hse talebesı! 
te r:, 8 Aiustoı cumarteıi arünü aa· Belgrat, - Son zamanlarda 
• • 

0d1.nıabahçe sarayında toplana- Romanyada orta mektep talebele-
ı ıl k l 1 k . lt .. uru tayına aza o ara ış· ri arasında çok dikkate şayan ve 
tli u2ere müracaat etmiı olan· R h"k.. t' · fevkala·de 
•teıi udur· omanya u ume ının 

!lıet ' • d'kk · · k b" h 1 .. "1 k ~it. ;~vat, Muılihittin Adil, E- ı . atını çe en ır a goru me -
l<'az aun Hazım, Ferit, Osman tedır. 

~l Ahmet, Yunus Kazım, Bundan bir kaç ay evvel üç ta· 
;, üs~ü, Ömer Asım, Sadık lehe, mebualardan Popoviçiyi öl -
tiJ/\bdı Tayyip, Şeref, Sıtkı. dürdüklerinden yakalanmıı ve 

, !:! • 'Nahit, Muharrem, Bedri. hk 1 1 d Ş' d" d 
v~rcf, Şerafettin, HulUsi. Ka- ma i:.m o mut ar ır. ım 1 e 

ıl y Romanyanın F alticenya kasaba -~ aver, Muthat, Ahmet ;1i Can, Hicri, Hüseyin Avni, aında, gene lise talebeleri tarafın· 
ı;- '7ip, Galip Bahtiyar, Faruki dan yapılan bir cinayet meydana 
'rtdun, Asım, Mekki Hikmet, çıkarılmıştır. Bu ,ehir yakınında 

C\iik, Muharrem Naili, Yusuf bulunan bir ormanda milyoner 
c:~ \'ılmaz Beyler ve Saime Ra- Berkoviçin cesedi bulunmuftu. 

~hl Meselenin bir cinayetten ibaret 
.. C:llerın son lfatea l • le olduğu tea it olunarak ka t iller a-

k u.~uJt•Ya dinleyici olarak i~tj. 
u ra!lırılmağa başlamıı ve bu men-

~· zere müracaat edenlerin 
• 1 tudur: fur cinayeti yapanların altı tale-
ırİwı:ertcv, liatil, Hamdi, BCŞ.ir. beden mürekkep bir çete olduğu 
/\ti cn:et, Mahmure, Fahriye anlaşılmıştır. Bunların üzerinde 

~ig~ Gatıp. ZUhtü, Sabri, Fehmi öldürdükleri adamdan aldıkları 
·. s::iYc Ş~.~v Tevfi~: SühcyNJa. etli bin ley bulunmuştur. 

. • ureyva, ıravc, a· Ba&arabyada bulunan Belti ka-
t ;n. Nermin: Meliha: Mualla. 
lUt~bahat, Bedriye. Strrı, Avni. aabasından alınan haberlere göre, 
:er· •ye Salih, Suat, Avni, Os- lise talebesinden mürekkep bir 
l'c~~: İclal, Btdriye, Müzehher. çete bu kasabadaki saatçi dük
'llı.i •de, Saide, Nezihe, Menşu· kanlarından birini soymuşlardır. 
'llt.~'· Saliha Tahsin, Vehbi, Fe ~ıyc Ar R' Çernoviç~e dahi, bir çok aoygun -
, 'l' • ı ıza, Turhan, Rasim. l · 
"" C\rfik M"k z k' F . culuklar yapan bir ta ebe çetesı 
··ıU ~ · u errem e ı, •evzı· 
. ~c adiye !{amil, Ahmet Selami. yakalanmıftır. Bu çete de on altı 
'er, ~l, Sıdıka, Harika, Feridun. yaşında liae talebelerinden mü
t.ıuk elek, Leman, Mualla, Sü- rekkeptir. 
in addcr. ~enin. Sabahat. Ne- _ -n- --

1\.h~ Sabahat, Seher, Melahat, Avusturya ordu mevcudunu 
~ll • et, Mustafa, Cemal, Adil • ' 
. rı Adil N . Al' v d' s 3 0 bınde b lrakllmaaını 
1 l.. • acı ı, e ıa, er-

t ' crnan Feridun Hanım ve lnglltered en iatiyo r 
' "' Londura 16 (A.A.) - lngilte· Va J 

~ ,
0 

"etiye kartları cuma günü re hükiimeti Avusturya hükume-
t l\ra \'e k l ·· 1 · A · ıo d uru tay gun erı ••· tinden bir nota almııtır. vuı-

Uı Sar arı itibaren Dolmabahçe· t h"k"metı' aeçen ıene 30 b aylar "d" 1 .. .., .. d d urya u u , • ;:n trıerk:~ dur uglun b\. ave- bin kişiye iblağ olunan ve Saint 
qill'- 2ın en a ına ı ır. . . b' l 

1 " ıt~vlerinin mümessilleriyle germaın muahedeaınde tes ıt o u-
e "•t· · · A t 'dla., 8 Yetler matbuat mümeı- nan mıkdarı geçmıyen vus urya 

d~ il~ Ya:nlı kartltm arene ayni ordusunun bu ıene de 30 bin ki§i 
tı ;acaldard h f · • · t ıı, 1 ır. olarak mu a azası ıçın mezunıye 
~I ta renkl · ·· <>tad er.ne gore istemektedir. 
.ı). l'. Ca Yer ahnacak Bu nota hariciye nezaretince 
~ti "- ·Umu • K" · 1 . ..,. d f'h lll •iirk 0 .

1
. ~ ötıp ıgın en: tetkik olunmaktadır. Maa.ma ı 

.. llr t) 1 ı ı urultayına gele- Jngiliz cevabının geçen sene oldu-
~UtıUtıdtk~ ~ab~hçe sarayının ıaat l .., 

tlitıd 1 t1;apııından girecekler- ğu gibi hu sene de müsait o acagı 
~t ole ~Ya~ ye,il ve penbe daha şimdiden beyan edilmekte
~ıarayın ön salonun· dir. 

~· V AK I T 
'lltisinde çalışmak 

isteyen san'at k irlara "v.\l\ı 
llıı"1• l",, lezbıtiıinde çalıımeJır üzere evvelce caz ve ince saz' a muh· 
~ l'•laı- •. 
't t\i ıçın müracaatta bulunanlarla yeniden bu ite talip olanla· 
~ "•aat · · '"lltleıi on ılo buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra .. 
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Sporcu /arımız 

Kief'te şereflerine bir 
ziyafet verlldi 

l Cim Londos'un şampi
yonluğu tehlikede ! 

Kiyef, 16 (A.A.) - Anadolu 

Ajanıının Rusyadaki Türk apor

cu kafilesine refakat eden hususi 
muhabirinden: 

İki gün ıüren bir tren yolculu· 
ğundan sonra, dün ak§am Kief' e 

muvasalat ettik. Odeaaya hareket 
eden trene, vakit olduğu için, ka-

file reisi, Okranya Cümhuriyeti 
icra heyeti umumi katibi Vasa

kafski yoldaşı ziyaret etti. 

Otelde şerefimize verilen zi -

yafet çok samimi oldu. Yemekten 
sonra şehri gezdik. Vapura yetiş

mek zarureti olduğundan Kief 
ve Odesadaki maçlardan vazge -

çildi. Çünkü ikinci vapur 30 A -
ğustostadır. 

Kief'ten istikbalde olduğu ka

dar te!yide de ayni parlak mera • 

simle uğurlandık. 

Güreşlere 
Başlanıyor 

Muhtelif milletlere mensup 

profesyonel güreş §ampiyonlariy
le yapılacak müıabakalara bu -

günden itibaren Taksim stadında 
ba,Ianacaktır. Bu müsabakalara 

bizden de p~ofesyonel güreşçiler 
iştir!'k &decektir. Muvaffakiyet 
temenni ecleriz . 

--o-

Zagrap nıüsaba
kalarına iştirak 

ediyoruz 
Zağrepte yapılacak Balkan at

letizm müsabakalarına iştirak et • 
memiz kati surette kararlaıtırıl -

mıttır. 

Müsabakalara Ağustosun yir
mi altısında başlanacak ve bizim 

kafile Ağustosun yirmi altısında 
yola çıkacaktır. Gidecek ıpor ka
filesini lıtanbul ekipi teşkil ede -

cek, yalnız Ankaradan Hakkı Bey 

bu ekipe iştirak edecektir. 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyast GUete 

l&taııbul A.nkan1 caddest. t V ı\JUT) yurdu 
TELEFON NUMARALAR!: 
Yazı l§ler\ teıeronu: US7S. 
idare telefonu : :!4S'l0 

reıgrat adreal: tsta.nbuJ - (\'AK11 ı 
Pll8ta ııucusu fıl() ~ 

ABON!i lil:!:H!:LLEltl: 

Türkiye 
HOO flr, 

760 • 

Ecnebi 
t700 Rr 
H&O 

KOO 
' •)·hk 1&0 .. ~00 

iLAN ()CRE'TLl':H l ı 

ncan tl4.nlartn lllD sııyıfaJ&nDda *'1n 

tlınJ 30 kuruştan bllşlar. ilk ıaytfada 250 
kunl§a kadar çıkar. 

BUyUk, ta.zıa. devamlı ııao verenlere l.ll 

ayn tenZilAt vardır • 
Kelimll ııa..nıarm bir 11&tın 10 kuruttur 

KUÇUK il.ANI.Alt: 
Btr cıeta.ı.ı 30, tkJ cı' •ası 50. il<: derı.uıı 65. 

dört defası 711 \'e on defası 100 kuru,tur 
Uç aylık U&n \'erenlerto tıtr ~fası mc-ccıt· 

nendir. Dört ealln gC\-en tıAr.ıurın rın:ıa 

aatırıan ~ kuruştan Df:&llp f' \1tllr 

l
mmn====;~:~~~:~~:~~:::::::::::::!! 
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:a :: Ü Fatih Karagümrük Tramvay fi 

Serbest dünya şampiyonu sırtının 
anlaiıvor yere nasıl geldiğini 

Cim Londo , Dan C'orçla yn;>tığı maç gününde 

Atina, - Serbest dünya şaın- re kadar çekilmeğe mecbur kal -
piyonu Cim Londos Amerikada dım. Yirmi dakika geçtikten son
Boston şehrinde Dan Tor<_: ile yap- ra h;ısmımrn kuvvet!e:ı düşe:eği • 
tığı üç saat yirmi clukilrnlık güre~- ni zannediyorum. Halbuki Dan 
te herabere kalmıştır. Corç, dekikalar geçtikçe <laha 

Dan Corç yirmi he ~ dukikada büyük bir kuvvetle saldırıyor, ne

Cim Lcndosun sll"lmı yere gelir- fesi, tükenmek şöyle dunun, art/ia.f\ 
ntlş, faJ~at otuz beşinci dakiknda yordu. On l>etinci dakikada Haa - -
kendisinin <le sıl'tr yere gelmiştir. mım, beni belimden kavramak i-

Ondan sonra iki pehlivanın bu çin saldırdı. Ben bu hücumu aki!ll 
beraberlikten sonra galebeyi ka- bırakmak için iplere kadar gerile

dim. O sırada hasmım Japon gü • 
zanmak icin üç saat kadar süren 

.. 1 · ~ · · k 1 reşi tarzında topuğumu bükmek 
gureş erı netıce.:>ıZ ·a nuş ve maç . . . 
b b l 'kl h"t · t' B .. · suretıyle bana pes dedırtmek ıs -era er ı · c ı mı~ ır. unun uze- . 
· A 'k .. • f d ~ ntı tedi. Serbest kalan dıser ayağım rme mcrı ·a gureş r era::ıyo , . . . . . . 

• , v l · l k 1 w ıle rak bım1 ıttım. Ben yarı ser -
şampı~·on urrnn nm< e ·a acagı -

1 
• • • • 

kati ~urette anla::;ılma.."ı için hu 1 sem eşmış bır vazıyctte ıken, kar-
. . 'dd )' b" k d' ı maçın \'t' lnn bir zamanda teker- nıma ~1 et ı ır te me ye ım. • 

.. .. ·k · · kin,. 'ı ve dt hn ıııiddetli bir tekme -mrune ·arar ,·crm ı .-;tır. .. :y 

D
.. . ' ("' Lo l ~ den kendimi korv.mak için ringin unya ~cıın1nyC1nu ım ne o~ 

bu maçtan -=onr:ı. kenrfü~ivle görü- ortasın:\ giderken rakibim ansızın 
· arkamdan saldırdı ve iki bacağı • şen gazetecilere şnnları söyleımı; -

tir: mı kıvırmak ~uretiy!e yere düşür-

dü. ilen, rakibimin kollarından 
- Bu maç benim icin oldukça kurtulrnL-.k idn fevkalbcrrr bir 

elim bir §ekil almıştır. Dan Corç, gayret sarfetti.m. Fakat ~a.alesef 
büyük klastan bir güreşçidir. Bu- muvaffak olamadım . 
nu ir.kiir edemem. 

Sonr:a, onunla güreşirken ge -
rek mukavemette ve gerek tek • 
nikte çok ilerlemi! oldu~unu gör · 

düm. 

Yeniden ayağa kalktığım za • 
man artık hasmıma karşı başka 
bir . tabiye tatbikine ba~la

dım. müdafaa yerine hücum edi • 
yordum. Şiddetli hamleler ile ra

Üç sene evvel kendisiyle gü • kibimi yordum. Şunu da anladım 
reştiğim zaman bir aaat yirmi da· ki Dan Corcun kolları, bacakları 
kikada sırtını yere getirmekte 0 dereceıinde kuvvetli değil. artık 
kadar mütkülat çekmedim. Hal - hasmrm takatten kesilmi,ti. Bir 
buki evvelki günkü maçta rakibi- hamlede belinden yakaladığını gi
min kuvetini istihkar ettiği.nt

1

en bi yukarıya kaldırdım ve bir kaç 
az kaldı yeniliyordum. defa başımın üstünde döndürdük-

- Dan Corç naııl oldu de. \en aonra yere tavurarak sırbnı 
25 dakikada sırtınızı yere getir - yere ge!irdim. Maç beraberlikle 
di neticelendiği cihetle, bunun re • 

Cim Londoı, bu sual 1mrşısın· 
da, suratını astı. Yüzünü bir ke -
der ve elem gölğesi sardı ve derin 
bir ah çektikten sonra cevap ver

di: 

vanşı yap lacak~ır. 

Fakat bir revanş maçı bilahare 
yapılacaktrr. Zira bu bro\•nig iki 
ıaat ve n,m Corç ile üç ıaat 
süren müsaraalarım epeyce ycrdu. 
Bir müddet din!emneğe ihtiyacım 
var. 

il durağı No. 4 ii 
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_ Mac hatlar başlamaz raki -
bime karş~1 klasik tabiyemi tatbik 
etmek iatedi~. Yani h:-r ~ımı 

yoruncaya kııdaı 'Pu<laf:ıl\da bn · 
lunmak istedim. Halbuki Dan 
Corç, müthit ham!clerP ba§ladı. 

Bir çok defalar, kafamı, onun 
makasından kurtarmak için iple -

Umarım k;, av sonunda Yun&· 
nistana geleceğim. Orada bir 
müddet dinlendikten' sonra Ame -

rikaya dönerek Dan Corcun. re • 
van, maçında hesabını görece • 
-· 1 gtm .. 



Loit Corç yüreklere su • 
serpıyor 

..... CU., tarafı ı lnel aayıfada) 

çin Sırbiıtana bir ceza verilmesi 
kararla§tınldı. Almanya bu hare· 
keti ya namuskarane bir ıekilde 
kabul etti veya bunu bir fırsat 
saydı ve bu ıuretle harp koptu. 

caba Almanya Dolfus ' 
yetinde methaldar mıdll'?. 

Anlaşıl?.n ltalya böyle dü9ün • 
düğü için hududa askerler gön
derdi. 

Avrupanın korkusu 
Buna kar§ı ltalyanın bu ha

valideki her hareketinden tüphe
lenen Yugoslavlar da harekete 
hazırlandılar. 

Bu vaziyet ka11ııında Hitler 
ne yapacaktı? Nazi vatandatları
na müzaheret mi edecek, yoksa 
on1arı salwerecek miydi? ... 

Şüphe yok ki Avrupa, büyük 
topların müthit tahribatına bir 
kere daha maruz olacağına zahip 
oldu. Milletler umumi harpten be· 
ri uzun menzilli bombardıman 
toplarını tekemmül ettirdikleri i· 
çin tahribat sahası eskisinden da· 
ha r.ok geni§ olacaktı. 

Avusturyada vukubulan ıon 
Nazi kıyamından evvel bile tecrü· 
beli ve liyakatli müıahitler önü· 
mü:deki bir veya iki sene zarfın· 
da hnrbin vukuunu muhakkak sa· 
yıyorlardı. Çünkü Almanyada 
harp ruhunun uyanı§ını görüyor, 
Almnnyanın en mühlik silahlarla 
silahlanclığına dair haberi alıyor 
ve Almanyanın bu halini gene 
hezimetinden sonra canlanan ve 
birkaç zene içinde Fransaya sulh 
ıeraitini yükliyen Prusyanın hali 
ile mukayese ediyorlar. 

F ran~ız: gftzetecileri ile devlet 
adamları bütiin bunlara inanmak· 
tadırlar. Onun için Fransa Al
manyaya mücavir hududu üzerin· 
de büyük masraflarla kaleler vü· 
cude getirilmittir. Bunları yap • 
maktan maksat Fransız istihbara· 
tmın Almanyada silahlandığını 
haber aldığı orduların hareketine 
karşİ ge~mektedir. 

lngilterede buna benzer haber· 
ler çıkartılmakta ve Almanyanın 
en yeni tarzda binlerce tayyare 
yaptığı ve bu tayyarelerin bilfiil 
hazırlanmı~ olan bir takım cihaz· 
iarın ilavesile harp tayyaresine 
çe,• rilcceği iddia edilmektedir. 

Hava faclaları 

Guya bu müthiş tayyare filola
rı zehir ve ölüm saçacak, ve bütün 
şehirleri ortadan silip süpürecek • 
tir. 

tinat ediyor. 
Hayir, Almanya hazrrlanma • 

mııtD'. 

Almanya 1934 le dünyanın en 
iyi techiz edilmi§ ordusuna malik· 
ti. Kendisi de bunu biliyorau. 

Almanya 1914 te dünyanın en 
küçük ve en fena techiz edilmit 
ordusuna maliktir. Kendisi de l>u· 
nu biliyor. 

Almanyanın 1914 te kuvvetli 
müttefikleri vardı. Bugün bunla • 
nn biri de yoktur. 1914 te Alman· 
ya ile beraber olan Avusturya bu· 
gün onun en yaman dütmanıdır. 
Türkiye Almanyaya kartı lakayit· 
tir. 

Bulgaristan, Sırbiıtanla bir mi
sak imzalamıt bulunuyor. 

Almanyada 1914 te dünmanla
rı ıüratle yere serecek kuvvetlere 
m!.likti. Bugün Almanya tek ba§ı
na, Çekoslovakyanın ordularına 
karşı bile duramaz. 

Her Hitlerin nutuklarında ıulh
ten hararetle bahsolunmaıının se· 
bebi budur. Onun birbiri ardınca 
vukubulan hareketlere göz yum -
maaının, Almanyanm hançerini 
kılıç taşıyan milletlere kartı ıü • 
rükliyememeıinin sebebi budur. 
Her Hitler Muaaolini tarafından 
vukubulan bir tehdit üzerine, A· 
vusturyadaki Nazi hemıerilerin • 
den ilişiği kestiğini ilan etti. Dan· 
zig koridoru üzerinde Lehistanın 

ellerini sıldı. 
Almanya, Avrupanın en zayif 

milletine hücum edecek bir vazi • 
yette değildir. 

Tüfenkle, mitralyözlerle mü • 
sellah bir millete kartı ve müteca· 
viz:i bir harp yapabilmek iç.in 
siperleri imha edecek büyük 
toplar lazımdır. Almanyanın ağır 
topları bulunmadığı gibi hafif 
topları da çok değildir. Onun ağır 
top yapmağa tetebbüs etmesi 
meçhul kalamaz. Seneler geçmesi 
lazımdır. Halbuki Almanya ağır 

top yaprnağa te§ebbüs etmemittir. 
Bu sırada da teşebbüs etmiyecek· 
tir. Çünkü buna te§ebbüs etmek· 
le kuvvetli komıusunu yeniden 
harekete geçirir. 

Hitler bunu yapmak İ!lemez. 
Onun için milletlerin i§lerini 

düzeltmeleri, §Üpheleri bertaraf 
etmeleri, şikayetleri kaldırmaları, 
ve sulbü sağlamla,ıracak bir an • 
la,maya varmaları için vakıt var· 
dır. 

Bu İ§leri ba44rmak yıllara ba • 
kar. Fakat vakit vardır. 

nun neler yapmağa muktedir ol • 
duğunu aıöstermek iıtiyerel< hare· 
kete geçebilir. Şayet Fransa hare· 
kete geçmek için Milletler Cemi • 
yetine müracaat ederıe, o zaman 
acle bir İ§ yapılmaz. Fakat Fran • 
sa 1923 te Poankare tarafından 
yapıldığı ıibi Milletler Cemiyeti • 
ne kar§ı gelirse o zaman mühim 
bir vaziyet hasıl olur. Bu vaziyetin 
de umumi bir harbe saik olacağım 
zannetmiyorum. Almanya tedafüi 
bir surette ıilihlanmıtaa o zaman 
Fransa ayağının bağlandığını ıö· 
rür. Çünkü mitralyözlerle müda
faa olunan Alman ıiperleri kolay 
kolay: geçilmez. Bundan baıka 
Fransa müthit zayiata uğrar ve 

müflis Almayadan tazminat ala· 
maz. 

Fakat Franga Almanyayı ıi • 
lahlanmamı, buluna, aleme ap
tal görünmek için bir hayli maı • 
raf yüklenmiş olmaktan batka 
bir şey yapmamıı olur. 

Bugün Almanyayı istila, 1923 
te olduğu kadar mühim bir it tir, 
belki daha masraflıdır. Ve daha 
büyük kuvvetler istimalini müstel· 
zimdir. 

Mareıal Petenin Reni geçerken 
kullanaca.ı kuvvetler 1923 te 
Rör vadisini itgal için kullanılan 
kuvvetlerin hiç olmazaa dört miıli 
olmak icap eder. Franaız mükel • 
lefinin bu masraflara dayanamı • 
yacağı muhakkaktır. Sonra bu it· 
te Fransaya yardım edecek bir 
kimse görmiyorum. 

Fransanm tereddüdü bundan 
ileri geliyor ve bu tereddüt devam 
edecektir. 

Bu yüzden önümüzdeki günler
de Avrupada bir yanğının kopa • 
cağını zannetmiyorum. 

Netice: Milletlerin akıllarını 

başlarına almaları için vakit var· 
dır. 

Altıncı Hukuk A&tiyc Mahkemesin
den: 

Mürvet hanım tanflndan kocası Ak· 
sarayda lnebey mahallesinde lmrebor 
sokağında 96 numaralı hanede mukim 
iken elyevm ikametgahl meçhul bulu -
nan Adil bey aleyhine açılan bo,anma 
dansının mwııaileyhin ikametslhının 
meçbuliyeti haıebiyloi davetiyenin bir 
ay müddetle ilanen tebliiine karar vo -
rilm.İ§ olduğundan ve yevmü muhakeme 
olarak 17 - 9 - ~34 pazartesi günü 
saat 13,30 t<1yin kthnnırf ve bu bapta 
imla kdınan davetiye varakası mahkerr.e 
divanhanesine talik kılınmı' olduğun • 
dan yevmü ve vakti mezkıirda yeni poı-
ahllnede İstanbul aaliye mahk-.neıi nl· 
tıncı hukuk dairesinde heyeti hakime 
huzuruna gelmeniz: lüzumu tebliğ nı:t.· 
kamma kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1866) 

EN SON ÇIKAN . 
Sahibinin 

Sesi 
TORKÇE PLAKLARI 

MÜNiR NURETTiN BEY 
FE. 78 Müstezat Hasretle bu 'ep 

Elveda Deli Göynüm 

MÜZEYYEN HANIM 
ff ilteyni Şarkı. Hıcran 

AX 1781 harap oldu ben yıllarca 
yannuıım. 

Mahmure Handan Hanım 
Kürdili Hicazkar Şarla. 

AX 1782 Sennekte. Sevilmekte 
Köye akıam}ar indi. 

Süheyla Bedriye Hanım 
AX 1783 hmin nedir. 

Dueto. 

Mahmure Handan Hanım 
Filika Dueto 

SEYYAN HANIM 
AX 1785 Neda ve Çaldın 

Emel ve mavi çiçek tangolar 

SEVİNÇ HANIM 
AX 1786 Allı Gelin 

Diyanbekir türküsü Memo 

MÜŞERREF HANIM 
Gün battı sece oldu 

AX 1787 Hüzzam güzel. Koklasam 
saçlarını. 

Mahmut Celilettin Bey 
Utak neva ıazel. Benze 

AX 1784 meain kimseye. 
Sen beni bir buaey• 

İstanbul dördüncü icra daire
sinden: 

Tamamına altı bin elli altı lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Pangaltı mahalle.inin lcadiye so• 
kağında eski8:yeni 6 No lu ufak 
bahçeli ahtap hanenin tamamı a· 
çık arttırmaya konulmuı olup l I 
9/ 934 tarihinde ıartnameai di· 
vanhaneye talik edilerek 19/ 9/ 
934 tarihine müsadif çarıamba 

günü aaat 14 ten 16 ya kadar Is -
tanbul dördüncü icra dairesinde 
aatılacaktır. Arttırmaya i!tirak 
iç.in yüzde 7,5 teminat akçesi ah· 
nır, müterakim •ergi, belediye, 
vakıf ic.are•i borçluya aittir. Art 
tırma. bedeli muliamnıen kıymeti
nin yüzde 75 ini hulduiu takdir
de ihalesi yapılacaktır. Aksi hal· 

Onun için yığın yığın pilotlar 
hazırlnnıyor ve bir kumandayı 
bekJiyorlarmı§. 

tngilterede bu yüzden 25 mil
yon !ngiliz liraıı harcıyarak yeni 
tayyareler yaptırıyor. 

Al.manyanın topu yoksa da o -
onun bombardıman tayyarelerin -
den mütqekkil filoları bulundu • 
ğu söyleniyor ve onun bunlarr 
dü,manlarına saldrrtacağı ve şe· 

===-n::i:'t:=-:-o.;;.;;tı5;"1iiiiiil de en aon arttıranm taahhüdü ba· ..-• Doktor • Operatör 

Mevzuu bahsolan tehlike haki· 
ki İıt; bu kadar para azdır. Ve bu 
parayı be! aeneye taksim etmek 
doğru değildir. 

F.akat bu ,erait öyle bir ruhi 
ıha.va. vücude getiriyor ki, esaslı 
bir surette değiştirilmene Avru • 
pada bir harp vukuuna sebep o• 
lur. 

Bununla beraber Avrupada bir 
lıa.rp vukuunu ıeçiktirecek bir çok 
amiller vardır. 

Ben de bunla.nn üzerinde du • 
rarak ortalığı kaplıyan yeıi gider· 
mek istiyorum. 

Almanya harbe 
haz1rlanmamıttlr 

Bir lıarbin Tulaı bulmak üzere 
~fdufu enditesini Almanyanm 
pıütecaviz olacağı ve bumm için 
haırianmakta olduğu etaama K • 

hirleri kül edeceği ileri sürülüyor. A\ımet Asım 
Almanya böyle bir §ey yapar • 

sa bütün dünyayı aleyhine ayak _ Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehauısı landırır. Başka milletlerin de 

bombardıman tayyareleri var. On
ların da zehirleri gazları var. On· 
Iar Almanyaya mukabele ederler. 

O halde Almanya bir Avrupa 
harbi çıkarmazsa Fransa böyle bir 
harbe önayak olmaz mı? Alman • 
ya tarafından vukuu mutaıavver 
darbenin önüne geçmek için Al • 
manyayı istila etmez mi? 

Sulhü tehdit eden asıl tehlike 
buradadır: 

Fransanın başında tecrübeli ve 
mea'uliyetli dev1et adamları var • 
dir: Bunlardan dünya sulbünü 
tehlikeye atacak bir hareket sa • 
dir olmaz. 

Fakat Fransad.a kabinelerin 
ömrü uzun değildir. M. Tardieu 
kıratta bir nazır, kuvvetli bir ada-

Doktor - Operatör 

lff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatları . 10-12 Ortaköy Şifa 
yuıdu. 15-18 Beyoğlu fsıiklAl cad. 19 

- Telefon 42221 ve 41960 

İstanbul ikinci icra memurlu· 
gundan: 

Merhun olup paraya çevrilme· 
ai mukarrer muhtelif cins tahvi· 
lat 29 / 8/ 934 tarihine müıadif 
çartamba günü ıaat 14 ten itiba· 
ren İstanbul esham ve tahvilat 
borsasında açık arttırma suretiy
le satılacağından talip olanların 
mezkUr gUn ve ıaatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü-
racaatları ilan olunur. (1863) 

ki kalmak üzere arttırma on beş 
gün ela.ha temdit edilerek ikinci 
arttırması olan 4/ 10/ 934 tarihine 
müa~dif perşembe ıünü ayni sa
atte en çok arthrana ihale edile
cektir. 2004 No lu icra kanunu
nwı 126 ıncı maddeıine tevfikım 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alikadarlarm "Ye irtifak hakkı sa
hiplerinin dahi ıayri menkul üze· 
rindeki ba.klannı ve huıutiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarım 
evrakı müGbiteleriyle yirmi gün 
i5in.U icra dairesine bildirmeleri 
lizımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicilleriyle sabit olmadıkça ıa· 
tış bedelinin paylaşmasından ha
ıjç kalırlar. Alakadarların işbu 
maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 934 / 

3463 dosya No siyle memuriyeti · 
mi:ıe miiracaatlan ilin olunur. 

(1852) 

Vapurcul 
TUrk Anonim Şlt 
lstanbul Acent 

Liman han, l elefon: 

Trabzon Yo 
Dumlupınar1 9 

t/ 

pazar günü saat '11 
la~ nbt11D1Ddan kalkaeak-

te: Zonıuldak. lnebolu, 

rebolu, Görele, Trabzon .,. 

Dönüıte bunlara iliveteo 

Sürmeneye uğrayacaktır. 

İstanbul ikinci icrcr 
gundan: 

Mahcuz ve paraya 
mukarer hane eıyaaı 
tarihine müsadif çartaınbl 
nat on birden on ikiye 
Beyoğlunda Suterazisi ı 
Mehmet Ali Bey apart 
No. lu daire önünde açık 
suretiyle satılacaktır. Talif 
larm mezkur cün ve saatti 
hallinde hazır bulunacak 
runa müracaatları ilin o 

(l 

934-.... ı 
Bursa yıllı 

18 kısım - Büyük •e r 
J!u av sonu çıkıyor• 

Z AY 1 
Tatbik mührümü zari 

Y eniıini çıkaracağımdan 

muteber değildir. 

Ka11mpafa nalıncı yo 

numarada mütekaidindd 
Şakir cı 

ı\centelen KaraaOJ · ı< 
1 ~ı 4!3t>2 - iraec1 Mtih6 

'.~-=- fları Telet oıı 22740 

M ER S i .N 

PAZAR 10 da 
nhtımmdan kalkacak. 
Çına~kale, lzmir, 
t!odrum, Rodoı, 
Dalyan, Fethiye, Kalk..,. 
Finike, Antalya, Alan1•• 
mur, Mersine. Dönüşte b 
ilaveten Taşucu, K 
Gelibo.u'ya uğray.ıcak, 

, • cakil'' Anamur a ugramıya 
t 

Ayvalık 
sür' at yolıJ 

ANT AL YA va,:;~:tf' 
CUMARTESi ı7 ~ 
keci Rıbhmmdan kalk• 

Aynhk ro~unun mut~ 
lelerin~ u}ra_yarak lı ( 
dip dönecektır. 

Dikkat 
Vapur başlarında izdi~ 
hal kalmamak üzere b•I 
hareket günlerinden e'tl 

· .. s· k 'd k' ,.e <oy ve ır ·e~ı e ı 

· ·"":-lıın t,..~"\rik ediifl1C1~ 
• • ---- - -:ıf8·" 

bmrl:ınd:r. 
( 
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Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
E h:ınirde 26 Ağuıtoı 1934 tarihinde açılacak beynelmilel panayır ve 9 
.. rlul 1934 te yapılacak kurtulut tenlikleri münasebetiyle demiryolu · 
Ucretlerinde, aıağıdaki tenzilat ve teıhilit yapılacaktır. 
t 1 - Ankara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 25 Ağuı· 
01 34 tarihlerinde doğruca lzmirehareket edecek katarlarla Ankara 
-Afyon ve Konya -Afyon, Alayunt- Balıkesir, Afyon- Mene· 
llıen, Bandırma - Menemen kııımlarmdaki iıtaıyonlardan münhası· 
~n İzrnire gitmek üzere gidit • dönüt bileti alacak yolculara yüzde 

• 86 niıbetinde mühim tenzilat yapılacaktır. 
l!bu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 7 Eyliil, Af· 

:on Ve Bandırmadan 8 Eylul tarihlerinde hareket edecek katarlar için 
ekrar edilecektir. 
I : olcular, dönüt biletlerini İzmir istasyonuna vize ettirmek prtiyle 
llnıre muvasalat tarihinden ıonra bet gün zarfında lzmirden hareket 

tdecek katarlarla, tevakkufıuz olarak, geldikleri istasyonlara döne· 
CekJerd' ır. 

A.. Bu tenzilattan istifade için Ankara - Balıkesir (Balıkeıir hariç) . 
'aYunt - Afyon (Afyon hariç), Konya - Afyon (Afyon hariç) kı· 

&\trılarındaki istasyonlardan bilet alflc.-ak yolcular; biletlerine yapıfh· 
rılttıak üzere giıelere birer vesika fotoğrafı vereceklerdir. Bazı iıtas· 
y >nlardan lzmire gidit - dönüt bilet ücretleri tunlardrr. 

Ankaradan 
konyadan 
Eıkiıehirden 
Afyondan 
Ukaıtan • 
Balrkeıirden 
BandJ'l'madan 

lzmire gidit -dönüt 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, 

" ,, ,, ,, 
" ,, ,, 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 

il ili 
Kurut 
1050 
900 
790 
525 
340 
225 
375 

Kuruı 
700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

1 
2 - Bütün tebekede meri olan fotoğraflı halk ticaret biletlerinir 

5 RÜnlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylul 1934 zarfında ilk defa lzmi· 
~: ~areket edilmek üzere alınacak olanlarına ait ücretler yarı yarıya İn· 
ırılmiıtir . 

. Yolcular, bu biletlerle lzmire vardıktan, ve İzmir istasyonunur. 
~ızeıini bizzat aldıktan sonra biletin meriyet müddeti nihayetine ka· 
b~r iatedikleri istikamete doğru istedikleri yerde kalarak seyahat ede· 
ıleceklerdir. 

.. Bu seyahate ait on bet gün müddetli halk ticaret biletlerinin 
l'cretJeri şunlardır. 

1 
1750 Kunıf . 

• Su bilet hamilleri 30 kiloluk meccan"t.,~ij h•1rlilrmaawbatka aynj 
cınaten 25 veya muhtelif cinslerden müteıekkil 50 kilo nümuneHk eş 
Yayı daiına. beraberlerinde meccanen nakletmek hakkını haizdirler. 
I İıtaıyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler ıatılmıyan yer· 
~r halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpa§a (İstanbul), lzmir, 
~Y•eri, Adana itletme müf ettitliklerine veya Ankara da Devlet De· 

~•ryolları Umumi idaresine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderir· 
er, ve hangi tarihte istaıyondan seyahate baılıyacaklarını bildirirler -

ae, biletleri, adreslerine gönderilir. 

. 3 - 16 Ağuıtoı - 10 EylOl 1934 zarfında tebekenin herhanai bir 
~.~aıyonundan ve herhanai bir tarih için lzmire fotografh gidit - dö· 
I> lif hileti alacak yolculara umumi tarife ücretlerinden yüzde 50, ve 

d anayrrda teıhir için gönderilecek ef yanın 250 kilosuna ve 250 kilo· 
~n fazla yekpare ağır eçsannn iki adedine umumi tarife üzerinden 
l' zde 70 tenzilat yapılır. Eıya tcnzilatından istifade için; lktııat ve 
k •aarruf Cemiyeti merkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesi· 
&.nırı istaıyona verilmesi ıarttır. 

h Dönüş yolculuklariyle satılmayıp geri çevrilecek eşya için, lzmirden 
areket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylul 1934 tür. 

bu Y ~.lcular, dönüt biletlerini İzmir istaıyonuna vize ettirmek fartiyle 
dik~~d.det zarfında lzmirden hareketle doğruca ve kısa yoldan gel· 
~ö erı ııtaıyonlara dönebilirler. Panayırda satılmıyan efya; lzmirr 
di!llderilirken, alınmıt olan hamule ıenetleri İzmir ambarına iade e· 
~ek fartiyle, mahreçlerine meccanen iade olunur. 

a:ıla tafsilat için iıtaayonlara müracaat edilmelidir. ( 4565) 

Afyon • lzmir ve lımir • Bandırma hatları Ozerinde ve yedi 
lllu1 t l"f k r ." e ı mev ide kısmen ocaktan ihraç ve ~ısmen top ~ama su· 
~~ıyJe teslim edilecek cem'an 10300 M3 balashn kapalı zarfl" 
ld balcaıası 3 Eylnl 934 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
t •re Merkezinde yapılacaktır. işbu l 0300 metre mik'abı BalH· 

0

1

1
11 

lclrnilen teabbldil mecburi olmayıp kısmen teklifat da kabul 

O 
llnur. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa ve lzmir veznelerinde 
lltr ı· ıraya satılan ıartoamtlerde yatılıdır. (4627) 

••t I~arcmiz iç:n puarlıkla satın ahnacak olan Elektrik, Hırda· 
le ' Galvanize gaz borusu, meıe ve çam azmanı gibi (110) ka· 
~-~ ~rrnıbtelif eıyaoın 22. 8- 34 Çarşamba günü aaat 11 de pa· 
c,,;r~ Japı!acaldır. _isteyenlerin mezkur aazatte m~~aıaya mür.• 
ted tabrırcn tekhfte bulanmaları ve meğaza dabılınde asılı hs 
telc~f:X! İfaretli malzeme için nümune ietirilmesi ve nümunesiı 

1 crın kabul edilmeyeceği ilin olunur. (4861J 

d,ll Teşhir edilmek üzere lzmir Panayırını gönderilecek qya· 
dett ••tılouyanlarıoın m:ıbreçlerine mtccanen iade edilmeyüp av 
olun c de aynı ıartlarla o/e 70 lenıi litla nakledileceii ta1hiben ilin 

\it, <48301 

lstanbul Harici Askeri' 
Kıtaat ilanları 

Bir milyon Seksen beş bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle 
ihalesi 3/Eylül/934 Pazartesi 
günü saat On dörttedir. 
Şartname sureti musadda • 
kasını görmek üzere lstan. 
bul levazım amirliği satın 
alma komisyonuna müraca. 
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Tl:JQKiVE 

llR~AT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-4AT-6DbQ 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

24 ton Di:rcl Yağlama Yağı: Kapalı zarfla münakasası 25 Ağus• 
tos 1934 Cumartesi günü 1aat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için :l4 ton ·Dizel yağlama yağı 

25 ·Ağustos - 1934 Cumartesi günü saat 14 de kapalı zarfla a· 

Jaoacaktır. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her glln 'e 

mOnakasaya girecelderin de o gün ve 5aatte usulO dairesinde 
kapatılmış teminat ve teklif mektupları ile Kasımpaşada kiin 
Komiıyona mliracaatları. (4337) 

atları ve ihale günü vakti - ---------------------
muayyeninden evvel temi • 
nat ve teklif mektuplarını Nafıa ._' ekiletinden: 
makbuz mukabilinde Anka • A 1 h Af d .. b 5 .1• 40 k"l A . . ... . Afyon - nta ya atlının yon an ıh arcn 2 ı a ıncı ı o· 
ra Levazı~ ~ırh~ Satın.al- metreleri arası ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya 
ma Ko~ısyonu rıyasetıne çıkarılmıttır. 
vermelerı. (4618) M"" k · 3 E 1 .. 1 934 :h. ·· d'f t • ·· .. a t tS t una aıa y u tarı ıne musa ı pazar esı gunu s a e 
!.9-•••••------~ı Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret odası vesika
'.arı ve (28750) liralık muvakkat te minatlariyle ayni gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Habı~ i Ankar; cadde5İ No. 60 
Telet..,n 2256o Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada 

iil••••••••••••I Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. (4634) 

Satılık Hane Sıhhat ve içtimai muavenet vekô.leti 
Fatih tramvay durak yeri ile Hudut ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

F arih parkı araıında yeni yapıl· İstanbul ve Çanakkale merkezleriyle Urla ve Tuzla Tahaffuzhane

lerine teılim edilmek üzere 392 ton yerli maden kömürü şartnamesi 

mucibince kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu~tur. Münakasa 
ı - 9 - 1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada 
Kara Muıtafapafa sokağında lsta nbul Limanı Sahil Sıhhiye merke-

mıı tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odal 

ki.rgir hane ıatılıktrr. Görmek İı· 
tiyenler içindekilere müracaat e· 

debilirler. zinde müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenlerin Hudut ve 
Fatih Dülgerzade mahallesinde Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne . 

KüçümeY,dancık numarasız hane veya mezkur Baıtabipliğine müracaa
0

tları. ( 4571) 
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Yarıklı yeni Gillette 
hraı bıçaklarında kallanı • 
1an çeliğin feYk alide 18ğ

lamhğ1 cibetile onları da-

l ha keıkin, daha tatlı Ye 
1 eskisine nazaran daha faz· w· dayanıklı kılmaktadır. 

l\ 

- Yeni Kitaplar 

(DÜN ve y ARIN) TercDme KDlliyatı 1 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ••• en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DON ye YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam faıılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane ri · 
cuda getirilmesi temin edilmi~ir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuttur. 

--YedinciKitap __ 
Tevzi merkezi: 

VAKiT 
MATBAASI 

işçi Sınıfı ihtilali 
LENiN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 
ANKARA 
CADDESi 

Şimdiye kadar basılanlar --
ı - SAFO, Dode - Ba;rdar Blfat 100 KW11t 

1 - A.tLE ÇEMBEBI. Moroa - ı. B. AllfUI 100 • 
1 - TIOABET, BANKA ve BOBSA, lktıaı doktora 

Maldla Etem 15 • 
' - DEVLET n tıl'rtLAL. Lenin - Baydar Rlfat '16 • 
a - IOSYALIZM: Kaubld - Babllaa 7.ekertya 'J3 • 
1 - KVLUYAT J. BAstN, B. Namn 'JŞ • 
1 - iŞÇi SINIFI lll'I'IULt, Leaba - Baydar Rllat 80 • 

Yakında basılacak olanlar 
l - RUHi BAYATl'A LAŞUUR, Dr. O. 'i'ııq - Prof. Dr. M. Hayrullah 

ı - ISFA.BAN.A DOGatl, ~r LoU - La. AUtaa 

1 - JLU>l'tALIZH BUllRANI, Profeelr Plra - Ahmet Hamdi 

& - 1UR.,'\11ZI Te KABA. Standal, DlZBAELt.NtN BAYATI, A. Moraa 

IJ - GOBIO BABA: Balak - Ba;rdar B.lfat 

8 - lSA: Parla Roblyat mektebinde Profeaör doktor Bine Sanrle - Baydar Rllat 

'J - ETlKA: Kropotldn _: Afaotla Ahmet 

8 - lÇTblAJ KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

1 - ENGEREK onO'CMO: Peyami Safa 

ıo - ÇOOlJK D'OŞtr&TENLEB B. Gonzalve, Menualer - Prot. Dr. M. Ra;r· 

nılla.h 

11 - VERTEB, Göte - A. illmi 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden. 

Dört kalem itllfıflr malıemeıi ıartomeai mucibince açık mü

nakasaya konulmuıtur. Mllnakasa 25 Ağustoı 1934 tarihine müıadif 
Camarteıi glloü saat on dörtte Galata'da Kara Muıtafa Pata 

ıokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkeıiode müteşekkil 

komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerioi görmek 
üzere Ankara'da Hudut Ye SJtbiller Sıhhat Umum MOdürlüğü 
Ayniyat Muhasibi Mea'ullllillne veya mezkQr Merkez Baştababc-
tine mUracaatları. (4318J 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

TOrkiyenin ba,hca şehirleri iJe Paris, Marıilya, Niı, Londra 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra2, Filistin 
Ye Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoılavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

11 Ajustos 934 tarihinde yapılan münakasaaında talip ıubur 
etmenıit olan 150 ton Dizel mayi mahruku 18 Ağustos 934 Cu· 
marteıi güor& saat 15,30 da pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesini 
görmek isteyenler her gün ve pazarlığa gireceklerin de o gün 
Ye natte muYakkat teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

l4772) 

inhisar çakmakları 
Tanesi T. L 2,75 

Be • ı· k k (yassı şekilde pirinçten, 
nzın ı ça ma . . j nıkelden mamul derı 

1 ve saire kaplı. ) 

Fitilli Tanesi T. L. 1,50 
,yassı şekilde nikelli) 

Çakmak taşı J Tanesi 10 kuruş 

1 - Şirketimizin hükônıet inhisarından devren 
aldığı ve şirketimiz inhisar damgasını taşıyan 
çakmaklann perakende satış fiyatları yuka· 
nda gösterilmiştir. 

2 - Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden 
o/O 6 (yüzde altı) iskonto terkolunur, 

3 - şirketimizin lngiltere'de fab
çak

gelerek satışa 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda T e

pebaımda 28 No. lu Hidayet a· 
partmanmm 2 No. lu dairesinde 
mukim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Jülpons efendi· 
ye: 

Osmanlı bankasına terhin et· 
mek suretiyle istikraz etmit oldu
ğunuz (576) lira (86) kuruf8. 
mukabil mezkiiı· bankaya merhun 
bulunan muhtelif cins tahvilatı· 
nızın satışı takarrür etmit olmak
la 29/ 8/ 934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 15 e 
kadar İstanbul esham ve tahYilit 
borsasında açık arttırma ıuretiyle 

satılacağı malUınunuz olmak ve 
olbaptaki maddei kanuniye muci· 
bince tarafınıza tebliği muktezi 
ilin varakasmm tebliği makamı • 
na kaim olmak üzere ilanen teb· 
liği keyfiyet olunur. (1863) 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Edirne Vilayeti Daimi encümenindeıt~ 
Edime- İstanbul yolunun 13 X445 ıncı kilometresinde v~ 

"10705,, lira "95,, kurut bedeli keşifli Sazlıdere köprüsü kapalı z I 
uıulü ile münakasaya çıkanlmıttır. 29/ 8/ 934 çar§amba günü saat 1 
da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacağından taliplerin ket/ 
Ye tartnameyi görmek üzere Edirn ede daimi encümene, Ankara ve li' 
tanbulda Nafıa bat mühendislikler ine müracaatları ve münakasaya • 
tirak edeceklerin yüzde 7,5 depozi tolariyle teklif mektuplarının mu 
yen gün ve saate kadar vilayet dai mi encümenine müracaatları İ 
olunur. (4720) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
] - Ağuıloıun yirminci pazartesi gününden itibaren mek" 

tebimız ilk kısmı dördüncll •e beşioci sınıflarına ücretli teyit 
talebe kaydına başlanacaktır. 

2 - ilk kııım leyli ücreti 200 liradır. Baremin yedinci 
dereceıine kadar m•at alan memur çocuklarından yüzde ort• 
kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş diğerlerinden yüzde yir-' 
tenıillt yapılır. 

3 - Kayıt içi talebenin velileriyle birlikte gelmeleri, 
tafsillt için mektep müdürlüğüne müracaat edilmesi liıımdır. 

(4762) 

Yüksek Deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere beş senedir. Leyli ve 111 
canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittirme 

2 - Mektebin yalnız tali birinci ımıf ma talebe alınır ve bunl 
da orta mektep mezunu ve on sekiz yaşından büyük olmamaları 
ruttur. 

3 - Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazartesi ve Çarıamb• 
leri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları iıti 
namelerine hüviyet cüzdanlarını, aıı kağıtlarını, mektep ıahade 
me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmüh' 

Mahcuz ve ikinci açık arttıT

ma suretiyle paraya çevrilmesi 
mukarrer Minerva markalı 1320/ 
2456 plaka Nolu kapalı iki oto
mobil 28/ 8/ 934 tarihine müsadif 
sah günü saat 17 den 18 e kadar 
Bt!yoğlunda Yeni çartıda 44 No 
lu garaj derununda satılacaktır. 

Talip olanlann mezkur gün ve sa· 
atte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları 'lan olu· 
nur. (18&4) rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ve dört ' 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vesikalık f otoğra narmı ra ptetmeler i li.z ı m dır. 1' 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Ne~riyat müdürü: Refik /\' -~ ı 

YAKIT Matbaaıı - lıtanlnıJ 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eyliil 1934 Pazar gününe kadardır. :J 
!iplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkura müsadif Pazar 1 
saat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. .(3858), 


