
Sabık Kayzer, Hin
enhurgun vasiyetna
esini beğendi. 

uponu: 
"VAKIT,,ın tertip etttği bUyUk 
gezintiye iştirak etmek i~in 

bunu kesip saklayınız. 

Yazı İşleri Telefonu : 24379 Cumartesi, 18 A§uatos (8 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

Türkiyeyi Sanayileştirecek 
Olan Milli Sermayedir 

eş Yıllık Sanayi Plinını, Daha ilk 
Senesinde Yarılanmış Sayabiliriz 

's?et Paşa Hazretl~ri bugün büyük dev- 'v"""""""~n"''m"'U"::'l/'"'""'Olll"""r''ııı"'t""~·-; 
et sanayiinin baş ameleleri ve usta 

s· b.aşılarının başında bulunuyor 
ti •nop, l 1 (İsmet Pcişa Hazret
i~~~ raf akat eden batmuharriri-

en) S l ·· ·· b h ili - a ı gunu sa a ıa .. 
)\c lrdan beri Marmara havza -
r Karadeniz sahillerinin sa -

rı.1 ;ıntakalarında tetkikat ya -
ll . atvekil İsmet Paşa Haz· 
t!tı • 

'ı ntn refakatlerindeki zevat 
rı. 1;da bir gazeteci ııfatiyle 

111 
.. : bulunuyorum. Bu bir kaç 

td~ seyahat bana şu kanaati 
!1t1

1 ki, Yeni Türkiyenin sanayi -
lt ~.hareketlerini ve bu hare -
Ilı e 1 :rnuvaffakiyet derecesini 
~ilntiyle kavrayabilmek için, o
&.lnız kulaktan veya gazete sü-

' d ':~ arasından takip etmek ka
lii'gı~dir. Sanayi planına dahil ' 
~. 1! ıahalarını gezerek her 

•taz daha ielrliyen bir çok 
elh,e ı· · · ·· 1 ·· k ı ıstesım goz e gorme ve 
'tneliyatları idare edenleri 

Slnobun yeni parktan 
bir görUnUşü 

kik seyahatinden büyük iıtifade • 
lerle lıtanbula dönüyorum. Her 
§eyden evvel bir noktayı teshil 
edeyim: lımet Pa§a, sanayi mın
takalarında sadece temel atma 
yahut fabrika açma merasimine 

Mehmet ASIM 

ismet Paşa Hz. bu 
sabah şehrimizde 

bulunacaklar 
Sinop, 17 (A.A.) - Başvekil 

İsmet Paıa Hazretlerini hamil bu· 
lunan Gülcemal vapuru geç vakit 
limanımıza muvasalat etımittir. 

Geceyi vapurda geçiren Başve
kilimiz, sabah saat 9 da şehire 

çıkmışlardır. Halk, ricalarını isaf 
eden Başvekili, coşkun tezahü -
ratla, derin sevgi ve minnet his
lerile selimlamıı ve alkışlamıştır. 
Şehir baştan ba§a donanmış, iske
lede Başvekile buketler tekdim e
dilmiş ve genç bir muallim tara
fından "hoş geldiniz,, denilmit • 
tir. 

Başvekil Hazretleri, vilayeti, 
fırkayı, oelediye ve hastaneyi 
ve Cumhuriyet meydanını ziyaret 
etmişier ve şehir parkında şerefle-

iti~c dinlemek icap ediyor. 
arla fU bir kaç günlük tet· ( Devamı () lnl'I aaytanrn 4 Uncu aUtununda) [Devamı Sinci sayıfanın 5 inci sütuoundaJ 

Balkanlarda fırtına, 
dolu ... y 

yagmur, 
~ :1!fcı1'ilftanda 1'Üzgiir ağaçları kökünden söküyor, 
if olu tahribat yapıyor; Bükreş seller altında .. 
,. Sof 
f i~d~~a, 17 (A.A.) - Karade

İlth" l BQrgazda dolu ile karıtık 
~ ,.~ 1' fırtınalar on yedi saat de-

\.ı etr11• • 

ağaçlar kökleriyle birlikte yerler
den çıkmış ve çatılar uçmuştur. 
Bilhassa 15 dakika çok şiddetli 

' ''"111111ı ı ı11111111ıı11•11 1 111 1 llll-lll1111ıllllllt111uıtllllh11111ıı•~ 

~ Japonya, Sovyet- ~ 
\ lere bir nota yol- l 
= k' = ~ layaca . i 
~ Tokyo, 17 (A.A.) - Hariciye ne-~ 

•ttı~ 1ttır. Telgraf direkleri 
11 elektrik telleri kırılmıf, 

g zaretinin salahiyet sahibi bir zph bu-~ 
~ gün şu beyanatta bulunmuıtur: ~ 
g "-Japonya hükumeti, hudut ha-~ 
~ diselerinin akisleti aleyhine Sovyet~ 
§ Rusyayn bir nota göndermek niyetin-~ 
~ dedir.,. § 
§ Ayni zat, bu n<'tarun Japonya ta·~ 
~ rafından kuvvet istimali suretiyle ta·§ 

IDevamı 5 i ııci say ılanın 2 nci sütununda) ~ kip edilmesini icc.p ettinniyeceğini~ 
~ de ilave etmiştir. g 

arasındaki fark J BirKa:::~:~~~;:~lus:~.uJ 
§ jansı bildiriyor: ~ 
~ Harbin gazeteleri PograntiçnayaE 
~ istasyonundaki Sovyet konsolosluğu~ 
~ aleyhinde tahrikamiz ittihamlan ihti-§ 
~ va eden yeni bir haber neşretmekte-~ 
= d' = ~ ır. • ~ 

ikinci Dil Kurultayı 
Bugün Açılıyor 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Reisi ve 
Maarif Vekili birer nutuk söyliyecekLer 

Birinci dil kurultayı toplanllsına ait bir intiba 

ikinci kurultayda 
görüşülecek ba
hisler nelerdir? 
ikinci Türk Dili Kurultayı hu· 

gün ıaat tam 14 te açılacaktır. 
Kurultaya gelecek olanlar sa

at kuluesi önündeki kapıdan gire· 
ceklerdir. Ellerinde yeşil, beyaz 
ve pembe renkli kart bulunanlar 
ön salonda, kırmızı ve san kartı 
olanlar da büyük merasim salo • 
nunda yer alacaklardır. 

lıtirak edenlerin yekunu; soo' 
kadar aza, gene bir o kadar din
leyici ve 200 kadar ecnebi ve hu· 
ıusi davetli olmak üzere 1200 ki
şiyi bulmaktadır. 

Kurultay İstiklal marşı ile baş· 

lıyacak, Kurultay marşı da okun

duktan sonra cemiyet reisi ve Ma-

arif Vekili Abidin Bey aç.ma nut• 
kunu söyliyecektir. 

Bundan sonra Kurultay reisi ile 
riyaset divanı ve encümenler se • 
çilecektir. Cemiyet umumi kati
binin raporu okunduktan ve ça· 
lışma yolları hakkında malfunat 
verildikten sonra tezlerin okun -
masına başlanacaktır. 

tik tez, Ahmet Cevdet Beyin 
"Türk dilinin yapılış karakterleri 
ve Türkçenin Hint - Avrupa dil
leri ile mukayesesi,, başlıklı tezi -
dir. Vakit kalırsa bu tezin de o
kunmasına baılanacaktır. 

Kurultay salonu bütün radyo 
merkezlerine bağlanmıştır. Cu -
madan başka her gün saat 14 ten 
18 e kadar radyolarda kurultay 
müzakereleri takip edilebilir. 

Kurulta ·· kllavuzu 
T. D. T. C. tarafından İkinci 

(Devamı ' üncü 'ısnylfnnm 2 lııci eUtununda) 

: Konsolosluk ve şahsen konıolosEE 
~ mezkur iıtaıyondaki Japon askeri he-~ Dün Heybeli Adada "Adaları güzelleştirme Cemiyeti,. tarafından tertip e-
~ yetine karşı müseJJah taarruz ter ti-~ dilen deniz müsabakaları, Taksimde güreşler, Veli Efen dide at yarışları yapıldı. 
\ biyle ittibam edilmektedir. Harbinin.§ Buradaki resim deniz müsabakalarında ıı lınmıştır. Dünkü spor hareketlerine a it 

iyi malumat alan muhabiri, matbuat-~ tafsilatı "Spor,. sayıfamızda bulacaksınız. 
~ ~ti~r eden bu t~rikimb hab~.§ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rin Harbindeki Japon askeri heyeti~ B • 
~rafından ilham edildiği hakkında§ lT 
ıarih deliller mevcut olduğunu teyit~ 

s eylemektedir. ~ 
l Sebepsiz tevkifi a~hkle \ 
I protesto ~ 
~ Moıkova, 17 (A.A.) - Harbin- § 

iki • • 
iSHAK FERDi - - -

Babil Saraylarında 
g den bildiriliyor: ~ 
% Takriben bir ~y evvel tevkif edi-~ 
~ len istasyon !ef muavini Sovyd te-~ 

'i ~ b~a.sı~~·~ Şolom, işin~n ıüra.tle tel· ff 
Diri ve lskender 

~ ~l'ld ki . g kıkıru 11tıyerek ıebepsız tevkıfe kar-~ 
'\.~ ~esnıın üst kısmında evvelce Bcykozda yapılan ve k~~itülas· ~ şı protesto makamı~da açlık grevin~İ 
~' fçfn· rekabete dayanamıya rak kapanmıya mahkum olan kagıt fab- E ba,lamıştr. Altı gun açlıktan son-~ 

~Crıj ltağ 1 •c dııını g8r0yorsunm. Alttaki bUyUk resim;le ise İzmitte açıla- ~ ra hastaneye kaldırılan muamileybinj 
iti fa.br~k fabrikamızın ilerde alaca ğı !!ekli gösteren kroki görülüyor. ff sıhhati endişe tevlit etmektedir. ~ 

1 anın b' b' ı · 1 k · · · ' lk .. 1 1 .. ·· .. • J/11 ır ır erıy c mu a ycsesı ıçın ı guze ve can ı gorunu§. ,.,MMttıllıı•ll'"ltttı"'""'"ıı-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
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......... ---Güne kadar 



Bir Sovyet konsolosu 
tahkir edildi 

imparatorluğun dirilişi 
Bir beyaz Rus 

Tibrizi !l~! bııtı,- za 
2 n !l!Jt>rı fir:ı 

Fransız - Sovyet ittif a 
düşünülmemiş ! Kayzer, Hindenburgun • • • b ..., il • Sovyet rusyanın Harbin Almanya ve Lehistan şark misakma girmezlı VaSJ yetnameSJDJ egenol konsulusunu tahkir etti Sovyetlerle Fransızlar ittifak yaparlar m · - ı Moıkova, 17 (A.A.) - Beyaz p . 1 ( 

O H h l . • . . . arıs, 7 A.A.) - Havas a- ı dilen misaka iı· k d' 
, o enzo ern aılesının Almangaga Ruslardan bır . ~~nçukuo polıı jansı bildiriyor: Almanya ile Le- atlerini İy,i g ime le lıdmk 
k 

. . . . 1 memuru, tedavı ıçın Moskovaya hı"st k . k . k ce an <>.":Dış o u 
es l Satvetlnl Ver b l v • k • an, sar mıs.a ına gırme ten · k . e l ecenıne anı.. gitmekte olan Sovyet Rusyanın . . ~ . . . Z&.r.nettırece delıller mevc 

6 . ı ımtına ettıklen taktırde Franaa • b'l..ı 
- --- Harbın ceneral konsolosuna karşı .1 R b "h . cıuğu ı ı.Airilmektedir. 

Amsterdam, 17 (A.A.) - Hol- o kadar begw enmem.ı'ıtı'r. z·ı'ra ıa· h 'k~ . h k l d ı e uıyanın u ayın ııı ayet n -
ı ta n amız are et er e bulun - d 1 b. · .f k h Her halde b' f 
rmda ajansının Doorn ıatosundan bık kayıer, haA laA Hohen ... ollern k k ~ en evve ır ıttı a mua edesi j ır ransız 

·- muş ve anca on.solosun soguk k d l . ..- • 'tt'f k S R aldığı malumata nazaran sabık ailesinin Almanyaya eıkı' ıatvetı'- k l l ~ . . . . a te e::ek erı hakkında bir Ame - e. ı ı a ı, oyvet usyanı 
an ı tgt netıcesındedır kı meıele ·k · f i ti C · · · · · 

kayzer, Hindenburgun vaıiyet· ni verebileceöı'ne kanı'dı'r, h' b' f . . . rı a aıansı tardından neıredilen c er emıyetme gırmesı arı 
• ıç ır ena netıce tevlıt etmemı,- h b . d 'k· ·· ~ 

namesini ve bilhassa Alman İm· Fakat, ~imdiki halde Alman • . H b" 1 k 1 k' a erler h:ıkıkate UYiUn değ'ldir. e ı ı hukumet tarafında 
1 

7 tır. ar ın cnera onso os ve ı- Al .1 L h. d"I 
parator uğunun yeniden ihyası yada imparatorluğun yeniden te - Ji, Sovyet ceneral konsolosuna .manya ı e e ıslan, teklif o::li. savvur e~ ı e::ek clc:i:Clir. 
hakkındaki kısmı büyük bir alaka · · · b h I len misak müvc>.cehcs"ndeki vazi. cihetten, Fıranunın Cenevre 

ıııının mevzuu a so mıyacağına karşı yapılan bu hareketi, Mançu-
ile okumuıtur. Sabık kayzer, va· da ayni ıuretle kani bulunmakta- kuo hükumetinin siyasi müme11ili yetlerini resmen bildirmeden ev. eueseıine. olan sadakati ~ 
siyet~amenin ikinci kıamını pek d r vel her hıngi bir ihtimal derpİA e· memleketin mülhem oldunu 1 • nezdinde protesto etmiştir. 7 

'"' 

dilemez. Hatta salnhiyettar ma - de malumdur. İttifak siyaseti 

~iman yanın f ngiltereye Moskovad-a edehi-
O l a n b O r C U yat kongresi açıldı 

Paris, 17 (A.A.) - Moskova· 

L.~n~ra, _ı 7 (A.A.). - İngilte- J yanın borcu olarak 
re hukumetı Alman ıthaliitçıları kalmıştı. 

dan Pöti Pariziyen gazetesine bil
muallakta diriliyor: 

ve sanayicilerinin İngiliz ihracat· Londranan alakadar mehafi . 
ları.na olan borçlarının tarzı tedi- linde hu bakiyenin ödenmesi için 
ycsı h~kkmda gelecek hafta için- tesbit olunacak sureti tediye her 
~e yemden m~z;!\kereye. ba§l~ma· ne olursa olsun, Almanyanın bu 
g~ kara~ ;~nnış .ve Berlındekı b.ü- borı; altından ancak İngiliz _ Al
}:uk elçısını bu ışe memur etmış· man ticaret münnsehatının inki • 
tır. f ·1 k lk b"I ~· k · 

Bugün Moskovada Sovyet mu
harrirleı-inin aylardanberi hazır· 
lanmakta olan büyük kongresi a
çılıyor. 374 murahhM bir kaç gün 
Sovyet Rusyada edebiyat mese • 
lesini müdafaa edeceklerdir. 

Meşhur M aksim Gorki müza • 
keratta en mühim rolü ifa ede
cektir. 

· şa ı ı e a a ı ecegı anaatı 

Malum olduğu üzere geçende 
· mzalanan itilafta 20 Ağustos ta
" İhinden itibaren yapılacak tedi -
ye tar~ı tesbit ohınmuş fakat ev
\•elce Alman müeHeselerine yapı 
lan teslimat neticeıinde tahaddüs 
eden takriben bir milyon lngiliı 
liralık bakiyeyi nazarı dikkate al
madtğındnn bu meblağı Alman -

Almanyada mücadele 
. devam ediyor 
BerJin, 17 {A.A.) - Aniyi u· 

mumiye faaliyeti münasebetiyle 
dün M. Frick, Leip.ıig'de bir nu
tuk söylemi§ ve M. Hitlerin ıahsi 
meziyetlerinden bahsetmittir. 
Sonra harici siyasete ve bilhassa 
Avusturya ıiyatetine temas ede -
rek demittir ki: 

"Alman milletinin arzuları hi
lafına ayrılmıı olan kudeı lerimi· 
zi düşünmekten -vazıeçemeyiz ye 
geçmiyeceiiz." 

Berlin, 17 (A.A.) - M. Gr 
ring, maiyeti~de bulunan bütün 
memurları reylerini, "Tek reis, 
tek Almanya" vecizesini yerine 
getirmek üzere Pazar günü M. 
Hitlere vermeğe davet emtiftir. 

Amerikaya olacak buğ
day ithalatı 

Vaıington, 17 (A.A.) - Zira· 
at nezareti mehafili, birleşik A · 
merikanın gelecek sene için buğ · 
day ithalatında kontenjan isteme· 
diğini zannetmektedir. Bununla 
beraber, ayni mehafil, beynelmi • 

lel buğday anlaşmasının olduğu 

gibi muhafazasının doğru olacağ: 

kanaatindedir. 
Ziraat nezareti iktısadi müşa -

viri M. Ezekiel Londradan gelen 
haberlerin, bir çok memleketlerir 
.\rjantinin beynelmilel buğday 

anlasmatma uyması fil·r indc Ç>l -
duklarını bildirdiğini söylemiş · 
lir. 

mevcuttur. 

Bu noktai nazaradan lngilte
ı-enin aldığı vaziyette bir değişik
lik olmut demektir. Zira şimdiye 
kadar Londra mehafili, Alman -
yanın, borçlarını ödemek için, 
esasen fazla olan ihracatını bir 
kat daha fazlalaıtırmak istemesi. 
ni katiyen kabul etmiyordu. 

Kiyefte tekrar maç 
yapacağız 

Odesa, 17 {A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Pravda gazetesinde intiıar e -
den bir makalede, edebiyatın va· 
tan müdafaasındaki ehemmiyeti 
bilhassa kaydedilmektedir. 

- - o-

Tibrizi sel bastı 
Tnhran, {Hususi) - Firuz 

· .. , sonra T ebrizi de sel 
... mühim hasarat yaptı. 

Tahran ve Kuruçay tarafından 

Şipahanı Pehlevi uzunluğunca 

Cülba yolu üzerinden gelen hu 
sel, istasyon boyundan belediye 
cihetine ilerlemiş, belediye, adli • 
ye, vilayet ve imaretlerini tama • 
miyle sarmıştır. Kafilemizin hareketi 24 Aius

tosa tehir edildi. Buradan Kiyefe Sokaklarda yürümek kabil ol -
dönüyOl'uzı Kalacağımız bu müd- mamı,, bütün nakil vasıtaları 
det zarfında Kiyef, Harkof ve O- durmuştur. Üç buçuk saat devam 
desada müsabakalar yapılması eden şiddetli yağmur ve sel, her 
muhtemeldir. tarafı hayvan iaşeleriyle doldur· 

M. Rintelen'in kabahati muştur. Asker ve piyade imdnd; 

Yokmuş gelmiş, Emir Leşker üç hin bölük 
süvari ve piyade askeri ile şehri 

Londra, 17 (A.A.) - "Daily muhafazaya çalışmıştır. Hasarat 
Telegraph" ıazeteıi M. Rintelen- iki milyon tahmin edilmektedir. 
İn yeğeninin bir açık mektubunu Bundan başka hükumet dairele • 
neıretmektedir. ri de 200 bin lira kada~ zarar 

Bu mektupta M. Rintelen'in görmüşlerdir. 
hadiselerden dolayı hiç bir kaba· · - -o- -

hati olmadığı teyit edilmektedir. Londrada buğday 
Dört yüz ton gümüş se- konferansı 

yahata çıktı Nevyork, 17 (A.A.) - {Nev-
Londra, 17 (A.A.) _ Büyük york Times) gazetesi Londra 

miktarda ıümüt madeniyle yük· hı:ğday konferansının, uğursuz 
lü "Waıhington" vapuru Sout· bir zamanda açılan Londra iktı -
hampton' dan Nevyorka hareket :. konferansının karışıklıklarınr 
etmiıtir. Şimdiye kadar bu kadar mirasçı olduğunu yazmakta ve 

demektedir ki: 
mühim miktarda gümüş gönderil· 

memitti. 

Gönderilen miktar 1.250.000 
İngiliz lirası kıymetinde 400 ton 

ağırlığında 12.000 çubuktur. 

Bunları Londradan Southamp· 
tona nakl iç.in elli vaaonun yük· 
lenmesi lazım gelmiıtir. 

, 

"Bu iktısadi millileşme dev -
rinde bütün memleketler kendi 
yağlariyle kavrulmak istetlilderi • 
için buğday stoku mütemadiyen 

t tmıştır 

Meselenin a5ıl anahtarı , kon . 
f eranıta kendilerini temsil etti -
ren 21 hükumetin elindedir. Bu 

hafilde son günlerde matbuat la- tanberi beynelmilel efkarı 
\'afından yapılan münakı:salardan m1ye tnrafından tnlcbih edil 
sonra bu iki memleketin .teklif ,.. te•Jir. 

Japonlarla ol~an ticari J Kösteocede tayyar 
anlaşmamız limanı 

Ankara, 17 (A.A.) - Japon· I Bükre~. 17 (A.A.) _ 
lada imza edilip ıureti evvelce J( ... rol dün sabah Köstenced 
Türkofiı şubelerine, Ticaret oda- 1 yare limanını kü&at et · tir 
1 k 1 

~ mış 

arına ve ta as heyetlerine gön · M . • 
derilmiş olan ticari anlaşm;:.nın alı ye ve Nafıa v ek1 

26 Temmuzdan itibaren meriyeti Ank~ra, 17 (Hu&uti) -
İcra vekilleri heyetince tasdik kı- 1 ye ve Nafia Vekilleri yarıJ1 
lınmıthr. 9 da burada bekleniyorlar. 

Fransaya giden talebe- Ankarada su tevzİS 
miz dönüyor Ankara, 17 (Hususi) -

Marsiyla, 17 (A.A.) - Fran • da sıcaklar devam ediyor. Be 
sacla bir kaç hafta kalan Galata· ye, geç.enlerde tanzim ettii' 
saray lisesi talebesi dün müdürle· tevziatı programını değişti 
ri Behiç Bey ve muallimleriylc tir. 
birlikte Providence vapuriyle 
Tiirkiyeye hareket etmişlerdir. 

Bundan sonra, Y enişehİ' 
Cebeci mm takasına 1 O, Sa 
pazarı, Hakimiyet mıntal<•ı-
5 saat su verilecektir. 

Ankarada hava bugün 1'' 

Konya halkevi azası 

seyahate çıktı 
Konya, 17 (A.A.) - Halkevi· 

geçmiştir. 
le müştereken Turing klübün ter-
tip ettiği kadın ve erkekten mü- Siyam kıral ve kraliçe 
rekkep altmış kişilik bir kafile Budapeşte, ı 7 ( A.A.) _.,, 
~ugijn Bey~ehire hareket c~~i! • yam Kralı ve Kraliçesi Mş'' 
tır. Yapılan ?rogram mucıbın~ ... ı tanda dokuz gün kaldıktan' 
civarda ilmi tetkikat ve spor eğ· p. • h k t t · 1 d'r 

ı ag a are e e mış er ı · 
lenceleri yapılacaktır. 

Vali Beyin de iştirak elliği bı· 

:ıcyahat üç gün sürecektir. 

Telsiz telef on sergisi 
Londra, 17 (A.A,) - 1neili· 

telsiz telefon sergisi dün açılmı~
tır. 

Sergi fennin, lamba takatinin 
teyzidi, parazitlerin izalevi, ma • 
kinelerin scçm~ kabiliyetlerinin 
çoğaltılması, hoparlörlerin samı • 
nın tezyidine doğru ilerletmekte 
olduiunu göıtermeketdir. 

Sovyetler fikri mesai ens· 
titüsüne iştirak edecekler 

Lyon, 17 (A.A.) - Sovyet H· 

forethanesi maılahatıüzarı, M. 
Herriota, bir telgraf çekerek Sov· 
yet hükumetinin beynclmileJ fik· 
ri teşriki meıai enıtilüıüne i,tira
ke kati ıurette karar verdiiin: 
bildirmittir. 

Malum olduğu üzere M. Herrl 
ot. bu enstitünün reisi bulunmak· 
tadır. 

hükumetler diğer!erinin ticareti • 
ne karşı nazik, fakat amanıız bir 
harp yapmakta devam ettikleri 
müddetçe bufday vaziyetinin 
değiımesi ihtimali pek azdır. 

--o--
,ı 

Bozöyükte bir cins) 

B ·· ··k B b .. s·lı ozoyu , - uraya .. lf 
zarcık nahiyesinin Y\irül< ~ ) 

köyünc'le bir cinayet olmllt• 
oğlu Molla Mehmet ismirıde 
Yuıuf oğlu Hüseyin ye~ 
Süleyman tarafından kırfl11 

ile öldürülmüıtür. 

K ·11 . . ··ı ,Jıi, .J • atı er, cınayetı mu e tf'.. 
aedi bir mıaır tarlaıına ••"~~ 
larchr. Zabıtanın yaptıjı tlı 

1
,-

netice:'nde iki kardet Y~ O 
mıf, adliyeye verilmitlerdit·/ 
nayetin ıebebi anlatılanı•~ I 
DenizFde spor faa1•1 
Denizli, 1 7(A.A.) - :'I 

Halkevi menıuplarındaıı bit I 
lik bir grup buıün hu111ıf 1 " 

tokar ile buraya ıelıııitler ;l 
yonda Halkevi reiı ve 111•dıf• 
tarafındın karıılanınrtl•' O' 

Bugün Nazilli ıporcol~ ~ 
niali ıporcuları ile bir futl'l-'j11 , 
yaptıktan sonra gece ,,I•~; 
döneceklerdir. HalkeYİ l• if'f" 
dan §ereflerine bir öjle • 
veri le-;ektir. 



... ~~ETLER 
~İ~ki;k··~e sulh 

tııiyJc k 
1 a\•ga eden koca tunu IÖy· 

~ 

....... Çıplakt k d "" k 
Ytt ·ı 1 U!'\yayı aplaraa me-
lı 1 erı.. · "•td • ...rnıı olacak! 
1 tnıyetle don gömlek arasında 

lll5na, b '111 e: et bulunmu,tur. Bunu 
•ılc:Ya.~~dnıı. Fakat medeniyeti 
de 

1 
gıyınınek !eklinde tarif eden

tıadüf tt" 
tıt,de • e ım. 

t 
11

'Yeti tam giyinme teklinde ta· 
• botdcnler, Medar adalarında, 
lıit k ~~ll'.ında çıplak dolaşanlara 
lİııj e •rne ile hitap ederler: Vahşi! 
ti~ llle.d~niden bir farkı vardır. El

lıtc eaını bilmez, bilmez değil o· 
"''rne.z ().. . 

) Uııh iiat"" d • • • 
diiıı un e tam gıyınen ınaan· 

Yanın b'" .. f ~h utun nu usunun yarııın-
P~ a çok değildir. 

ukıu ·• ı·· · ki ' ki illet b' • Yun u, ıpe ı slo an sar· 
~İdiı-. ır kııım insanlara göre me-

l'ab'• 11 bu t "f' d ld" • • d.. .. arı ın nere en ge ığını, 
uıun- ~ ı·· k k Ut ... ege uzum yo tur, pamu 
tnle . 
~ rın kuma~ satışı ile ya~ıyan· 

Pa..! Yatı görü~leı·idir. 
"'151ek" iİıil'le 1 rneşhur müstem?ekeler 

tlcq. heı: cinsten insnnlarr da top· 
' Uetırrrıitlerdi. Bunların ara· 

ij)'~ı>lak vahtiler de vardı. Sergi. 

•ı il\~ :d~n ya~lı bir mensucat fab
l.. durunün hanımı çıplak adam· 
Ot\in h" d k' cc ıcabından donakalmıştı. a ı . 

~ nusyoner: 

~ ~Unl&r ınedeni değildir. Cenabı· 
llu2 P ki k ı . ~. t • amu u uma§ıar gıymegı ana . 

ı l' ııp etmedi. Eğer hiristiyan 
•;ı, o 1 di n ar da çıplaklıktan kurtulur-

~·1' teselli ediyordu. 
ı'Yo 1 ~ ncr erle kumaş fabrikası sahi-

ı.1 Ç'l>lnk' k · "le! arn ·arşı kın duymaları, 

,~:~ giydirmek için şefkat hiıleri
t'lı .lamasını gayet ti\bii bulmalıdır. 
tt l'ıka çıplakları giydi.:likçc ge· 
~•plakların sırtları yünle, pamuk-
~! le kaplnndıkça misyoner dava
aıır. 

~ f laklık medeniyeti ilerletecek, 
t Ol°\e_,\I\ L 'd k d" l • • 

~c i l . n l\a ırac.r ıycn erı ıı· 
g Ctnı•·c • • k d ltrak J rnnyoncnn ya asın an 

&ah .b'. a~thn:ı ö.-tü koyacaksın, fab-
ı ının l ak . • b . 

~l"İ rna ını satm ıçın ce rı 

'ita~ olacaksın dediği insanların 
lı anıcli diye kabul etmek İıtiyo-

~ 11kat 
ıııa .. , çıplaklıkla medeniyet, hele 
t kun sulh arzuları arasında müna· 
tı tan•,., 
'lill'p "ra §nııyorum. 
tlbj ~rzuıu, döğüfmek merakı bi· 
~. &e erimizin örgüsü ara:ıında de-

Sitah 
1:)

0 
~~rikaları ;ı. erine terzilere hü-

~~" 
1l<>tun y~I değirmenlerinden 

11ıırn 
t, mevzulara ıaldırmak de· 

L-~ Sadri Etem 
<\ltı 

~tll harbinde ölen 
~ı:, ransız askerleri 

Ilı harb' 
\t itti . ınde ölen F ranıız 
~}' rıın hatırasını anmak için 
~'ı> ~eıarlrğında dün mera -
~~t ı ?1'!hr. 

ı \. laııtıd F 
C\<ıtıt e ransız ataşemili -

Haydarpaşada açılacak 
yeni lise hazırlanıyor 
Maarif Vekili Abidin Bey, ma

arifte yapılacak ıslahat etrafında 
yeni beyanatta bulunmuştur: 

Bu sene bazı ekalliyet mektep· 
terinin kapanmaıı, mektep idare· 
lerinin kendi arzuları ile olmak -
tadır. Bu da bazı idari ve mali 
sebeplerden ileri gelmektedir. Bu 
mekteplere halkın rağbet göster· 
memeıi de bu sebeplerin arasın -
dadır. 

lzmirdeki Amerikan kollejinin 
satın alınması işi, inşaat ve mü
bayaat için bütçede para olmadı· 
ğından, şimdilik geri bırakılmış-

tır. 

Bu yıl Haydarpaşada açılacak 
yeni lisenin hazırlıklarına başlan· 
mıJlır. Bu lise, lstanbulun diğer 
liselerinden farklı olmıyacaktır. 
Yalnız lstanbuldaki bütün lisele • 
rin leyli talebesi burada bir araya 
toplanacaktır. Yer müsait olduğu 
taktirde nahari talebe de alma -
caktır. 

Evvelce acılan, fakat gerek mu
allim kadrosu, gerekse bina ve 
tedris vasıtaları nokaanhğı dola • 
yısiyle geri bırakılan bazı orta 
mektepler "ikmal,, mektepleri ha· 
line getirilecektir. Buranın hoca· 
lıklanna da mevcut muallimler -
den ve kurslarda okuyan bazı tec
rübeli ilk mektep muallimleri ta· 
yin edilecektir. 

Üniversiteye l>u sene yeniden 
hiç hir ecnel:ii profesör g~frrilmi • 
yecektir. Yalnız mukaveleleri ya
pılan iki profesörün gelmesi bek -
lenmekte:lir. 

llk mektep muaHimlerinin ma • 
as meselesi de halledilmiştir. Bü
yÜk Millet Meclisi son yaptığı ka
nunla husuıi 'idareler bütçelerine 
fazla miktarda yardım da bulun -
muştur. Şimdiye kadar ilk mek
tep muallimlerinin ahnmamıf ma
asları kalmamıştır . 

. Bu sene Avrupaya muhtelif ih· 
tisas şubelerinde tahsil etmek için 
yirmi yedi talebe gönderilecektir. 
Ihı talebeler, lise mezunluı ara -
sın dan seçilecektir. 
........................ ...... . ....... . 
Fransız tebaası bulunmuşlardır. 

Fransız ataşe militeri, Kırım 
harbinden ve Türk askerlerile de 
birlikte elde edilmif ~afreden 
bahsederek bir nutuk söylemiştir. 

Sonra, ölen Fransız askerleri 
namına dikilmi~ abide önünde se· h.~~l"tııtı du Kurson, Türk ordu

. ,~ l Ilı. 

~U ıralay Kemal ve hah- lam reımi yapılmıştır. 
~ ~eai h •. d.. .. . d l 
t 'ta ıyıu uru Ce:ımı B.ler, Bugün, Kırım harbin e ô en 

'l 'k011 !e ll'ıİliteri, Fransız ce - ltalyan askerleri namına ayni me· 
~<ıtq:loıu, Brezilya cene - ı zarlrkta bir merasim yapılacak· 

osu ve şehrimizdeki trr. 

l t 

;;- ~'''"da. · , . °"tı.ı... • Nıl nehrine çok yakın 
' la' ·•• cıv ~ı llııli t . arında "Hamurdon a-
~l'd •rıh~ b' 

e, l'rıiithi ı . ır ağaç vardr. Son 
! hır kasırga bu ağacı 

kökünden çıkamııt ''e ,,Yıkmıştır. 
Gördüğünüz resim, bu tarihi ağacın 

kasırgadan evvel almmıt bir reamidir. 
2 - Oç Amerikalı biiyük bir balon· 

Tetkikatiçin 
lngiltereden mühim 
bir seyyah kafiles~ 

geliyor 
Şehrimize, 23 Ağustosta iki 

yüz kişilik bir seyyah kafilesi da
ha gelecektir. 

Bu ıeneki seyyahlar, diğer 
yıldakinden daha çoktur. Bilhas
sa, tetkik seyahatine çıkan oku -
mu§ adamların, memleketimize 
daha ziyade geldikleri görülmek
tedir. 

23 Ağustosta gelecek olan İn
giliz ıeyyahlarmın, bu noktadan 
hususi vaziyetleri vardır. Bu sey
yahlar, İngilterenin meşhur Oks· 
fort Üniveraitesindendir ve arala
rında, İngiliz Lordlar kamarası 
azasından da şahsiyetler buluna
caktır. 

23 Ağustosta, bu seyyahları 

getirecek olan vapur bu sene, li -
manımıza üçüncü seferini yap
maktadır. 

Sonbahar içinde, bir defa da
ha gene iki yüz kadar seyyahla 
geleceği zannediliyor. 

Aralarında mühim miktarda 
Oksfort, Kembriç mezunlarından 
da bulunacak olan bu seyyahlar, 
hepıi, lngilterenin belli baflı bir 
tetkik klübüne mensupturlar. 

Bu seyahatlere iştirak edebil -
mek için, bu klübe aza olmak la-
21m gelmektedir. 

.Seyahatleri esnasında, bilhas -
aa Bizans eserlerini tetkik etmek
tedirler. Şehrimizde, geli,i gü

zel her ıeyahın gezip görmediği 
en küçük, eski kiliselere kadar 
gidip mozayikler, ve mimari tarzı 
üzerinde tetkikat yapmaktadır • 

lar. 
Gelen seyyahlar arasında, tet· 

kikatmı böylece tamamlayıp ki -
tap yazanlar vardır. 

Üniversiteye mensup seyyah 
fardan bir kıımı, program muci -
hince, vapurda konferansçı ola • 
rak ayrılmışlardır. Bunlar, her li
ınana girm~den önce, oraya ait 
en yeni malumatı vermektedir • 

ler. 
Gelecek seyyahlar, şehrimizde 

bir buçuk gün k~lacaklardır. 

Milli Müdafaa Vekili 
şehrimizde 

Milli Müdafaa Vekili Zekai 
Bey, dün Eğe vapuru ile lzmir· 
den şehrimize gelmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili Beyi Ga
lata rıhtımında lıtanbul Merkez 
Kumandanı F ehiın Pa~a, Harp 
Akademisi Kumandanı Ali 

da İrtifa rekorunu kırmak İstemişlerdir. 
Fakat on bir mil kadar yükseldikten 
&onr:ı balonlorı patlamış ,.e Amerikalı
lar paraıütle kendilerini atmak ıuretiy· 

Yeni pavyonlar 
Telefon şirketinin geri 

~· 
verecegı para 

Telefon şirketinin iade edece· 
gı fazla paranın belediye namına 
irat yazılarak bununla bir hasta -
hane pavyonu yapılacağı malum
dur. Belediyenin bu parayı Mer · 
kez Bankasından alabilmesi için 
Vekaletin emri beklenmektedir. 
Nafia Vekaleti, telefon abonele • 
rinin haklarını belediyeye teber • 
rü etmeleri için 10 Ağustosa ka · 
dar müddet vermitti. 

Henüz daha müracaat etmiye
rek hisselerini belediyeye teber · 
rü etmiyen abonelerin hisseleri 
hakkında nasıl bir karar verilme· 
si lazım geleceği Vekaletçe veri
lecek karardan sonra anlaşılacak
tır. 

Bu para ile evvelce yalnız Cel'
rahpaf a hastahanesinde bir pav
yon yaptırılması düşünülüyordu. 
Vekaletten gelen tebliğatta Hase· 
ki hastahanesine de yeni bir pav· 
yon ilave edilmesi bildirilmiı -
tir. 

Alakadarlar telefon paralarile 
iki pavyon birden infa etmek ka
bil olmadığına göre ikinci pavyo· 
nun inşa11 için tramvay şirketinin 
bilet farklarından iade edeceği 
paradan bir kısmının belediyeye 
terki icap ettiği kanaatindedir -
ler. 

Romanya ve Kosovadan 
gelen muhacirler 

Balkanlardan ana vatana bir 
çok ırktatlarımız gelmektedir. 
iki gün evvel Romanyadan, ev -
velki gün de Koskadan diğer bir 
kafile şehrimize gelmitlerdir. 
Bunlar Anadoluya ve Trakyaya 
yerleştirileceklerdir. 

Hükumet, komşu memleket· 
lerdcn gelecek olan muhacirlerin 
Türkiyede bir an evvel yerle~me
leri için Türkiyeye geldikleri 
günden itibaren paıaportlarınm 

tetkikiyle mürettep mahallerine 
gönderilmelerine ait bütün mua -
melelerin;n en çok üç gün içinde 
bitirilmeıini emretmi~tir. Bu emir 
üze ... ine alakadar makamlar bü -
yük bir faaliyet göstermekte ve 
bu müddeti geçirmiyerek gelenle
rin gönderilmelerine gayret et • 
mektedirler. 

Türkiyede yerleşmek üzere 
memleketimize gelmek iıtiyen 

Türkler mühim bir yekUn tefkil 
etmektedirler . 

..ftftttitlltlflHtffllHHflUfPIHftmnttRffn.ıuo-.ıQtwlUUtfllll"'t#tı ..... twlltUIHll ..... 

Paşa ve diğer zatler karşılamış· 

lardır. 
Vekil Bey, bir müddet şehri

mizde kalacaktır. 

le kurtulabilmişlerdir. 
3 - 1 ngilterede her sene yapılması 

mutat olan büyük deniz yarışlarının so· 
nuncusu geçen hafta yapıldı. Bu yarı!& 
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Jktibas/ar: 

Türkiye çabuk 
ilerliyor 

" Gazete Worccstcr., ya.zıyor: 

Kokulu siaara imalı, dinsizlerin kat· 
li amı ve haremlerde kadın oynablma
ıının 1 ürkiyede hala baılıca sanayi ol
duğunu zannedenle~. Mustafa Kemalin 
Osmanlı imparatorluğu enkazından vÜ· 

cuda getirmiş olduğu genç Türkiyenin 
be§ senelik sınaileşme planının tatbilc.j 
teşebbüsü hakkında malumat alırlarsa 
fena olmaz. Muıtafa Kemal Amerika
lı mütehauıslann yıırdımiyle iptidai ve 
iktisaden geri olan bir ziraat milletini 
ı:.'hanın en yüksek kültür derecesine 
varmı! bir millet halıne ıokmak ümidin• 
dedir. 

Eğer bu emeli pek mübalağalı gö
rüyorsanız Türkiyenin cihan harbinden 
ıonra ve bahusuı dö .. t seneden beri yap· 
tığı terakkiyi göz önüne getiriniz. Ha
li hazırda memlekette 2.300 den fazle 
fabrika vardır. 1.300 mili mütecaviz 
demiryol hatları Anadolunun servetle· 
rini naklediyor. Umumi mekteplerin 
adedi arttı. Teknik tahsil teıvika maz
har oluyor. 

Pamuk \'e yün sanayii üç misli faz• 
taJaştı. Un ithalitı on senede 85 mil
yon libreden sıfıra düıtü. Umumi kre
di tanzim edıldi. Vakti!e çok feyizli o
lan İpek sanayiine h krar can verildi. 
Yeni plan büyük bakır, petrol, demir, 
kömür ve manganez menabiinin İflet -
mesinin modern bir tekle ıokulmHmı 
ve su kuvvetlerinin elektrikleıtirilmeıi
ni i&tihdaf "diyor. 

Bunlann hepıinın yapıldığı memle
kette bundan on beş sene evvel ne fab
rika. ne umumi tah~il vardı. Bir tek 
zengin, fakat iyi idare edilmiyen una· 
yii tütüncülüktü. Simendiferleri ha • 
kımuz idi. lslimın dini, kontrolü ka
dını aıağılabyor ve aşağı sınıfları hiç 
ıayılorlar. ·En mühim nokta belki de 
ıundadrr ki, vaktile muhtelif menafi pe· 
şinde koşan bütün ana11r cumhuriyet 

idaresine ıadıktrr. 

Beı senelik plandan sonra Sovyet 
Ruıyadan ıekiz milyon dolar istikrazı 

ve Türk gençlerinin Sovyet Rus fabrİ· 
kalarında bir tetebbü seyahati yapması 
Sovyetlerin Türkiyedeki nufuzunun dİ· 
ğer nufuzlartt tekaddümü meseleaini or· 
taya koyuyorsa da ağlebi ihtimal bu 
mev;zuu bahis değildir. Türkiyenin 
gayesi sırf 11nai mı.hiyette ıörülüyor. 
Eğer Bolteviklik Türkiyede ~ulıur et• 

miş olsa idi, Rusyada olduğu veçhile 
imparatorluğun tazyiki neticesi olarak 
zuhur ederdi. 

Bir Fransız kadın gaze
teci geldi 

F ranıanm en çok satan gaze
telerinden biri olan Lö Pöti Pari· 
ziyen gazetesinin sahibi ve mü • 
dürü Madam Dü Püi, dün ~ehri • 
mize gelmiştir. 

Madam Dü Püi, şehrimizde üç 
gün kalacaktır. Dün, beraberce 
geldiği seyyahlarla, Boğazı gez· 
miş, öğleden sonra Eyübe gitmiş· 

tir. 
Eyüpte, Fransız seyyahlarınca 

pek ehemmiyeti olan Piyer Loti 
mevkilerini dolaşmıtlır. Fransız 
gazetecisi, bugün de ııezmelerine 
devam edecektir. 

1 ngiltere Kralı da kendi husuıi yatiyle 
i~tirak etti. Resmimiz yan,larJan bir 
e&tantene ile, Kral•, tayfalarla beraber 
bizzat halat kullanırken ıösteriyor. 



SAN' AT. 

Venedikte açılan 
• • • 
sınema sergısı 

La Tribuna .. gazetesi yazıyor: 
Sinema faa)iyetine, Türkiye dahi İf· 

tirak etmekle büyük bir nezaket ıöı· 
termiıtir. Cenç Türkiye, sinemacılıkta 
ilk adımlan atnuf bulunmaktadır. 

Ser:ide gösterilen Leblebici Horhor 
Ağa filmi, Ertuirul Muhsin Beyin bir 
eseridir. Bunu bir tecrübe filmi aaya· 
rız. Bu film halkı:ı hali tabiide ıüzel 
ve orijinal adetlerini röateriyor. Muıi· 

kisini, operet tempolanna benzetebili
riz. Mevzuu da besit ve ıad~dir. 

Sergide bu gece gösterilen en ıüzel 
program, Alman programıdır. Bu film, 
Alfanın çevirdiği Flüchtlinge filmidir. 
Mevzuunu yazan Gerard Menzel ve fi1. 
mi çeviren Ucicky'dir. 

Kate Fon Najü ile Hanı Albert bu 
filmde rol almıtlardır. 

Bu film, Çin alivalini ıöstermekte· 
dir. Ve Çinde çevrilmiıtir. Film, Man· 
çurya lut'aarnı elde etmek için Çin je
nerallcri tarafından yapılan dahili harp· 
lcri ıöıteriyor. 

Film fU tarzda baıhyor: Harbin 
tchri düımanm mülhit ateıine maruz 
kalıyor. Ahali bu ıehri tcrkederken 
ee(il ve peri~an hatlrri cörülüyor ki. 
filmdeki en mühim ve en feci manza • 
u budur. 

Filmde bütün teknik va11talar kul· 
lanılmııtır; binlerce tabii manz:aralar 
cösterilmiıtir. 

Filmin eaas mevzuuna gelince; hic· 
ret edenler arasında Laudiı namında bir 
Alman mühendiıi vardır. Bu Alman 
kız kardeıiyle beraber idi. K1zın iımi 

Kiriıtinlldır. 

Bu iki kardet Sovyet Ruıyaya hic
ret elmeie mecbur oluyorlar. Y old"' 
maruz kaldrldan sefalet burada canlı 

bir surette laavir ediliyor. Bunlar Sov· 
yet RuıyadA hiç bir yardim göremiyor· 
ı .... Az zaman ıonr,;ı imtiyazlı araz.iye 
geçmeie muvaffak oluyorlar \'e burada 
dil per.iıan bir halde kalıyorlar. 

iki kardef bu ha:ıin ıerail içinde bir 
adama tesadüf ediyorlar. Bu adam eı· 
ki Alman muhacirlerinden olup bir ~·.>k 
zamandanberi Almanyayı terketmi1 v~ 
hatta vatanını unutmuıtur. llk nazar· 
da ltu zavallılara karıı ehemmiyet ver· 
memittir. Bilahare hakiki vaıiyetlerini 
anlayınca kendilerine acımııtır. Kriı· 

tinannı ıüzd ıözleri de buna büyük bir 
amil olmuıtur. Bu zat bu iki kardeıe 
her türlü yardımları göıtermiıtir. Yeni 
bir plan tertip ederek ıimendifer iılet
meai imtiyazını almıttır. Ve bir müd
det •onra Kristina ile evlenmiıtir. 

Filmi temsil eden Albert büyük bir 
ıan•atlcir olduiunu tamamen göıtermit· 
lir. 

Kate de vııziyete göre elem ve sevinç 
'duyıulannı &İmasında akıettirmeğe mu 
vaffak olmuıtur. 

Dün akşam bol 
yağmur yağdı 
Şehrimizde bir kaç gündür ha

va gene atkın bir ııcaklık gösteri
yordu. Evvelki ak,am aök hafif 
hafif bulutlanmağa başladı ve bir 
a:ı da yağmur serpeledi. Dün sa
bah ıök bulutlu ve yağmurlu ha· 
lini muhafaza ediyordu. Aktama 
doğru kısa fasılarla bir iki defa 
yağmur yağdı. Saat yirmi birden 
ıonra ise yağmur oldukça tiddetli 
ve ıürekli bir hal almııtı. Hava
nın epeyce ıerinlediği de hi11edi-
1iyordu. 

Dün hararet derecesi en çok 
yirmi altı, en az on ıekizdi. Rüz
gar yıldızdan azamt on iki metre 
hızla eıiyordu. Yağan yağmurun 
miktarı 0,5 milimetre idi. 

Avrupa ekspresi sekiz 
saat geç kaldı 

Dün, Avrupa ekıpreı treni se
kiz saat geç ıelmiıtir. 

Y uı0tlavyada ıuların taımaıı 
;ıilzünden, trenin yolundan kal -
dıiı haber verilmektedir. 

lkhıci dil kurultayı bugün açılıyor 
-- !Be.§ taratı ı tncı sayıtadaı \ Madde: 

0 

lO -Tezler ruzname-
Türk Dili Kurultayı azalarına deki ııralarına göre okunur. 

mahsuı olmak üzere bir "Kurul - Kurult~yda mUzAkere 
tay Kılavuzu,, baıhrılmı~tır. Bu usulleri 
kılavuzda kurultayın çalıtma 
programı, kurultay talimatı, mü· 
zakere usulleri ve komisyonlarda 
çalıtmalar, umumi rapor ve he
saplar bulunmaktadır. 

ikinci Kurultayın çalışması, A. 
B. ve C. olmak üzere üçe bölün
müştür. 

Türk dilinin dünya dilleri ara
sındaki yeri, Türk dilinin tarihi 
akıtı ve filolojisi, dil inkılabının 
man&ll ve hedefleri müzakere o -
lunacak meselelerin ana hatlarını 
tcıkil etmektedir. 

'.(urultay talimat ve proğra· 
mının bazı maddeleri 
Madde: 1 - İkinci Türk Dili 

Kurultayı 18 Ağuıtoı 1934 Cu -
martesi günü saat 14 te latanbul· 
da Dolmabahçe sarayında açıla
caktır. 

Madde: 2 - Kurultay, Türk 
Dili Tetkik Cemiyetini kuran ve 
koruyan Reisicumhur Gazi Mus • 
tafa Kemal Hazretlerinin yükıek 
himayeleri altında bulunacak ve 
lutuf buyurdukları takdirde hu - · 
zurlariyle de tereflenecektir. 

Madde: 3 - Kurultay, Maarif 
Vekili ve Cemiyet Reiri Beyefen• 
nin bir nutukları ile açılacak ve 
bir reis, iki reis vekili, dört ka· 
tip seçerek iıe başlıyacakhr. 

Madde: 4 - Kurultaym idare
si Riyaset divanına aittir Riyaset 
Divanı Kurultay Reisi ve Reiı ve
killeriyle Cemiyet umumi katibi 
ve Kurultay katiplerinden mürek· 
keptir. 

Madde: 5 - Cemiyet Umumi 
Merkez Heyeti ve Kurultay hazır
lıkları merkez bürosu ile Riyaset 
Divanı arasındaki münaıebetleri 

Cemiyet umumi katibi idare eder. 

Madde: 6 - Kurultay, Cemi
yet Umumi Katibi Merke~ Heyeti 
kararile davet edilen devlet erki
m, yerli ve yabancı bilginler ile 
Cemiyet azasından olup 15 Tem
muz 1934 akıamına kadar İkinci 
Kurultaya iştirak edeceğini yazı 
ile bildirmit olanlardan miirek • 
keptir. Bunlar haricinde kalan 
dinleyiciler müzakerey~ ve reye 
iştirak edemez. 

Madde: 7 - Kurultay dinleyi
cileri ile m~tbuat erkanına ait 
kartlar yalnız girme hakkı verir, 
müzakereye ve reye iştirak hakkı 
vermez. 

Madde: 8 - Kurultay içtima 
ıalonu yetmediği takdirde daimi 
ve muvakkat dinleyicilerden bir 
kısmı muayede salonunda radyo -
dan dinliyebileceklerdir. 

Madde: 9 - Kurultayda okun
mak üzere gönde.;!en tezler Ce -
miyet umumi merkez heyeti ve 
Kurultay hazırlıkları merkez bü -
roıu azaları tarafından tetkik e

dilere1c §u kısımlara alınmıştır: 
a) timi değeri ve Cemiyetin 

ülküsüne uygunluğu bakımından 
Kurultayda okunması gerekli gö 
rülenler, 

b) Vaktin darlığı yüzünden 
Kurultayda okunmasına imkan 
görülemediğinden ilmi komisyon
lara havale edilenler. 

c) Okunma11 münasip görül
miyenler, 

Madde: 11 - Kurultayda eıa., 
ilmi tezlerin azaya bildirilmesidir. 
Bunlar üzerine münakaıa ve mÜ• 
zakere kurultayın mevzuu dıtın
dadır. Ancak bir tez hakkında 
bir noktanın istifıar ve istizahı 
için söz alına.bilir. Bu ıibi söz -
lerin mümkün olduiu kadar kısa 
olması ve sual çerçeveıinden çık
maması lazımdır. 

Madde: 12 - Mütalaa veya 
sual İrat eden zat, ayrıca bir tek· 
lifte bulunmak isterse bunu mut· 
laka takrir teklinde ve yazılı ola· 
rak riyasete vermelidir. Şif•ht 
teklifler reye konmaz. Takrirler, 
ait olduğu encümene havale olu. 
nur ve encümenin mütaleaıiyle 

müzakereye konur. 

Madde: 13 - Her hangi bir 
sebeple söz almak istiyen zat, 
kendisine sunulan zarf içindeki 
fişe adım ve iıini yazarak bade • 
me ile veya bi:ızat urultay kitip· 
lerinden birine verir. 

Madde: 14 - Söz iıtiyen zat· 

Polls hısberlerl : 

Sabıkalı Şevkinin 
marifetleri 

Macar caddesinde Fırm ıoka· 
ğında oturan Aaım efendinin cep 
ıaatini alan ve gene ayni mahal· 
lede oturan birahane aahibi Halit 
Efendinin hıraızlık kaıdiyle ka· 
pmnı kıran sakıbalı Şevki yaka· 
lanmıştır. 

Kanh kavga 

Kemeraltı caddesinde gümrük 
hamallarmdan Şakir ile Hüaeyi -
nin arasında kavga çık1nıt ve Şa
kir bıçakla Hüseyini ağır surette 
yaralamıştır. 

Hüıeyin Beyoğlu hastahaneıi • 
ne kaldırılmıf, Şakir de yakalan· 
mışhr. 

Su ahrken döiUlmU9 

Küçükpazar Çetme ıokağmda 
7 numaralı evde oturan Fatma 

Hanım polise müracat etmit ve 
çeşmeden su alırken Sultan ve E-
mine Hanımlar tarafından döiül
düğünü ıöylemiıtir. 

Sultan ve Emine Hanımlar 
yakalanmıttır. 

Manape meoelC!olnde tah· 
kir edilmlt 

Dün sabah Unkapanında Ye
ıiltulumba sokağında oturan F at
ma Hanım poliıe müracaat elmİf 
ve Mustafanın kendisini bir ka -
nape meselesinden tahkir ettiiini 
söylemiştir. Musfata yakalanmt! • 
tır. 

Harsızhk eden kiracı 

Bakırköyünde Yeni mahallede 
oturan Fatma Hanımın iki ceket
le dört liraaını çalan kiraciai Ne· 
§et Hanım yakalanmtfbr. 

Uyuyan kzrpuzcunun ba,ına 
golenler 

Cibalide reji arkaımda karpuz 
sergisi sahibi Hacı Muıtafa ıergi
de uyurken seyyar satıcı Emin 
altı lirasını çalmıftır. Emin yaka
lanmı~tır. 

lar, riyasetten kendilerine ıöz ver
mesini beklemek ve ancak riya
aetten davet edildikleri zaman 
•Öz söylemek m cburiyetindedir • 
ler. 

Koml•yonlarda 4i•htmalar 
Madde: 14' - Kurultay üç ida

ri ve dört ilmi komisyona ayrıla
caktır. 

1. ldart komiıyonlar ıunlar -
dır: a) Nizamname komisyonu, 
b) Takrirler komiıyonu, c) bütçe 
komisyonu. 

il. ilmi koımiıyonlar tunlar -
dır: a) Dil karıılaıtırmaları ko
misyonu. b) Filolojik tetkikler 
komiıyonu, c) Istılahlar komiı -
yonu, d) Gramer komiıyonu. 

Madde: 17 - Komisyonlar 
5 • 7 kitiden mürekkep olacak, 
içlerinden bir reis, bir mazba.ta 
muharriri ve bir katip ıeçilecek· 
tir. 

Madde: 18 - Hiç bir takrir 
ve teklif ait olduğu komisyondan 
ıeçmeden umumi celıede müıa • 
kere edilemez. 

Madde: 19 - Kurultay vece
miyet reiıleri ile cemiyet umumi 
l<itibi ve umumi merkez heyeti 
azaları her komisyonda bulunmak 
ve reye ittirak etmek hakkını ha· 
izdirler. 

Madde: 20 - idari komisyon· 
luın kararları Kurultayın ıon gü
nüne kadar Kurultaya verilmek 
lazımdır. timi lc:omi.yonlar icap 
edene Kurultay dağıldıktan son
ra da çalıtmalarına devam eder -
ler. Bunların tetkik ettikleri tez -
ler ile verdikleri kararlar Kurul -
tay kitabına konur. 

Kurultayda okunacak tezler 
lt;ln kararlattırdmış 

mevzular 
A - Türk dilinin dünya dille

ri ara11ndaki va:ıiyeti: 

1 - Türkçe ile Hint - Avrupa 
dilleri denilen diller arasındaki 
mün.aaebetler. 2 - Türkçe ile 
Sami denilen diller araıındaki 
münasebetler. 3 - Türkçenin 
Ural - Altay dilleri denilen diller 
arasındaki mevkii. 4 - Türkçe· 
nin muhtelif lehçeleri arasındaki 
münasebetler. 

B - Türk dilinin tarihi akıtı: 

1 - Türk dilinin kablettarih, 
tarih tezinin ve en eski dil yadi
ıirları üzerindeki mukayeseli pa
leontoloji lenıüistik tetkiklerinin 
verdiği neticeler ve bunlar hak -
kındaki tetkikler. 2 - Bilinebi -
len en eski Tilrk dilleri (Sümer, 
Eti, Elim dilleri) hakkında tet -
kikler ve bunların Türkçeliğinin 
delilleri 3 -Türk dilinin aon 13 
asırlık istihaleleri ve muhtelif 
Türk lehçelerinin tekamülleri 
hakkına tetkikler. 4 - Türkiye 
Cumhuriyetinde dil itlerinin umu
mt tarihi ve muhtelif hedefleri Ü· 

zerinde tetkikler. 

C ..... Dil inkılabının manası ve 
hedefi: 

1 - Umumi bakıt: lıtenilen 
ve ~zlenilen öz türkçe diHn mahi
yeti ve bu ülküye ermek için gi
dilecek yollar. 2 - Cemiyetin 
dil inkılabına doğru olan faaliyet 
mevzuları üzerinde tetkikler ve 
mütalealar. 3 - Türk dilinin ih
tiyaçları ve yarınki tekamülü üze
rinetetkikler. 

Roosevelt 
müşü rnillileştir 

"Manchcı,tcr Guardian,, ıo 
1934 (Washington) dan 9 A 

bildiriliyor: 

Reiıicumhur Mr. Ru:ıvelt, 1 
müt mübayaa kanununa tevfik., 

ıün beher (ounce) nin ( *) 
ten millilettirilmeai emrini • 

Darphanelere, Amerikada me 
mü,Ieri almaları İçt•ı talimat 

Reisicumhurun bey.:u atında ta 

miştir. 

Darphaneler aldıkları aü 
fak bir resim hakkını tenzil etti 
ra mütebakiııinin tutarını giirnlt 

,.., veya nakit o!arak mal ıahİ~ 
cektir. Bu emirnam~nin 21 Jı' 
vel 1933 ten itibare.1 memleketti 

rılan yerli gümüıe tesiri yo ;tııf 
dan maada Amerikad11 9 ağL\sto' 

ne kadar mevcut gümüıürı 
gün zarfınd~ darphanelere tef~ 
nacaktır. Bununla beraber baıf 
lara da müıude edilmi~tir. 

meyanında ticari ve ranai ıf\·" 
mu olan gümiit ile maden ti 
rinde :nevcut kontrlltlar mu 
racı :raruri olan gümü, vardır· 

dan maada ecnebi hükumetler~ 
bi merkez bankalarının sahip 
gümüı, fabrika mamulatı olaıt 

avani ve tezyinat, Amerikan ı'. 
ralan, ve ecnebi gümüş parala 
gümüşler istisna edilmektedir· 

Bu kanun, millinakit mik~ 
75 altın ve }'Üzde 25 gümüş " 

çıkıncıya kadar mübayaatı yaP 
re hükumete ıalahiyet vernıe~ 

Reiıicumhur Mr. Ru:ıvellİll 
hakkındaki emirnamesi a,ağı)'' 
lunmuttur: 

.. Bugünden itibaren Birlet' 
rika hükumetlerinin para ıiya 
tarzda olacaktır: Gümüş ve ,.Jıı' 
ıtoklarındaki niıbet yükıeltil 
gümüıün miktarı mevcut sto"1'' 

yirmi beıini bulacaktır. t93' 
mübayaa kanununun verdiği 

le ıabn alınan gümüıe muk11ıı3 
bonolarını tevzi etmek üzere h 

dürüne salahiyet verilmiıtir. 9' 
lar piyasada para gibi teda\'iil 
tir. 

Gümüş bonolarının mukıı~ 
gümüıler, tam olarak devletİll 
sinde hıfzedilecektir. GünıÜf 

l 
(f 

bilcümle kanuni borçlar 
muteber olacaktır. Resmi 

borçlarda da tefrik cdilmiyece~, 
no sahipleri arzu ettikleri zarf!' 
noları gümüı dolarla tebdil ed 
lerdir. Reisicumhur lüzuın 

her hangi bir zamanda Arneri~ 
cut bütün gümüt madenini, lı" 
dan aldığı salahiyetle topl'

1 

tir.,, 

Mr. Ruzvelt, yukarıdaki 
meden evvel neırettiği be>"11~ 
1934 gümüş mübayaa kan"'\, 
bik zamanı ıeldiğini ve b&J / 

memlekette fiatlerin istikrıtr1ıı;if 
ti yükıelmeıine yardım ede'~t" 
harici ticaretimizi, kıymeti dıl ~ 
bi dövizinin makus tesirleriııe 
maye edeceğini bi!dirmiştir· 

Jı' 
Gümüıün milli le§ tirilıtıe ıı 

ri, bir ıene kadar evvel altdı~ıe~ 
. e ı 

yapılan muamelede takıp "lı~ 
yola giriyor. Şu farkla ki, b"f' 
davülde bulunan gümü§ par' 
yecektir. 

(*) İngiliz ölçüsüdür. 
16 da biri. 

...... ::t 
ııı: 1:::1:1:11:1 :: ::: :::::: ::::::::: ••••• 

1 
Yurttaş: ~11f'1 
B .. h . t bl') . ,;. u c.um urıye ,.,.,, •. 

yerli m'11larımızın r~· Je 
k . \'111 ' 

1 
An ara veni sergı e çİ' 
lacaktır .. Kışlık ihti~' ,-,ı\ 
ucuz ve sağlam yer~ ,il< e 

•• mızla hı• ur,..;..1en te ''fil-'~ 
İİ Mflli tktrsat ."eti 
U Cen11Ye 
111111:11111:11::::::::::::::. 
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-
. Sözü kısa kesmek 

tırdi. 
karariyle döktürürler. Ben namuslu bir in • "N ear East" yazıyor: 

Beş senelik 
senelerinde 

sanayi planını, daha ilk 
yarılanmış sayabiliriz. 

Mehmet karıama yaklaıtı 
- Beyefendi, gece gelip sana 

Para. Verenin kim olduğunu anla
ltıak İstiyor .. Katillerden biri ol -
lllaaı ihtimali varmış. 

Melek doğruldu: 
- Eğer parayı geri almak isti

~Orsanız al,nız.. Biz helal para • 
an baıkasım istemeyiz. 

1 k Mahir bey, şurası burası yır • 
1 k.tı bir ıiltede yatan, bum;. 

ta" h gtllen avuç dolusu parayı der -
kal ıeri vermeye hazır olan bu 
adına haktı. 
~elek ilave etti: 
- Ama her ne olursa olsun, 

~CU" b . · 8Uma can veren o eye mın· 
tıettarım. 

- Cocuğunuz haıta mıydı! 
- Ben öldü sanmıştım .. Ağlı -

l'ordum .. O bey geldi .. Beıiğinden 
llldı ,cnnlandırdı. 

- O beyin yüzünii görüdnüz rn··, u .. 

k··~ Göremedim. Bir kere oda 
Uçuk gaz lambasiyle aydınlanmı

~or, Sonra yakasını kaldırmış. Şap 
ilsınr gözlerine kadar iğmişti. 
Mahir bey briaz düıündü. Mey

~~l'\eci de meyhanesinde içen a ·• 
arnı böyle tarif etmisti. 
Sordu: • • 
- Yalnız mıydı?. 

- Evet efendim. 
-N d'' e ver ı ... 
- İtte .. Alınız .. 
- Durunuz durunuz, tela~ et· 

meyiniz .. 

Fakat Melek dinlemedi, doğ -
tuldu. Şiltenin altında paralar,l 
c:ıkardı ,müddei ~:11umiye uzattı. 
h Mahir be}' aldı, bir göz attı ve 

ayretle haykırdı. Evet, gördiiğü 
sey el' ·· 1 ' •ne aldığı şey onu oy e ~a · 
:1•.rtınıştı ki, haykırdı ve Mehme· 
~ın .. 

Yuzüne baktı. 

- Bu ne Mehmet?. 
Me•~"net geriledi. s:-n-rı oldu: 

- Kırmızı cüzdan! 
.ı Melek, olan biteni bilmediğin · 
"'en .. 
tı •tın f ar':<ına varamıyor, yal · 
k tz kocı,~ının re~ginden bir fela
'l'tıet •eziyor, iki kolunu yana daya· 
d~~· hayret ve korkuyla bakıyor · 

l\1ahir Bey kadına döndü: 
l'o;- Melek hanım size ebe kadını 
ita lıyacağız. Sizi yalnız bırak -
k 'rnaıını tenbih edeceğim. Biz 
&~C.ruzla biraz gideceğiz .. Birkaç '"n .. 1!"nıiz olacak. 

tı ~elek vaziyeti bu sözlerle kav· 
l'arnadı. 

llta'; koc.anu suçlu mu sanıyorau· 
~ .. 

aj ... -. liaYır hayır .. Yalnız kendi
·•e ıhr 
~ ıyacrm var. 

elek ağlamıya batladı: 
- Meh-et' Meh ••• ... · 

t~.. . ltlet afallamış, kendinden 
~ttıır 

t\a, do! ı .. Melek lcollarını kocası· 
Rru uzatmıs haykırıyordu: 

; Mehr.ıet !.. • 

di11 ehrnet bu feryatla biraz kcn· 
di. ~ teldi. Etı·afına göz gezdir • 
l\ar orıra Yatağa doğru ilerledi ... 
li~i ~•ının alnını okıadı, küçük A· 

!ı· Uttu, bağrına bastırdı. 
ır el· . 

tı,,... ını oğlunun, bir elini ka· ·.rn b 
-.... 1( a~ına koydu: 

'a Clrımın ve evladımın batla
" b Yelllin d . k' h' . . -''l c erım ı ıc nr 0 u· ' ltn , ~ it 

l\ttıcı.y Yo t •• Alnım açild!r .. Siz ağ· 
111

" Günahkarlar ıöz yatı 

sanım. 

Sonra Mahir Beye yaklaştı: 
- Emrinize hazırım beyefen

di. 
Beraber çıktılar. 
Kapının önüne mütecessisler, 

meraklılar toplanmııtı. Tabii bu 
kalabalığın en önünde ebe kadın 
vardı. 

Müddeiumumiyi önledi: 
- Ba,ımıza bir şey daha geld; 

beyim. 
- Ne var?. 
- Sahilde yeni doğmu§ bir ço· 

cuk cesedi bulundu. 
- Müddeiumumi telaşla, aahi~ 

le doğru yürüdü. Kumların üstün· 
de kücük ceset yatıyordu. Kafası 
patla~ıştı. Çocuğun uçurumdan 
atıldığı anlaşılıyordu. 

Miiddeium.umi şüphelendi. 
Ebe kadına sordu: 
- Bu cocuk kac günlük?. . ~ 

Kadın cesedi dikkatle muayene 
etti. Evirip çevirdi: 

- iki giinlük olacak. 
- Burada iki gün evvel kimse 

doğurdu mu?. 
- Hayır, kimse doğurmadı .. 

Ha. yalnız Mehmedin karısı de -
ğuı-du. 

- 0nun çocuğu yanında. 

- Çocuğu!.. Ah beyim .. 
- Nen var? .. Ne oluyorsun? .. 
Kadının birdenbire sesi titrr 

meye başladı. Mahir bey kadını 
bir köşeye çekti. 

- Senin dilinin altında bir şey 
var, söyle. 

- içimi .Ya~n bir sır var. 
.~ıNe.•ıl'rı?...t • ')I • • 

- Sizin yanınızdan çıktıktan 

tonra Mehmedin evine geldim. 
Cocuğun kundağm açtım.. Öyle 
;aşaladım ki, Meleğe bile bir şey 
ı;öylemedim .. 

_ Ne söyliyecektin?. 

_ Mehmedin çocuğu şimdi < : · 

lan .. 
- Evet. 
_ Halbuki Me!ek kız doğur · 

du. 

- Sen deli misin?. 
- Neye deli olayım efendim? .. 

Ben kırk yıJlık ebeyim.. Melek 
kız doğurdu .. 

(Devam1 vn) 

Rol~onınr~o 
Fırtına, yağmur, 

dolu ... 
,.... .... • (sa, tarafı ı lncl sayıfada ı 

dolu büyük tahribata sebebiyet 
vermiıtir. Dört yüz iram ağırlı· 
ğında doluya tesadüf edilmiştir. 
Şehir karanlıktadır. Zabıta bir 
kaç gün halkı sokağa çıkmaktan 
menetmiştir. Haaarat çok mühim
dir. Fakat insanca zayiat yoktur. 

Bükreı, 17 (A.A.) - Dolu ile 
karışık fırtına neticesinde Bükreı
te kırk ıokak ve bin kadar ev ıu 
altında kalmıştır. itfaiye neferle
ri, yıldırımdan ileri gelen yan -
gmları söndürmek için yüzlerce 
defa müdahaleye mecbur kalmış
tır. Bir kiti boğulmuş, üç kiıi 
ağır surette yaralanmııtır. 

Fırtına memleketin muhtelif 
nokta larm.:-. mühim tahribata ıe • 
hep olmuıtur. 

Çaldaris kabinesinin en ziya • 
de ehemmiyet verdiği itlerden 
biri de hükumetin Venizeloı za
manından kalan bozuk maliyesi· 
ni düzeltmektir. 1933 - 34 büt

çe açığının görülmüf olmaaına 

rağmen, bunun önüne geçmek i • 
çin hiç bir şey yapılamamıştır. 

Asıl tadilat ve ıslahatın 1934 • 35 
bütçeıi üzerinde yapılması lazım 
gelmittir. 

Yeni bütçe esaslı bir zam gö • 
receğinden MaliyeNazırı M. Lo -

verdos, umumi maaarifatta göste· 
rilen tezayüdü şu suretle müda -

faa etmiştir: Masarif atta görülen 
fazlalık kısmen borçlar tediyatı 

gibi hükumetin kontrolü haricin -
deki otomatik ihtiyaçlara, kıımen 
de yeni kabul edilen siyasetin za

ruri masraflarına hasredilecektir. 
Bu hususlar ıçın sarfedilecek 
meblağ 1932 • 33 senesindeki sar

fiyattan 150 milyon drahmi faz -
la dır. Bu seneki bütçede askeri 
ihtiyacat için 102 milyon, ziraat 

işleri için 31 milyon, sıhhat işleri 
için 62 milyon ve resmi hizmetler 

faslı için de 380 milyon drahmi -
lik tezayüt vardır. Bunlardan ma
ada nafia itleri için gösterilen 

fazlalık ancak 22 milyon drahmi 
olup hu miktar memleketin ihti -
ya · n:ı tekabül etmekten çok u

zaktır. Çok §&yanı memnuniyettir 
ki, hükUmet yol inşaatına hasre -

dilmek üzere Yunanistan Banka

siyle hususi bir tirketten 600 mil· 
yon drahmilik bir kredi temir. el-
mittir. • ' 'IWT • 

Vergilerin artmasına gelince; 

burada ancak 360 milyon drah
milik bir tezayüt görülüyor. Bu 

miktar bu&ünkü umumi vergi 
miktarına nisbetle ancak yüzde 

bettir. Yeni vergiler tamamiyle 
yeni varidat menbalarından te -
min edilecektir. 

Hükumet aeçmiş seneler zar· 
fmda muvaffakiyet temin eden 

iktısadi ve mali siyasetine devam 
edecektir. Bununla beraber lü -

ıumıuz nikbinliğe de mahal yok· 
tur. Memleketin :taruri ihtiyaçla • 
rını, milli müdafaaıını maarifini 

ve sıhhat i!lerini ıalah maksadiyle 
bütçede bu itler için ayrılan tah
sisatın arttırılmasına lüzum gö -

rülmüttür. Hükumet, maliye pro
gramını dört büyük kısma ayır-

maktadır: 1 - lktııat itleri. 
2 - Bakaya vergilerin toplan· 

ması. 3 - ldarei maliye ve vergi 
i!lerinin tanzimi. 4 - lktısat ve 

maliye siyasetine ciddi bir İstika
met vermek üzere istihsalat ile a-

lakadar nazırların tefriki mesaisi. 
M. Loverdos, Yunanistan maliye· 

sinin günden güne düzeldiğini 

ve atiden ümitvar ol~uğunu ila • 
veten ıöylemiftir. 

-- (Başmakaleden devam) 

riyaset etmekle iktifa etmiyor, 
Türkiyenin sanayileşme teşebbüs
lerini en küçük tef errüatına ka
dar idareeden hakiki bir İf adamı 
gibi hareket ediyor. En yüksek 
sanayi ihtisas erbabından batlı -
yarak, en küçük ameleye kado.r, 
herkeıle ayrı ayrı yakından le · 
maı ediyor; bunlardan, her birini 
alakadar eden İ!ler üzerinde sor -
ğulara çekerek, aldıkları cevap -
larla kendine göre birer hüküm 
çıkarmağa çalıııyor. 

Tiirkiyenip bir gün evvel sa • 

nayileımeıi, hem de en modern 
usuller dairesinde sanayileşmesi 
icin takip edilecel< en kısa ve en 
~uvaffakiyetli yolları arıyor; 
herkese, kendisine göre icap eden 
direktifleri bizzat veriyor. 

Harp senelerinde büyük bir 
asker, Lozan günlerinde ince bir 
diplomat, Cümhuriyetten sonra 
yüksek bir idareci ve ayni zaman· 
da maliyeci olarak tanıdığımız 
İsmet Paşayı §İmdi büyük devlet 
sanayiinin baş ameleleri ve us
tabaşılarının başlarında görüyo -

ruz. 
Bu defa lzmitte kağıt, Paşa • 

bahçede cam ve şişe, Zonguldakta 
Türk antrasiti fabrikalarının ilk 
temel taşlarını yerlerine koyan 
Baıvekil Paşanın en büyük meş· 
ğuliyeti beş senelik sanayi pro -
gramını noktası noktasına, harfi 
harfine tatbik etmektir; yeni Tür· 
kiyeyi bir gün evvel •anayiletmit 
görmektir. Onun için resmi iıleri 
haricinde kalan bütün saatlerin -
de dahi zihni hep sanayileşme i~· 
leriyle meşğuldur. Otururken, ge
zerken, hatta yerken ve içerken 
bile en büyük zevki bu mevzular 
etrafında konuşmaktır. 

Paşa, İzmit kağıt f abrikasmm 
temel atma merasiminden sonnı 

kendisini tebrik edenlere: 
- Rica ederim, daha ortada 

hiç bir şey yok! Diye cevap veri -
yordu. 

Bununla beraber diyebilirim 
ki beş senelik sanayi planının dn
h~ ilk senesinde, bu sanayiin le· 

sis devri bize adeta yarılanmış gi· 
bi görünüyor. Zira bir fobrikanın 
teıiıine ait zorlukların çoğu, 
temel taşı atılma~dan evvel gelir. 
lcabeden sermaye ile fenni ve ida
ri unsurları bir yere toplamak ka· 
dar müşkül bir şey yoktur. Fazla 
olarak yeni Türkiyeye maziden 
kalan müşkülat arasında siyasi 
ıartları hazırlamak gibi bir cihel 

te vardır. Şimdi büyük bir mem 
nuniyetle ve takdir hisleriyle gö· 
rüyoruz ki, memleketimizin şana
yile§meıi noktasından bütün bu 
müıkiil safhalar atlatılmıştır. Bc9 
senelik plimn tatbiki üçte bri de· 
receainde ilerlemittir. Bundim 
sonrasının tahakkuku bir zaman 

VA K iT 
gezintisinde çalışmak 

ist eyen san'atkarlara 

meselesi haline gelmiştir. Yaşı
yanlar, umumi muvaffakiyet ne -
ticesini mu~Ja!~a göreceklerdir. 
Gelecek seneEreğ!i ve Kayseri 
mensucat fabrikaları açılacaktır. 

Diğer taraftan Keçiborlu kü -
kürt madeni itletilmeğe batlanı -
lacaktır. Öbüraene Nazilli men • 
ıucat fabrikaıı bitecektir. Or,dan 
sonra Malatya fabrikası ikmal e
dilecektir. 

Bu fabrikalar işleme[ie batla -
yınca, memleket, en asgari otuz 
milyon liralık pamukluyu hariç • 
ten getirmek mecburiyetinden 
kurtulacaktır. Şimdi hep hariçten 
gelen kaput ve Amcril:an bezi, 
Tapon dimisi, ince menıucat 

!1aıma ve envai seten, kalın ve 
in::.c patiıka hep kendi fabrikala
r1m ·zda yapılacaktır. Bu fabrika • 
lar, şimdiye kadar yalvararak 
Avrupa fabrikatörlerine salama -
dığımız veya pek ucuz f iatlerle 
elden çıkardığımız yerli pamuk -
larımıza istihlak vasıtnsı olacak -
tır. O kadar ki, bu fabı·ikalar, 
yerli pamukJarımızı kullandıktan 
hatka hariçten iptidai mevad ge• 
tirmeğe lüzum görecektir. 

Pamuklu sanayiden sonra fos· 

h r, zaçyağı, sellüloz, sud ve kos

tik fabrikaları gibi kimyevi sana
yi müesseselerin~ sıra gelecektir. 
Ondan sonra demir sanayıınm 

tesisine başlanacaktır. 

Hülasa beş senelik plan nihn -
yet 1934 senesinde tamamiyle ta
hakkuk etmiş olacaktır. Bu işin 

en çok sevinilecek bir tarafı da, 
Türkiyenin ıanayilesme planını 

tahakkuk ettirmek için ecnebi 
~ermayesine ihtiyaç bulunmama -
sıdır. Demiryolu siyaseti gibi. 

Türkiyenin sanayileşme ıiyaı;eti 

de milli sermaye ile vücude geti
ı·ilecektir. Bir taraftan tesis edi • 
len fabril<aların vermekte olduk

ları hasılat yeni sımayi tesisatına 
temel olact\k sermayeyi teşkil et
mektedir. Bu suretle bir fabrika -

nın kuruluşu diğer bir fabrikanın 
başlanmasına hizmet edecektir 
Milli sermaye Qoktasından bu • 

günkü imkansızlık 
dairesine girecektir. 

yarın imkan 

Türk sermayesi, Türk bilgisi, 
fürk İ§çiıiyle, Türk vatanının sa

,ısıyileımiş memleketler arasına 

girdiği çok siirmiyecek, göğüıle -

r!mizi kabartan 4 bir hakikat o-
lacaktır. 

Mehmet ASIM 

Dönüqorlar 
ismet Paşa. Hz. bu 
sabah şehrimizde 

bulunacaklar 
(lla, tarrıtı l inci sayıfada) 

rine verilen öğle ziyafetini müte
akip vapura dönerek lstanbula 
müteveccihen hareket etmişlerdir. 

"VAKiT., aezintiainde çalıtma\r üzere evvelce caz ve ince ıaz'a muh- ismet Paşa Hazretleri, Sinop-
telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu iıe talip olanla· tan vapura dönerken ve vapurun 
rın, her ıün aaat on iki buçuktu °" dörde lcadu V AKIT idaresine müra hareketi esnasında halkın COfkuD 

ve kalpten gelen te~ahürah ara -caat etmeleri .. '----------------··----------•J sında uğurlanmıılardır. 



T orbab&a 154 ya.şn1Illdla 
bürr ihtiyarr var! 

Torba , 4.Mdı nereden çı~~mış? 
demir ve boya maden~eri. 

Muhabirimiz Ragıp Kemal Bey 
Torbah hUkOmet erklnı aras1nda •• 

Torbalı, (Hususi) - Bir sabah 1 nun büyük bir kısmını ödemiş ve 
serinliğinde Tepeköyüne yürüye- (2000) küsur lira borcu kalmıştır. 
rek gittim. Eski belediye reisi zamanında 

Burası oldukça bir kasa • bir takım yolsuzluklar olduğunu 

ha halindedir. Fakat hen.üz bir hü söylediler. Guya (1500) liraya iki 
kumet dairesi yapılamadığından göz bir hela yaptırılmış. Fakat bu
kaymakamlık makamı buraya ge· nun ( 400) liraya yapılacağı son • 
lememektedir. Belediyeye uğra· radan keşfolunmuş ! Bu hela, şim
dım!.a da kimse yoktu, yalnız ~a- di gaz deposu olarak kullanılıyor· 
tibini bulabildim. muş. Bunun yerine yaptırılmış o· 

Merkezde dört yüz ev ve{1800) lan daha büyük dört gözlü hela 
nufus vardır. Kazanın bütün mev· (140) liraya çıkmış. 
cudu (Dağkızılc$\) Nahiyesile ye- Elektrik bin.ası, (3000) liraya 
di köyden ibarettir.Evler hep hah- yaptırılmış fakat sıvası ve bir çok 
çeler i~de birer katlıdır. Onun yerleri de noksan bırakılmıştır. 

için uza~ardan ka&aba görülemez Halbuki mühendisler bu binayı da 
ve ağaçlar arasında kaybolup gi- (1200) liraya ketfetmişler. Şimdi
derler ! ki belediye heyeti de tenvirat için 

Ksab3.nın suyu kireçlidir. De- ayda dört yüz lira verilmesi im-' 
rece&i 18 dir ve umumiyetle kuyu kanını bulamayınca tesisatı 
sularıdır. Parası olanlar meşhur (5000) liraya satın almış ve ayda 
Şapl suyunu getirtmektedirler. dört yüz lira masrafla tenviratı 

Kazanın sathi mesahası (700) idareye muvaffak olmuıtur. Doğ
kilometre mürabbaıdır ve bu· ara ru mu bilmem bu pürüzlü işler 
,inin yarısı çamlrktır ve çamların mahkemeye intikal eylemi§ oldu
yüzde otuzu da fıstıkhdır. Halk ğundan bu bapta bir hüküm ver
bu f11tıkları toplayıp kabuğundan mek te doğru değildir. 

çıkardıktan sonra kilosunu 35 ku- Tor~nh tomi 
ruıtan pazarlarda &atmaktadırlar. 
latanbulda ise bu fıstıkların kilosu 
150 ye satılmaktadır! 

Kazanm be.ılıca. mahsulatı çe· 
kirdekıiz üzüm, zeytin yağı, pa
muli, susam, tütün ve darıdır. Ar
pa, buğday ve yulaf ta çok miktar 
da yetitir. Buranın arıcılığı da 
meıburdur. Mühim miktarda pi
rinçte yetişir. Koyun üzerine de 
çok muamele yapılır. 

NUfLDa meoeBaoi 
Kazanın büyüklüğüne göre nü· 

fusu çok azdır. Vaktile Menderes 
havzasında bir milyon nüfus var· 
ken Cellat gölünün yüzünden tim
di pek ziyade azalmıştır. Bir saat· 
lık mesafede (Metrepoliı) hara -
heleri vardır. Burada yalnız kale 
harabeleri ve saray enkazı görül· 
mektedir. Cellat gölünün bulun -
duğu yerde de bir ıehir bulundu· 
ğu rivayet edilmektedir. Çünkü 
balıkçılar oradan Yunan devrine 
ait genit tuğlalar çıkarmakta imiş 
ler ... 

Bunun için üç rivayet vardır: 
Birisi burada çok torba yapılma
sındandır. Diğeri de şu: Rahmanh 
a!iretile Bali aşireti beraberce ge
zerlerken Rahmanlılar Torbalıda 
bir kuyu açarak orada oturmuşlar. 
Bali ıaşireti ise durmayıp yürümüş 
ler. Rahınanhlar bunlara kızarak 
(nereye gidiyorsun dur! Bali) de
mitler ve ondan sonra buranın is· 
mi Torbalı kalmış! Bir üçüncü ri· 
vayete gelince, en akla yakın ola
nı da bu olmak gerektir: Buralar 
hazinei hassaya ait bir çiftlik iken 
Murat Bey namında akıllı bir mü
dür halkın davalarını bizzat kendi 
si görürmüş. Buralar sıtmalık ve 
bataklık bir yer olduğundan or
man ve ağaç yetiştirmek gayesile 
bir nizamname yapmış ve hayvan 
}arın ağaçlara zarar vermemeleri 
icin de ağızlarına birer torba ge
çirilmesini usul ittihaz ettirmiştir 
ki 0 usul hala buralarda caridir. 
Ve Torbalı adı da ondan kalmış-

tır. 

Oo~~di1'C! iQDcri ~CJOI~< ve QC~İ!JO 
Belediye, evvelce 15 bin lira Burada kumar hissedilmiyecek 

l,orcu varken elektrik tesisatını da derecelerde azdır. Hırsızlık yok • 
·;5000) liraya satın almasından tur. F.akat cin.ayetlerin fazlaca ol
dolayı borcunu yirmi bin liraya duğunu söylüyorlar. Bunlar da, 
çık~rmı! ise de ıimdiye kadar bu- • !ialkrn cehaleti yüzünden ve mese 

Mersinde 
Feci bir kaza oldu 

Mersin - Hastane idare me· 
muru iken ay başında tekaüde 
sevkedilen Naci Bey, ailesi efradı 
ile hava almak için iskeleye in -
miş ve orada yıkanmak üzere de
nize girmi,tir. 

Naci Beyin denizden çıkmadı
ğın.ı gören ailesi telaşla çırpınma
ğa başlamış ve derhal zabıtaya 

haber verilmiıtir. Alakadarlar, 
zabıta çabuk yetİ!mit ise de Naci 
Beyin iskele demirine takılıp kal
dığını görmüş ve bir arabaya ala
rak hastaneye götürmüştür. 

lımegöll«Jle yapnilan ve 
ya]p)nil©\calk Ilşiler 

~~~~·--~~~ 

Balıkesür vaH muaviırnHğine tayin edile 
lnegöl l~ayma!<amn vazifesine başlad 
linegöl, (Hususi) - Balıkesir 

vali muavinliğine tayin edilen sa
bık kaymakamımız Ekrem Bey. 
yeni vazifesine başh.mak üzere, 
memurlar ve halktan bir çok ze · 
vatın teıyileri arasında kazamız -
dan ayrılmıştır. Ekrem Bey, iştC' 

ciddiyet ve titizliği ile tanınmış 
kazamızda görünür eserler hıra -
kan bir idare adamıdır. Kazamı· 

Hastanede yapılan muayene za. geldiği zaman etraftaki ha -
neticesinde maalesef öldüğü anla- taklık ve sazlıkları . temizletmek. 
şılmı!hr. 

Konya da 
Konya, 17 (A.A.) - Halkevi 

ile müıtereken T uring külbün ter
tip ettiği kadın ve erkekten mü
rekkep altmış kişilik bir kafile 
bugün Beyşehire hareket etti. Ya
pılan program mucibince, civarda 
ilmi tetkikat ve spor eğlenceleri 
yapılacaktır. 

Vali beyin de i§tirak ettiği bu 
seyahat üç gün sürecektir .. 

Baba !tatilleri mahkum 
oldular 

Kars, - Burada yedi ay evvel 
bir cinayet olmuş, Çıldır nahiye • 
sinin Pekreşen köyünde Ağa De
de isminde zengin bir şahıs karı
aiyle birlikte öldürülmüttür. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
maktulün çobanı Ahmedin bu İş· 

te parmağı olduğund!ln şüphe e • 
dilmiş ve Ahmet tevkif edilmişti. 
Çoban isticvap edilince, Ağa De
denin kendi karısiyle fena müna

sebette bulunduğundan, bir kaç 
kişinin yardımiyle cinayeti işle • 
diğini itiraf etmştir. Bu yardımcı-

lar maktulün oğlu Bala, kardeşi 
oğlu Hüseyin ve üvey oğlu, yani 
öldürülen karısının oğlu Ziyaed • 
dindir. 

Mahkemede Ahmet cürmünü 
itiraf, diğerleri inkar etmişlerdir. 
Muhakeme uzun sürmüf, nihayet 
karar tebliğ edilmiştir. 

Maznunların yaşları ve ortada 
bir de namus meselesi olduğu na
zarı dikkate alınarak Bala beş 

sene dört ay, diğerleri sekizer se· 
ne dörder ay hapse mahkum edil
mişlerdir. Bunları cinayete teşvik 
etmekle maznun, maktulün kay -
nanası beraet etmiştir. 

bazr köylerde görülen hayvan hır
sızlığı ve soygunculuk gibi sıhha -
te ve asayişe müteallik işlerle çok I 
me~gul olmak lüzumunu duymuş-

B . . . d k 1 
tu. unun ıçın Jan arma uman· İ 

danı ve belediye reisi arkadaşları 
ile el ele vererek tedbirler almıştı. 
Bugün kasaba civarındaki batak
lıklar, uzun mücadeleler sayesin· 
de kurutulmuş, kaza dahilinde 
tam bir emniyet temin edilmiştir. 

Ekrem Beyin imar işlerine ver
diği ehemmiyet, bilhassa kayde 
değer. İdaresi altında bulunan 
modern bir Avrupa şehri haline 
gelmesi onun bir idealidir. Ka • 
sahamızdaki çok güzel tesisatı 
havi elektriğin meydana gelme • 
sinde Ekrem Bey pek mühim bir 
amil olmuştur. Belediye onun bu 
husustaki yardımlarını unutamaz. 
Bunun içindir k'i, belediye meclisi, 
Ekrem Beyi fahri hemşehriliğe 

kabule karar vermiş ve kendisine 
bildirmiştir. 

Sonra, kazamıza bir orta mek • 
tep kazandıran da gene Ekrem 
Beydir. Evvela bir orta mektep a· 
çılmasına dair yaptığı teşeb -
büslerde muvaffak olunca ikinci 
sene bir bina yaptırmağa teşebbüs 
etti ve hiç bir dairenin kasasına 
yük olmadan münhasıran · kaza 
halkının yardımı ile çok geniş ve 
kargir bir mektep yaptırmağa 
muvaffak oldu. 

Çalışma zamanlarında dairesin· 
de iş beklemiş olan Ekrem Beyi 
ziyaretimde, İmar sahasında daha 
ne gibi işler yapmak istediğini 

sormuştum. O vakit anlattığı fi
kirlerini şöylece hulasa edebili • 
rım: 

Ahi dağından geçen Bursa -
Karaköy şosesi şiddetli kış günle
rinde kapanıyor ve münakalat ke· 
siliyor. Bu mahzuru bertaraf et
mek için Bozüyüke kadar uzana· 

Bahheoör vali muavini 
Ek"'cm Bey 

cak ve hiç bir zaman kapan111• 
tehlikesine maruz kalmayacak O' 

lan ve açılmakta bulnan yolun 
bitirilmesi lazımdır. 

Hükumet binası çok eıkimiıtit 
ve bugünkü hükumet teıkilitııı• 

tamamen toplayamamaktadır· 

Binaenaleyh yeniden yapı]maJI 

için resim ve projeleri hazırlan • 
maktadır. Muhtelif membalar • 

dan para tedarik edilerek hüku • 
met binasının bir an evvel yaptı' 

rılmasına bu şirin kazanın tid• 
detle ihtiyacı vardır. 

Kasabanın tam ortasından g~' 
mesi lazım gelen Bursa - Kar•· 

köy şosesinin açtırılması, şoıeııİll 
her iki taraftan kasabaya girer ' 

ken genişlik ve güzelliğini birde" 
kaybetmesine nihayet verecektir· 

Memleketin en kati bir spor -1e 

eğlence ihtiyaçlarından biri olaı> 
ve idman yurdu tarafından in~• 

sına başlanmış bulunan yüzıııe 
havuzunun ikmaline yardım et' 
mek lazımdır. 

Kazanın bazı mahallerinde 
şoseler zaman zaman su altınd' 
kalmak tehlikesi gösterir. Burııııı 
için bazı su mecralarının temizlel>' 
mesi icap ediyor. 

Didinler, Kurşunlu, Hamza • 
bey, Edebey köylerinde yapıl~ 
mektep binaları bitirilememitl~ 
Bazılarının inşası hemen bitııı 
üzere bulunan bu mektepleri" 
ders senesi başına kadar tamaSI'' 
}anmasına çalışılacaktır. ,. 

Ekrem Beyin, burada yapd1
11 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
smı düşündüğü işler yazmak , 
bitmiyecektir. Artık bunları, h', 
lefi Haşim Beye devretmiş bul~, la en idi bir mer'a veya tarla mü· ı kat anlamak için uğraşılmaktadır. 

nazaasından doğuyormuş. Kız ka- Burada bir de umumi harpte işlen K d. . . 'feııll nuyor. en ısme yenı vazı 
çırma vak'aları da oluyormuş. Fa
kat çok defa kızlar oğlanları kaçı· 
rıyorlarmış. Çünkü kız tarafı bir 
çok başlık ve masraf istediklerin
den kızlar kolay kolay koca bula
mıyor ve "kaçalım da kurtulalım,, 
diyorlar ve bu suretle evleniyor 
lamıış .. 

~o:::ıa;o vo boyQ madocılcri 
Merkeze bir buçuk saat uzakta

ki Hortuma köyünde demir ve bo
ya madenleri vardır. Boya madeni 
toprak halinde ve muhtelif renk
lerde yağlıca bir maddedir. lzmir
de san'at fabrikalarında kullanıl
maktadır. Demir madeninin ma
hiyeti henüz anlaşılamamıttır. Fa-

mi, ve bilahare kapanmış kömür 
madeni de vardır. 

de muvnff akiyetler dileriz. 
I Hzmdl 

Torbalı arazisi çok verimli ve 
-----oı----

bahusus pamuk için son dereceler O d 
de elverişli olduğu halde dönümü enizli e ~ 
maalesef dört liraya satılmakta- Denizli, 17 (A.A.) - Halk·~· 
dır! temsil heyeti dün akşam ''tl1

17
;t 

154 v"aşında boa" gen~? metin rolü,, piyesini kalabah1' fi. 
Burada Mardinin köylerinden halk kütlesi huzurunda mu'faf 

Hacı Boz Ağa namında bir adam 1 kiyetle temsil etmiştir. . I' 
vardır. Mısır bizde iken zaptiye ı Halkevi avcılarından t50 k;, 
imi~ ve V ~habil~rin tenkil inde bu lik sekiz kafile, avlanmak .. iiJ ııet 
lunmuş ! Şımdi 154 yaşında oldu- dün yola çıkmışlardır. Bugıııı. o" 

ğu halde 11 yaşında bir çocuğu kafile avlanarak, toplantı yer• .,e 
vardır. işte Zaro Ağaya bir lıalef lan Gerzile köyüne gelecekl~~ e' 
daha!. orada avcılar bayramını te•1 

Ragıp t!emal deceklerdir. 
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Evlenişi 
\'iJ ' Jem T eger, Cenub: Ame· 
~ Pek meıhur bir cambaz· 
"'- İrektörüdür. Hayatını Bu
~ ~Yreıte geçiren bu adam, 
~lıetten töhret bulmuıtur. 
~ dan biriıi, gece gündüz 
Iİ, d~ ortalığı velveleye verme· 
ı, •ieri de ayni kadınla bet ~e-
~eJbneii ! 

tiıtc~" adamın, ikinci töhretini bi 
'1 ~ t&hreti dolayıı:le edindiii
~ 16Yle:nek, yerindedir. Eier bu 
lae "&ziyetin onu dile dütürmeai· 
ilet fihret dersek! .. Herhalde rtıüı 

Bir Deniz Hamamının Sahibi, güzme bilmigenlerin Deni%in Zevkine Varabilmeleri için, 
Su Altından Köprü Yaptırdı I 

- • -
~ deiil, menfi birer töhret ! ... a 111 Motosiklete Bir Şey Daha Lizım f lllD 
~ . ne hal iıe, ikinci şöhretini 

"'llcı' "h . ..ı 1 ., l 
' SO retı "" "'"·~ ~ - ~ ,..,... ~-
ta. il edindiiini izah edelim. Ka-
._:· bu ada.nıc!an aykırı derecede 
~ hotluiu yüzünden botanmıt· 
~İ Dört defa boıanmıt, bet defa 

enwniıtir ! 

l ille botanıt üzerine, Vilyem 
~er, ne yapacaiını f&Jırmıt 
' leYdiii bu kadmdan ayrı o • 
~ llaaıl ya9ıyacağını bir türlü 
.ı._ ·_ eınemittir. Nihayet, ıarhot 
,~k ortaliii -.elveleye vermek 

Etem, aepetli motoıikleti için 
lizım olan bazı tcyleri 1&tın al
mak üzere Beyoğlunda bir mağa
zaya ıirdi. 

Ne ıöraün? ... Karııaında 
ıüzel, çıbr, pıbr bir kız!.. M.aia· 
zanm yeni ıatıcı kızı.. Bir nam 
Matmazeli! 

Etem, bir kaç fCY alacakken 
bir çok ıey aldı. Kızla sözü uzatı
yor, çıkartbrdıiı malzemeyi uzun 
boylu ıözden ıeçiriyor, bunlara 
dair muhtelif ıualler aoruyordu. 

""""'""'"""'""'1t11111ııı1tıı11111ıı1111111rtflllll11111ıı1t1ı1111111ııııııııııııı"""'"'""'"'"""""''"'""""'""'"'"'""'"""""""" 
Fakat, o 11rada, ıatın alacaiı ıey· bir feY daha lazım, Matmazel! 
!erden ziyade aabcı kıza bakıyor• - Nedir, efendim? 
du ! Etem, ıülü~edi: 

- Bataka bir ıey lazımdır. - Motoıikletim, ıepetli moto· 
Beyefendi? ıiklettir. Dolayııiyle iki kitilik ta· 

B ile b ... , u ıua tekrar k&rfıl&f&D E- ıı · 
tem, camekanlara göz gezdirdi. - Evet, efendim? 
Likin artık iateyecek bir -y bu- ş y · D k · t' :r- - ey... anı... eme ıı ıyo· 

lamadı. Sonr& ıiizlerini Matma· rum ki, yanıma oturacak, gezinti· 
zelin ıözlerine dikerek bir an dü- de bana refakat edecek biriıi li-

'
ündü ve nihayet ceearet etti: G" ı t t b' · · B zım... uze , çı ır pı ır ırııı... u 

- Evet, hem de en mühim olan mağazada o da var. Hem de ıeç· 

-- - - .. -

meie hacet yok. O bir tane 

Ve dudaklarında giilümıeyif 

beliren Matmazel, gözlerini baı

ka tarafa çevirirken, Etem, maia· 
za 9efinin ititmemeıi için ıeaini 
alçaltarak, adeta f ıııldadı: 

- Bu akf&ID için bana randevu 
verebilir miıiniz? .. Şimdi mata· 
zalar erken de kapanıyor. Bera· 
ber Tarabyeye gideriz. Meıeli, 

aa.at yediyi ..... On geçe mümkün-
.. ,' mu .. - - - --. . - . . .. -- -

'b.a lıuyund.ın vaz ıeçerek ka· 
~ ı tekrar ele ıeçirmek iimidile 

Çare dütünmÜf, kendiaini ---------------------------
hanedeki bir kafes içeri.i· - Gerçe namusl11 ve çalqkanaınız, 

ama size yol vermefe mecburum. ÇUn
ıru~ı, bu mUesıe,eyi hep gençler idare 
etmeli. Burada sizden batka yajlı kimse 
yok.. vana aa.t.rinla ı 

O ANAHTARLAR! O 
iS "•Pıettirmi,tir. Burada tam 
.,~ :I,. _ıeçirmiıtir. Tam dört 

•• •-.aikaten, bu ihtiyarf bapi• 
~ fll'lllelc, kadın üzerinde teıirini 
"'•te1111 · kr . ~hl lf, eaki kar11ını le ar nı· 

._•ia muvaffak olmuıtur ! 

"-, F ~t, ikinci düiün esnaıın· 
~ dırelctör, tek durmamıı, İç· 
~•ıa, dövüt çıkarımı ve bir 
~ lunlacak derecede patak· 
l.a:'~lır. Daha düiün ıece.i o 
~ye ıidiyor, kadın da e- - Odadaki eıyı, giden kiracmın-

Mahalle ara11nda, kaydırak oy· 
nıyQ çocuklar, bu oyundan-- bık· 
mıılarclı. Sıra zıpmp oynamaia 
ıelmitti. Fakat, proıramı deiit· 
tirmeden, oyuna biraz ara vere
rek, fÖyle bir kapı aaçağının göl
geliğinde dinlenmek lüzumunu 
hiıaettiler. 

Bu dinlenme ııraıında, çeneleri 
durmuyordu. Şundan, bundan ko
nuıuyorlardı. içlerinden biriıi, 
mahalle arkadaılarından birine 
ıordu: L...~ ~6.nüyor. Direktör, biraz iyi· dır. Borcu kaldı da eıyaaını zaptet -

;.,... ı 1 tim. Siz odayı tutunca, kaldırtırım 1 
~Yi eımez, hutahaneden çı· - Kaldırtmaaanız daha iyi olur. ... -
' ' tekrar aff etmeai yolunda Çünkü, benim eıyamı da ev sahibim 
'1c_ ~ ıeliyorsa da, kanır, batan zaptetti ı 
-. L. lllejindedir. Hatti, kendiıi· I iiiiiiiiiiiiiiiiiİiİiiİİi~;;iii!ii!iiiiiiiiiiiiil ..._.lca bir koca bulmuıtur. il 
~lrtörden bofanan kadmla 
~ .••lan terbiyeciıi adam, 
~ hırinde bir aılanm pençeai 
~ • ~ _kalıyor ve kadm, kocası· 
~ı Yalnız batma güçlükle 
\> lbı or · Aslanla uğratmak ko
' ~_kadın, bu vahfi hayvan· 
'··~iına eski azgın koca· 

düncü defa olarak evlenit ! 
Bir müddet aonra, direktör, re 

ne aarhotlulda bir vak'aya sebep 
olarak bapiıe ıirince, kadın, tek • 
rar botanıyona da bir ka~ aylık 
bir ayrılık devreıi, beıinci defa 
evleniıle neticeleniyor. Ve bun -
dan aonro.? .. Bund-.n ıonra tekrar 
ayrılmıyorlar mı? .. 

Patatessiniz ! 
Alman tairlerinden Detlef fon 

Lilyenkron, bir mecliıte boyuna 
cedleriyle övünen bir adama kız
dı. Hep onların yaptıkları, hep 
onlann yaptıklan !. Baıka hiç bir 
ıöz yok! 

Buna kızan 9air, nihayet taham· 
mülü elden ıiderek, töyle söyledi: 

- Ben, ıizi dinlerken hep pata-

Ziyafet Var I 
Huiı bir adam, mahalledeki 

manava uğradı. Zeytin ekmekle 
karnını doyuran adamın meyve ıa· 
tın almak iıtemeıi, fevkalade bir 
hadiıe! 

- Karpuz alacaiım. Fakat bir 
karpuz çok.. Y arııı yeter! 

Manav, karpuzu keıecek yerde, 

töyle eledi: 

- Bu akf&ID ıize birçok misafir 
ıelecek galiba! 

- Sizde sokak kapısının anah-
tarı kimde durur? 

-Annemde! 
- Kilerin anahtan? 
- O da annemde! 
- Konaolun, .. dolapların fa-

lan? 
- Hep annemde! 
- Peki, baban buna kızmıyor 

mu? .. Bütün anahtarları annen ka· 
bullenmit? 

- Hepıini değil, ... duvar ıaati· 
nin anahtarı da babamda durur! 

~ -· - -

_.:.. Maskemi kaldırmamı istemiyor
sunuz, demek? 

- Hayır, evvelce tanııtığım kadın
lardan birisi olmanızdan korkuyorum! 

~la ıetinnek tecrübesine ıi
', I tercih ediyor ve direktö· 
>"'. a· '11•e teklifini kabul edi
tG .a_. it daha evleniyorlar. Üçün· 
~-! ,, 

Hayır! .. Buna zaman kalmı· 
yor. Ne bir daha bopnabilecek· 
ler, ne de bir daha evlenmeleri 
Mümkün.. Çünkü, direktör, bir İç· 
ki mecliainde mutadı üzere boiu
ıurken, tıkeıyor, dütüP aon nefe· 
ıini veriyor. Karısı,. dul kalıyor. 

teıi habrlıyorum ! ____ __....., _ _..., ____________ ._ _ _......., _ _...__ ..... _...., _ _... __ __._.., __________ ..,.._ 

- Patateıi mi? .. Fakat. .... Anlı- • 
~ '-i? t, h~ylu bu1'1ftdan vazıe
~'bot~ Direktör, çok geçmeden 
~la kavıa çıkanyor, bir 
~. .. ~ altalta üatüıte ıeli -
-~· llltij batı parça parça bh
~ ~anan direktör, mahke 
~ "-- konuluyor. Kadın da, 
~ .... lllyor ! Bir çiftlik ıa· 

' ı.~eııiyor, lakin çok ıeçmc 
~ Petini bırakmıyan di • 
' Çı~lllnek üzere! O, bapiıS 1fbr ve canba:?:hanedt: 
~ la~ .,_brdıya ab9an kadın, 
~~il •d&lll olan çiftlik ıahibi 

.. ,da, çiftlik muhitinde bu 
hdırıaınaktadır. Dör· 

Misiı Eaer Teıer, dul kadm, 
timdi ne yapıyor, derıiniz? Dört 
defa bOf&IUP bet defa evlendiii 
adamı, aarhoıluiuna ve kavıacılı· 
iına r&imen, unutamıyor ve töyle 
diyormut: 

- Ahrette onunla yeniden ev
lenmek mümkün oldujunu yüzde 
yüz bilaem, altıncı defa düiün, 
dernek yapmak üzere, bir an ev
vel orada bulunmayı iıterdim. 
Anca.k. •••. 

Dul kadın, bu noktada müte-

yamadım! 

- Efendim, malUnı ya ..... Pata· 
teain de ite yarıyan, faydalı olan, 
kıymetli bulunan kıımı, yer altın· 
dadır! 

.,..., •• mırı _.•ıııasırnıı._1ınnı"* 
reddit olduiu için, timdiki halde 
dünyada bqka birisiyle evlenme
li tercih etmif. Fakat, bu adema 
ahretteki direktörden o kadar çok 
bahaediyormuf, ki yeni kocası, 
doatlarına töyle ıöylemit: 

- Karıma kendimi beienclir· 
mek ~in, galiba benim de içip içip 
kavı.a: çıkarmam icap edecek! 

- Senin Per· 
ranla evlene· 
ce§lnl ltlttlm. 
Do§ru mu? 
- rteden ev• 
lenmeyeyim? 
kar gibi temiz 
bir kız! 
- Sahi mi?. 
Sen, karın na· 
aıl erldlllnl 
gHrmeml .. ln 
galiba! 

• 
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~ ... ~·;;.ıı{· -~l~ K AYfE 
Bahse ~irer mi§iniz? 

Nuri bey ,oğlunun gittiği tr:ek-
tebin müdiri ile konuşuyordu. 

Tabii oğlundan bahsediliyordu. 
Nuri bey: 
-ı- Her halde Zekiden fazla 

bir şikayetiniz yok ya. 
- Yok efendim. 
- Ben kendisinden memnu-

num, siz de mektepten memnun
sunuz .. Alfı, bir kere daha ırem . 
nun oldum. 

- Zeki, çalı§kan ,uslu akıllı 
bir çocuk. 

Nuri ooy icini çekti: 
- Doi:nwınu isterseniz. henin, 

m c:r.nun o!.madığım bir şey var, 
dedi. 

- Nedir efendim?. 
- Zeki fena Lir huy edindi. 
- Ne yapıyor:». 
- Kumar oynuyor. 
- Nerede?. 
- Mektepte. 
- Aman ef Pndim imk- nsız. 

Na., ıl ,...ı.,a v.örürdük. 

- ,. ur.:ıa.r d~climse zarla, ka -
ğıtln nvnamıyor. 

- Y n neyle oynuyor efendim? 
- Li'ı.fla oynuyor. 
- An1nmatlım? .. 
- Arlrndaslariyle her şey için 

parasına bahse girişiyor. 
- Ve hep kayıp mı ediyor?. 
- Bilfıkis, her sefer kazanıyor. 

Fakat ben memnun değilim. Ne 
olsa bu köti.i huy .. Bu huydan vaz
geçmesi rn.zım. 

- Merak etmeyiniz, her. onu 
bu huyl!rı~~n.n vazgeçiririm. 

Biraz daha hoşbeşten sonra 
müdür gitti. 

l(o 

Ertesi giin, cocuklar ilk ders
ten te.ıeffüse çıkarlarken, müdür 
bey Zekiyi çağırdı. 

- Senin halckmda fena bir şey 
söylediler Zeki. 

Zeki. biraz duraladı: 
- Ne dediler efendim?. 
- Sen her şey için arkadaşla-

rınla bnhse girişiyor muşsun. 
Z-:!1"i dudak büktü: 
- Ne Çikar efendim, bu fena 

bir şey mi?. 
- Elbette fena?. 
-Ne var?. 

- Çünkü para oyunudur. Para 
oyunu femıdır. Hem bir gÜ!l 1<::-.::

nırsan on gün kaybedersin. 

Yazan: Mediha Münir 

Bu söz Zekiyi gülümsetti: 
- Jşte buna imkan yok mü -

dür bey. 

- Öyle deme. Bir gün karşına 
senden daha kurnaz hi;;i çıkar, 
bahsi kazanır, paralarını alır. 

- Olamaz müdir bey, bu ci -
hetten merak etmeyin. 
Çcc1'ğun bu emni>cti müdürü 

coşturdu. 

- Tecrübe edelim mi?. dedi. 
- Ne gibi?. 
- Mesela benimle bahse tutu-

şursan b~hsi knybetie~~ine bah
se girelim. 

Zeki b~y scvin..Ji, ellerini çırp· 
tı: 

- Emrederıiniz müdür bey. 
Hemen h:ışlıyalrm. 

- Bt::n hazırım. Ne üzerine İs· 

tersen seninle bahse girerim. 
- Ben de seninle bahse gire -

rim ki, iki ayağınızın küçük par
maklarında birer nasır var. 

- Tuttum. Nesine?. 
- Yirmi beş kuruşuna. 
- Kabul. 
Müdür bey oturdu, iskarpinleri• 

ni, sonra çoraplarını çıkardı. İki 
ayağını da Zekiye gösterdi. 

- itte bak, parmaklarımda 

nasır yok. 
- Yok efendim. 
Müdür tekrar ayaklarını giYll'!e· 

ğe başladl: 

- Yok demek kafi değil. 
- Ya ne yapayırn. 
- Yirmi beş kuruşu ver. 
- Hakkınız var, buyurunuz. 

Müdür Zekinin omuzunu tuttu: 
- İşte görüyosun ya, dedi, kar· 

şına senden kurnazı çıkar ve 
paranı alır. Nasıl, ki bana yirmi 
beş kuruş kaybettin. 

Zeki bir kahkaha savurdu ve 
sustu. 

- Ne güldün?. 
- Hiç efendim. 
- Söyle diyorum, neye gül· 

dün?. 
- Size yirmi beş kuruş kaybet• 

tim ama, babamdan hir lira ka -
zandım. 

- Nasıl kazandın?. 

- Bu hafta içinde müdirin iki 
ayağını da çıplak göreceğim, de -
dim, göremezsin, dedi. Bir lirası
na bahse girdik .. lki ayağınızı da 
çıplak gördüm, lirayı kazandım.! ........ , ................................................................................. . 

Avcılık Aleminde 1 

Bahkesirde büyük sürek 
avları yapnllnyor 

"Türk Dili" refikimiz yazıyoı· : 

"Av mevsimi girmiştir. Avcı • 
lar hemen her gün ve bilhassa 
Cuma günleri grup grup ava çı -
karak avlanmaktadırlar. Avcıla -
rın anlattığına göre, bu yıl keklik 
avı az, buna mukabil tavşan pek 
mebzuldür. Son günlerde havala· 
rın çok ııcak gitmesinden keklik 
ve üveyklerin yavru çıkarma za -
mam gelmeden yuvalarını terket
tikleri anlatılmaktadır. Keklik 
neslinin tükenmesi ihtimali avcı

ları endiıeye düşürmüştür. Bu va
ziyet karşısında tchrimiz avcı 

klübünün bazı çarelere tevessül 
edeceği zannedilmektedir. 

Diğer taraftan ıon yıllarda ao· 
muz pek çoğalmıştır. Domuzla -
rın bu yıl diğer yıllara nazaran 
fazla zarar yaptığı ve harman ıo
nu ciddi tedbirler alınmazsa ge -
lecek yıl mezruata daha mühim 
zaraı·lar vereceği söylenmektedir. 
Bunun içindir ki, her köy ihtiyar 
heyetlerinin bu hususta §İmdiden 
tedbirler alması icap etmekte -
dir. 

Haber aldığımıza göre, avcı 
klübü domuzların itlafı için bü • 
yük sürek avları tertip etmek ta
savvurundadrr. Klüp bu hususta 
bazı tecrübeli avcıların mütalea -
sını almaktadır." 

Gün dotuşu 
Güo batısı 

Sabah Daınuı 
Oğlc namazı 
ikindi na IT'ıt7.ı 
\t~am n:ım:ıı 
Yatsı namazı 

.msı'k 

l'ılıD ı:ıçcn ı;ünlcrl 
Yılı o hlan , iın•crı 

L 
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Cuınanc~I 

ı; A~ostos 

5 it Ahir 
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19,05 
416 

lı!. 1 
16.05 
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RADYO 
Bu gün 

l~TANHUL : 
1 TANBUL : 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı?. 

Amerikalı muhabir knickerbocker'in ihtisasları:3 

sayı n::.iClafaa et~ ... k için tesİ5 

dilmiştir. Herhangi bir de" 
hücum etmek için değil. Şi111d• 
kuvvetleri ıslah etmeğe çahf 

ruz. Y aptığ•mız yeni tef kiJitl~ 
detten ziyade kıymete eheJ1111'1 

veriyoruz. Maksadımız fazla 
yare değil, dal:a mükemmel t~ 
yare bulıındurmaktır.,, 

Almanların hava tesli 

18.80 Fnııısı:ıca d<'rs. 10: l'IAk ncıırll u tı. 
19.30: Tılrk musiki ıı eı;rilntı. (l"ahlrc hanım 
ve Refll•, Fikret hl'ylcr.) 21: Eşrfe Sefil 
Bey tarafından ltonf,'r:ın~. 21.30: Stlldyr 

Bu ikisinin ortasında, mevsuk 
habeder alarak fikir peydah ettik 
lerini iddia eyleyen küçk Fransız 
gruplarından ve hkumet azasın

dan birisi de ıunları söyledi: "Al
manyanm silahlanmakta olduğu
nu biliyoruz. Onun harp kuvveti
nin kuvvet itibarile daha fazla ol
duğunu da biliyoruz. Almanyamn 
çok zaman geçmeden evvel asker
likçe bizden kuvvetli olacağını da 
anlıyoruz. Almanyan.ın, bize faik 
olur olmaz ve yahut faik olduğunu 
zanneder etmez bizden daha faz
la §eyler iıtiyeceğini de takdir e
diyoruz. 

hakkında ceneral Dens.in f 
beyan etmek istemiyordu. Y• 
dedi ki: 

"- l11giltere ne kadar f 
' ~ f tayyare inşa ederse, bizim iç ~"\7. \ 'C t ıı ngo orkestrası. 

228 Khı~ '',').ItŞOV(), 131:> m. 
20, 15: l'opUln nınsikl lwnserl. 20,öO: 

4'por. 2l :Polonez ınu iki J. 21,30 lngllizcc 
l•onreramı. '!J, 10 Koro konseri. 22: l\lu il· 
habc. 22,1%: Hafif ork<',.rt:ı kon e ri. 2S: 
Aktllnlite. 23,10 Pl!il" 2t,o;; Dans mu I· 
kl51. 

828 Kb:ı. BÜKUEŞ. 864 ı_ 
18 y l ü: Gündüz neşriyatı. 19: lln\·a rn• 

poru. 19,05 Knnşık konser. 20,30: l\.onfc. 
ran . 20,43: Pl!lk. 2 1: J{oııfenıns. 21,15: 
Radyo orl<estrnsı. 28,80 Knhvehnnc kon · 
seri. 

lH5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,20 Orkr.stra kon'ierl. 22,50 Si.ı:-on tıı· 

krmı. 2-1: Dans musiki ı. 

llhr~ VİYANA, 507 m. 

20,20 :'\fnx Schönher ldart'!llnd!'I rnd~·o or
kestrası. 21,SO: "Gülen liçUncü., ı mind<'kl 
radyo pl~·ı•&i. 23,30: Son hııberlC'r. 23,50: 
Gece konseri. (Plı\k). 

Denizyoiları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KarakOy • KOprüba~ı 
Tel.4!362 - Sirlı:ecı Mühürdarude 

J)lml!!ll!I Han Telefon 22740 ll:Zm:_, 

Mersin Yolu 
MERS 
PA:ZAR 

iN vapuru 19 
Ağustos 

10 da Sirlceci 
rıbhl\)ından kafüacak. Gidi,te 
Çanikhale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodoı, Marc:ıaria, 

Dalyan, F etbiye, Kallcan, [~aş, 
Fiaike, Antalya, Alanya, Aaa
mur, Mersine. Dönüşte bunlara 
iJiveten Taşucu, Kutadası, 
Gelibolu'ya uğrayacak, yalaız 

Anamur'a uğramıyacaktir. 
(4858J 

Ayvalık 
sür'at yonu 

ANTALYA vap~ru 18 
Aguıstos 

CUMARTESi 17 de Sir· 
l;cci R1btımıodan l:alhacak ve 
Ayvahk rotunun mutaf i:ake· 
lelerin~ u~rcyarnk lımire gi· 
dip ciönece!dir. (4859) 

Dikkat 
Vapur baf ların::~ i:::dihama ma 

hal kalmamak üzere biletlerh 

harc',,. .. t ~·inlerinden eve) Kara 

köy ve Sirkeci acentalarımız

dan tedarik edilmesi muhterem · . 

yolcuların menfaatleri 
dandır. 

/ 

ıcaın-

(4688) 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farih parkı arasında yeni yapıl· 
mı! tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üc odell 
ka rgir hane satılıktır . Gö;mek is
ti yenler içindekilere müracaat e· 
de bilirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesindt 
Küçümeydancık numarasız hane. 

Bu talep!erin bir zaman sonra 
kabul ve isaf edilemiyecek kadar 
byüyeceğini de biliyoruz. Bir za· 
man gelecek ki Fransa "hayır!,, 

demeıe mecbur olacaktır. O anda 
harp başlayacaktır ve bu haıp o 
ahval ve şerait İçinde başlarsa, bu 
gün nasıl Almanyanın zararına 
olacaksa, o zaman da F ranaamn 
z·\rRrtna olacaktır. 

Onun için mantıkan bugün bi
zim harbetmemiz lizımgelirdi. 
Fakat bunu yapamayız. Çünkü 
Alman tehlikesinin ne demek ol -
duğunu Fransız milletinin heye -
ti umumiyesi takdir etmekten çok 
uzaktır. Amerikan ve İngiliz ef -
karı umumiyesi gazeteleri vaaıta
siyle vaziyetten daha iyi haber -
dar edilmektedir. Ren nehrinin 
karşı sahilinde daha kuvvetli, da
ha büyük bir Almanyanın doi· 
mak üzere olduğunu Fransız mil
leti pek sathi bir tarzda tahayyül 
etmektedir. Bundan dolayı arada 
sırada bir rahatsızlık duymakta
dır. Fakat yarıriki e;'dişeyt yarı -
na bırakmak lazımgeldiği kanaa· 
tinden vazgeçecek kadar korku 
içinde değildir.,, 

Fransız kütlesinin tavır ve ha· 
reketini izah eden bu sözler umu· 
midir. Fransız kütlesi tahkimatın 
kendisini müdafaaya kafi gele
cek kadar kuvvetli olduğunu zan· 
nediyor. Fakat harici bir görücü, 
bir bitaraf şunu kaydetmitti.: 
"Yüz sene sonra ya,ıyacak olan 
müverrihle ,Fransız inkırazının 

Fransa şimalinde ve şarkındaki 

bu çelik duvarlarla ha!ladığmı 
teshit edeceklerdir., ,Ç-Unkü bu 
tahkimat Fransız askerinden o 
tahkimatın ö~esinde de harbede -
bileceğini dü~ünmek 

gaspetmiştir. Pransız 

tedafüi bir alet haline 
tir. 

imkanını 

ordusunu 
getirmiş • 

kadar iyidir. Biz de ne kadar 
kemmel tayyare bulundurU1 

bu da İngiltere için o kadar İ~ 
dir, İngiliz bava kuvvetleri11İfl 
lahı hakkında lord Rothe d• 
taraf mdr4n yapılan p:·opagaJ1 
yı ben kendi he~abıma çok rt1 

f ık buluyorum. Bu hususta rrı 
atlerimiz müşterektir., , 

Gelecek harpte düşman şe 
lerinin bombardıman ediJrrıe 
için devletler arasında met1k'11 

anlaşma mevcut olup olmadıi 
yoksa sivil halkın manevi kıl 
tini kırmak için düıman şehİ:~ 
rinin de bombardıman mı ed' 
ceğini ve müstakbel harbin f 
atleri hakkındaki dütünJ 
hakikate mi münkalip ola I 
sorduğum zaman fransız ceJI 
li dedi ki: 

"- Fransız hava kuvvetletl 
vil halkı bombardıman etnıelt 
tesiı olunmamıştır. .Fakat 
hücum edilirse,tabiii biz de ' 
suretle mukabele ederiz.,. 

Hakikaten F:ransızların tel 
füi sevkülceyfİ Almanların f' 
se tayyare ile hücum etmele'' 
timalini hesaba katmaktadır· 

Paris civarında bulunan. f~ 
sız mühimmat fabrikaları ~le J 
himmat fabrikalarına tah\'ıl j 

lebilecek bütün sınat mües., · 
Parisin cenubunda Jube)er .; 
etmeğe hükumet tarafından /, 
olunmuşlardır. Şayet Pal'tl 
fabrikalar tahrip edilecek 0 ~ 
Parisin cenubundaki şubelet'; 
sekiz saat zarfında müh;ınot 
maline tekrar başlıyabilece:,, 
hale getirilecektir. Bundan 1. 
harp zuhur eder etmez, f r 
hükumetini Paristen batk~ p 
mahalle nakletmek için dah1 "J 
lar kurulmuı ve hazırlıklar ) 
mı§lır. 

• .,j~ 
Fransız hava mab:cme•1 

1 Bu tahkimat hava kuvvetlerini r• 
kileştiği bir zamanda ce~c b'' 

de tedafüi bir hale getirmi! mi · 
dir? Bu suale verilecek en doğ-

nain'in iş ba§ma geçtiğı 

değildir. Ceneral tarafı~d•~, 
ru cevap, meslekten yetişme er zin olunan üç senelik pla11 tıl 
mükemmel asker olan hava nazı - edildiği takdirde Fransıı·ıc~ 
rı, ceneral Denain tarafından ve - kuvvetleri tamamiyle ye11ı '! 

rilebilir. olacaktır. Bu ıslahat seı1cjı 
Ceneral Denain Fransız hava milyon dolarlık bir ma:;r~fı 

1 filolarının bir gi.in ~f'manya üze · zam etmektedir. Hava n"ı'' 
rinde uça,r:llc Versay muahedesine yordu ki: 

1 mugayir olarak kurulan alman si- ~~' 
liih ve cephanesine ve harp mü · " - Fransız hava k\l '"'(" 
himmatı fabrikalarını tahrip et - herhangi bir taarruzu clef~, 
melerinin mümkün olup olmadı · muktedir olabilecek bir h~lı 
.. d .. ded'ı ki· rilecektir. Biz hücum etrıı' ... ,, 
~mı sor ugum znn:~n · h htl''' j 

" B .. 1 f b" k t I ğiz, fakat bize kar~ı er ir-
- u soz er ena ır !a a e· h'" d .. d ylefl' 

. . Al l .. d . I ucuma .a musaa c e 
8lrt yapıyor. man ar ıcın e :-· ~· 

kimeenin böyle bir i::ıkanı aklı-- 1 gız... b r'"' 
getirebileceğini tasavvu·· ede - I Ceneral Denain'in c 111' 
mem, Almanya gibi büyük ve 1 elan çıkan neticede. ~ra~i~c 

d k. · ı:-• · t vı t '- ~ mağrur b;r ~evlet bn•• c ': .. hare· a ı umum• •1
·r1 e ,e' 

1 h ·ı · k; bir preventif harp olrrırY tele arp J ;:ı n etme ıe cevap ve · 
rir..Ji Riz i:ı .. !r:ı-ıı = .. temiyoru:ı. diyor.,, 

Fransanın hava kuvvetleri Frilr 
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. p;~~syon~f güreşÇiler Taksimd~ 
.. • " ·· . _ r . . , ~ ,t!• .' ... _ .. :· · .. - . ı. ·...- ''\- .~, ~' ,. ·, -~ '-'~~------·--~ 

\Heybelide yapılan deniz 
bayramı neticeleri karşılaşmıya başladılar 

~h~~~~Um mcra:sfimi ve gtjr~şlerden görainUtler 
le· •rnızde bulunan beynel - cahmç doJmuJlu. Futbol sahası -

1 
Profesyonel güreşçiler dün nın tam ortasında büyük bir ring 

-~~li!.çlarını Taksim stadında kurulmuş, bu ringin etrafında iki 
ı r. 

h .. binden fazla iskemle konulmu• • 
:~Yük §Öhretleri etrafta hakh tu. Bu iskemlelerden maada ~i

le ~ka uyandıran bu güreşçile· bünler dt! dolmuş, ayakta seyre
>"ır · · T a. •çın aksim stadyomuna, denler arasındaki kesafet yer yer 

~ıı:ı 1\ :ıan1an yağan yağmura izdiham haline gelmişti. Tam sa-
~' en, kesif bir kalabalık at 16 da güreşçiler ringe çıktılar. 
~nrn t B fth . '' 1• u kalabalık arasın - Ve birer birer halka takdim edil-
i rın güre§ meraklısı bütün diler. Hepsi dev cüsseli, kuvvetli 

; arı görünüyordu. adaleli ve güreşteki tecrübeleri 
~t 16 ya doğru stadyom hm- bütün görünüşlerinden a,ikar o -

Uşakta 
T Utan idman yurdu 

utboi 
·-----

ş~mpiyonluğu Kazandı 

~ (liususi) - Uıak mın- j ha zayıf olması ve teknik nokta
~ • _ .:>3 - 4 mevsimi ıampi - sından da henüz yetişmemit bu -
\ıı; t •.. ':larır.a aylardan beri de- lunması idi. Buna rağmen Simav 
~ .,..

1 ll'ıekte idi. Başından so • klübünde nazarı aikkati celbeden 
.,. ·ı ... clar hüyük bir alaka ve en mühim nokta enerjik ve atılgan 

•et k' it· . a 1P olunan bu maçlar oynamaları idi. 
e ı · h 

""· K"Yı isler bıraktı. Birinci devreyi sıfıra karşı üç 
i~i ~l~ ~rncaini te§kil eden U~ak- sayı ile Turan kazandı. ikinci dev 
~~ S:: erle B. kü.mesini tetkil e- re daha hararetli oldu. Turanın bu 
~lal'ı ahv Ve Gediz klüplerimizin gün esas oyununu gösteremediği 
ı' e lu ~ed Yecan)a devam etmit bariz bir surette görülüyordu. Bir 

·"t "' e A. k.. 1 h k ı 'Ul'a. · uınesi tam piyonu U- an aşma ve mütterek are et ye-
. l>i~0 11 idman yurdu B. kümesi rine, ferdi semeresiz ve lüzumsuz 
1 ()lttı rıu da Simav Gençler Bir- kıvırıt ve ini~ler ve yersiz şütler 
l,l \lttu. kaim oluyordu. 
. e b· 'k 

•t h~ b~ 1 
i küme şampiyonu ka-

, \J!\1 ır seyirci kütlesi önünde 
• ıç_ ttad 
' Yoınunda karşılaftı· 

\.>ıt, 
.'ıt ç~ futb 
~- I l-ur ol heyetinden Meh-
~ •. ~ ~tıd, ~t Beyin hakemliğile 
,,.,..... . "le 'k 

.;.~i a.. • r ı i takım mutat me
ı -ınırn· 

\ ~l"lrı 'Yetle yaptılar. 
~ d •rı es k d '11\i eierli h'aı a rosunda bulu-

\ )°o:-dllJt ır kaç oyuncuyu gö
e~ede ' Bunu tekaüt denecek 

ı .. · "e e k' ~ ı"""rı .. s 1 futbolcularla ta-'L 't'dr0 tordük. Simav takımı 
h~I IU İl k ·..- ·~ 'Yerd· .... e çı mıştı. ilk daki-
S~ •ıu fikir ve kanaatlere 

\>ın 1" 
urana nazarn da-

Bu devre Turan iki sayı daha 
yaparak oyunu sıfıra Karşı beş sa
yı ile kazanarak Uşak mm takası 
1933- 34 mevsimi şampiyonu ol
du. 

Maçtan evvel Turan idman 
Yurdu tarafından misafirlerimiz 
şerefine yurt salonunda 40 kitilik 
bir çay ziyafeti verildi. Bu gençlik 
toplanması çok samimi ve kardeş 
hislerle devam etti. 
Şampiyon Turan İdman Yurdu

nun Türkiye futbol birincilikleri • 
ne iyi bir surette hazırlanmt§ ola • 
rak ve mıntakamızi temsil edebi· 
le::ek kudrette ıideceğini öğren -

lan bu pehlivanlar, halkın uzun 
alkışlarına mazhar oldular. Gü · 
reşler Greko • Romen olacaktı. 
l lk kurayı kazanan beJ çift sıra -
siyle güreştiler. 

Birinci güreş: İspanya şampi -
yonu Oliviyera 127 kilo Macar 
Soradi 110 kilo. Güreş kısa sür· 
dü. Sikletinin fazlalığından isti · 
fade eden İspanyalı, ezici bir ça

lıJmadan sonra 3 dakika 20 sani· ı' 
yede Macarr tuşla yendi. 

ikinci güre, Estonyalı Rago ! 
116 kilo Romanyalı Kirtop 100 t 

kilo Estonyahnın yatlı olmasına IWlusamerelere iştirak eden ( 1. &. K. ) ta' •mlan 
rağmen Romanyalıya her nokta - refsleri Ekrem Rü~tz Beyle beraber 
dan faik olduğu derhal anla•ıldr Ad l G·· il t' · 50 k b 1 G 

• • .. T a arı uze e§ ırme cemı · metre ur ağa ama: alip 
Beynelmılel hır şohreti olan Ra . ı t' · H b l' d d lA ·1 B (F b h ) b' · · ye ının ey e ıa a a p aJ arır. ey ener a çe ırıncı, 

go, Romanyalıyı her zaman ko - ·· ·· d t t' tt•v• b" "'k d · 100 5 d' B onun e er ıp e ıgı uyu enız metre ıırt üıtü a ı ey 
laylıkla yenecek vaziyette oldu . b d.. ff k' l (B k ) b' M B ayramı un muva a 1yet e ya - ey oz ırinci, etin ey 
ğu halde, güresin incelikl~rin: l t B b t k' · · (Beykoz) ı"kı'ncı·. . • pı mı~ ır. u ayramı a ıp ıçın 

gösteren bır şekilde vakti geçirdi. b" .. k b' k ) b l k h'I' d 1 k b l H l uyu ır a a a ı ıa ı 1 o • 100 metre ur ağa ama: a İ· 
Ve tamamen hakimiyeti altında d d - ·b· d · k t ı ı d B B k b M 

17 
d k'k ur ugu gı ı, enız o ra ara. un ey ( ey oz) irinci, u • 

geçen a 1 a 11 saniyeden sandallarla ve saire vasıtalarla zaffer Bey (Beykoz) ikinci. 
sonra tufla kazandı. 

dolmu~ bulunuyordu. 100 metre kurbağalama kız • 
Üçüncü güre!: 

Yarı,larda Vali ve Belediye lar: Hamiyet Behçet H~mm ( l. 
Fenlandiyalı Hutanen 105 ki-
ok 1 S b 

reisi Muhittin Bey, Halk Fırkası S. K. ) birinci. 
lo, ranya ı u işko 122 kilo. 

vilayet idare heyeti reiıi Cemal 50 metre kurbağalama (krz-
F enlandiyalınm dünyanın sa · 

Bey, Halkevi reisi Ali Riza Bey, lar )": Süheyla Hanım (F enerbo.h
yılı güreşçilerinden olmasına ve 

Adalar kaymakamı Reıat Bey çe) birinci. 
birinci kar§ıla§mada berabere 

ve daha bir çok zevatta hazır bu- 100 metre serbest hanımlar: 
kaldığı maruf Cim Londosu ikin-

lunuyorlardı. Matmazel Ola (Fenerbahçe) bi-
ci güreşte karşısına çıkamıyacak 

Ek R B · b h k rinci. Jale Hüsnü Hanım ( 1. S. bir hale getirmiş bir pehlivan di- rem Ü§lÜ eyın aş a em· 
ye takdim edilmesine mukabil liği altında cereyan eden yarr,Jar· K. ) ikir.:::i 
Okranyah da tecrübeli bir güret· da teknik netayiç tudur: 50 metre çuval: Matmazel 
çi gözüküyordu. Vücut teşkilatı Erkekler atlama: Sadi Bey Hugner (l. S. K.) birinci, Padil • 
bir hayli garip olan bu güreşçi, Fenerbahçeli, 27 puvanla birinci, bot: 3 dakikada Cemal Bey birin-

i cidden müthiş bir pehlivan olan Şefik Bey l. S. K. ikinci. cı. 
Huttanen'e ancak 3 dakika 9 sa
niye dayanabildi. Ve tutla yenil • 

Y 11.tlar: Berberyan Beyin inci 

di. 
Dördüncü güre~ - Çekoılo -

vakyalı Vavro 94 kilo, Roman· 
yalı Draccegosyanı 96 kilo güreş 
çok sert oldu. Her iki rakip ayni 
kuvvette görünüyorlardı. Maa -
mafih Macarın teknik f aikiyeti 
güreşi 18 dakikada 31 saniyede 
tuşla kazanmasını temin etti. 

Beıinci güre~ - Macar Magi 
107 kilo, Çekoslovak Fi,er 108 
kilo. Bu güre§ cidden vahtiyane 
oldu. Her iki rakip zaman zaman 
adeta döğüttüler. 21 Dakikanın 
sonunda her iki taraf kati netice
yi alamamıştı. Yağmur sağanağı 
neticenin tesbitine mani oldu. 
Güreşlere yarın Taksim ıtadmda 
devam edilecektir. Gece saat do -
kuzda yapılacak olan bu güreşler 
için icap eden elektrik tesir.atı vü-
cude getirilmiştir. Bu güreşler 
serbest olacak ve bizden Müla
yim pehlivanla Tekirdağlı Hiise
yin nehlivan i~tirak ,-decek!erclir 

Bisiklet yarışları 
Dün yapılan bisiklet yarı,la -

rındaki neticeler şunlardı,r: 
Birinci katagori: (Şişliden Ha

cı Osman bayırını ve oradan 
Kefeli köye eidip gelme 25 kilo
metre) Kirkor birinci .Ağ -: p ikin
ci. 

ikinci katagori: (Şi~liden Ha
cı Osman bnrırına gidip belme) 
Mini birinci, TC\na' iknci, Kani 
üçüncü. 

lliH1UdH!MllltHI •nwıııtıttııııteatnııınfPh.fltlfU.nifflfllllllnN•ı1111uq111•'*»1M11Jl .. IH• 

dik. Bunun içi~k]üp idare heyeti
nce ehemmiyetli ve mühim karar-

Gençler atlama: Necdet Bey, 
l. S. K. birinci, Hidayet Bey F e
nerbahçe, ikinci. 

Bayrak yarışı: (Beykoz) bi -
rinci, (1. S. K.) ikinci. 
Hanımlar bayrak: Birinci (Fe

nerbahçe, ikinci (1. S. K.). 

100 400 bayrak: (t. S. K.) bi-
rinci. 

400 metre serbest erkekler: 
Torna {Beykoz) birinci. Salihat· 
tin (Heybeli) ikinci. 

100 metre serbest erkekler: 
Nihat (Galatasaray) birinci, Ih
san (Heybeli) ikinci .. 

ismindeki yatı ibirinci, Bülent 
Beyin Bülendi ikinci. 

Ufak yelkenliler yola sınıfı: 

Harun Beyin Coşkunu birinci. 
Büyük sandallar: Verno birin-

ci, Damva ikinci. 
Küçük sandallar: Nober Beyin 

san-lalı birinci. 
He.,beli - Moda su topu ma • 

cında Mnclal lar S?allp. Yarışlar • 
dan sonra A..Ja IP.n Giiz~lle'iti,.me 

cemiyetjn~ en Doktor Esat Bey 
bir nuh•k rövlrrniş ve muvaffaki
vetler=n,Jp" rlo1ayı Jıporcuları teb-
rik ehniııtir. 

At koşuları 
Yarı§ ve ıslah encümeninin J Üçüncü ko,u: Saf kan lngiliz 

tertip etti~i yarışlara Veli Efen · taylarına mahsus; meıaf esi 800 

dide devam edildi. metre. ikramiye 785 lira. Fikret 
Birinci koşu satış koıusu 4 ya· 

şından yukarı yarım ve saf kan 
Arap hayvanlarına mahsu!l. Me · 
safesi 2000 metre, ikramiye bi · 
rinciye 120 lira. 

Tevfik Beyin Sadası birinci Sa
lih Paş.anın Serdarı ikinci, Kara -
caheyli Derviş üçüncü. 

İkinci koşu: 4 yaşından vukarr 
yerli ve yarım kan lngili?. hay· 
vanlarma mahsus. Mesafe 2400 
metre. İkramiyesi 410 lira. Kara
cabeyli Rüstem Efendinin Soha'
sı birinci Prens Halim Beyin Se· 
mir'i ikinci, gene Rlistem ağanın 

Nanası iiçüncü geldi. 
............................................. 
lar alındığını duyduk ve sevindik. 

Yusf ziya 

Beyin T omruıu birinci, Erolu i .. 
kinci, lstiranca üçüncü geldil7r. 

Dördüncü kotu: 4 yaşından 

yukarı İngiliz hayvanlarına mah

sustu. Mesafe 2400 metre. lkra • 

miyesi 730 lira. Prens Halim Be-

yim Ranflon'i birinci, Akif Beyin 

Bekarı ikinci geldiler. 

Beşinci ko,u: - Bet yatından 

yukarı Arap hayvanlarına mah • 

sustu. Meaafe 1800 metre. Birin .. 

ci ikramiyesi 155 lira. İzmitli 

Şevket Beyin Neriman'ı birinci, 

Ahmet Efendinin Leylaaı ikinci, 

lsmail Efendinin Serveti üçüncü 
geldiler. 
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Japon saraylarında neler gürülür? 

Japon imparatorunun nezdinde 
hususi bir kabul • 

resmı 

<Japon iıaparatorluiu faaıla ve inJa. 
• •tramaı...tn bir Hanedan aülileei 
W&f ından idare edilecek ve böylece e· 
lledileıeciktlr.) 

kümdann olduğu yere çe\ 1 Mikadonun bana elini uutacair 
~ir hatip ortaya çıkarak :iıya· zaman Japdac&ktı. Blyük ıalona 

re~ilere imparatorun azamet, Phönix salonu tesmiye edili1or. 
!<udsiyet ve ehemmiyetinden ha - Sebebi de bu salonu dufttlann. 

Bu ibare, Japon bnunu eaasi• hisle onun tahsının · Japonyanın da açılmıt kanatlariyle ltüyilk hir 
sinin l>irlnci mad41..Wir Te bu hı~ikt dini~i teıkil ettiiini iza}· Bhönix kutunun bulunuıudur. 
kdıma, Prem Hiroı.ami tarafın - -adıyor. Budısm yalnız bir Moroe- Tahtın aaimda ve solunda 16 ın-
daa netredU. isah•mede f11D • rJ .,ktrin Te onun müeeaisi uzak er aara ait iki tane deY ita ve az 
lar 7amllllırı "En Jiilaft h&lri. !Hndiatancla kaybolmuıtur. Shin- bulunur ve içlerinde Japon uau
mi7et Wnıli ......... ecda • toiame yalnız tabii kuvvetlerin lüne göre tertip ve tanzim edil _ 
dDHlaa ifil 1 ı'ı ittir......... , tektlili tl-ktir. Japon milleti - mit çiçekler ve taze dallar vardır. 
tOI' hala ıl ıluia .. W bn - Din mahrum obm,acaiı Miıtik'i Bir ıaleriden bahçe ıörünüyor 
diliHm _._ ..ıenıe .. ~k· malafa batmak için dini mera- ve bu bahçe ıölieli, aiaçh bir va· 
tir. llltüa laal ft bıtt'lt talllti • timde millet ulthiyetine makrun diye benziyor. Çiçek saksıları a _ 
yetler ı........,rua J'1i ıli p.b • •• menaup aayılmııtır F qizm ya- ra11nda koyu renkli taht sandal
ımtla ı-r1rb .atirllıllfttir. Na • ' hat Nosypnal Sosyalizm ile bir yaaı önünde Mikado dimdik a· 
111 ki, iman ricaıll ftn tllmaiı mulcayete yapmak istenilirse al - yakta duruyor. Her iki tarafında 
bütün filirt lıarekederln ~• faali- tlamlır. Japonyada milli hareket saray müstahdemin ve mabeyin _ 
yellerin menhaı ise, ı....,.,.,... ta ..... iyle sabit bir tezahürdür. cileri ihtiramkir bir sükGn ve hu
yükaek ta:hai1eti de memle1'etin Jeneral Araki buna Kodo diyor ıu içinde bulunuyorlar. Sefirlerin 

• umumi ıiyaıl merU.idir. lınpa - ki, manaaı: "Mikado'nun yolu,, ihtarı üzerine yavatça ve icap e • 
ratora itaat, mukaddeı bir vazi - demektir. Japonyanın Cenevre den rever&nsları tam vaktinde 
fedir." deki sabık delekesi Matsuoka yapmak gayreti ile Phönix ıalonu 

Bütün kudretlerin mukaddes ·buna Nip Ponisme diyor ve bun- içinde ilerliyorum. Mikado Hiro 
halesi ile muhat olan yalnız im - da eaaı memleketin mistik Mika- Hito haiz olduiu ve muhitin ken· 
parator değil, ayni zam&nda im • do'nun tahıında tebarüz ettiği· diıine ilham ettiii ilahi va11f ve 
parator ailesinin bütün azaları dir. Bu akideye röre Mikado Ja- ıerefine raimen lutuf ve inayetle 
da halkın iman ve vicdanındaki ponyanın ruhudur. Maamafih bu elini bana uzabyor. Haki bir ü • 
akideye ıöre insanların fevkinde hal evvelce Shogunun Tokyoda 1 niforma giymit ve ıöiıünde bir
kudsi mevcudiyetlerdir, bunlar ve Mikadonun. Kitoda hüküm kaç nitan tatıyor. 
ilahi bir menıeden sayılır. Bütün sürdükleri vakit böyle değildi. ok doÇllça bir tebe11ümü var 
mekteplerde Miladı laadan 660 Ziyaret kafileleri, hükümdara ve ziyaretçilerini ııkmamaja ça _ 
ıene evvel tahta çıkan imparator kartı tazim, hürmet ve itaat e • lıtıyor. Bana Japonca hitap etti 
lmmu Tenno'nun ahlafının silsi - dilmesini kendilerine telkin eden ve sözleri tercüme edildi. Ben 
lesi talim edilir. 1901 de doğan vaizi dinledikten ıonra bu yüzler- Fransızça cevap verdim. Halbuki 
ıimdiki imparator Hiro Hito 124 ce halkın hep birden ayni zaman- lnıilizce ile her ikimiz de çok iyi 
üncü imparatordur. da diz çöktükleri ve üç defa yere anlatabilirdik. Fakat bu, reımı 

Bütün bunları; lmparator ta - kapandıkları görüldü. Bu rasimei kabul adabına muıayirdir. 
rafından yüksek bir Uituf ve ina- ihtiramın yalnız Japonyalılaı- ta- Mikado benim nereden aeldi· 
yet olarak huzura kabul buyuru - rafından değil, yabancılar tara· ğimi, nereye gittiğimi, ne zaman
lacaiım buıünün sabahında ıa • fından da yapılması mutattır. Ce- dan beri Japonyada bulunduiu • 
raya ıiderken dütünüyorum. im- nevredeki beynelmilel it bürosun- mu, Japonya hakkındaki ihtisas • 
paratorun sarayı Tokyoda hüku - dan M. Maurette geçenlerde Tok- tarımın ne olduğunu öjrenmeii 
met merkezinin tam ortasında yoya muvasalatını müteakip der- arzu etti. Cevaplarım kendiıine 
bütün ihtitamı ile yükselmit ve hal ıaray kapısına gidip yüksek tercüme edilirken doıtane bir su· 
muazzam duvarlarla ihata edil - memurlar ve aıkerlerle muhat 0 - rette bana teveccüh ediyordu. 
mittir. Buraıı bir saray olmayıp, larak Mikadonun sarayı önünde Ben öyle hiHediyordum ki, o ter· 
gö1a,eli bir park içinde müteferrik üç defa eğilmiıtir. cümeden evvel ıöylediklerimin 
b\r tarzda ıerpif tirilmi~ mütead - Sarayın büyük holü önünde ıa- hepıini anlamıtbr. Sonra yavatça 
dit saraylardan mürekkep bir he· ray müıtahdemini huzura kabul çekildim, lmparatorun ıozu o· 
,·eti mecmua teşkil etmektedir. edilmek üzere gelecek zevatı nünde ve ona kartı hürmet ve ta• 
Saray duvarla ,·nın iç tarafında bekliyorlardı. Uzun mavi setreler zim içinde donup kalmıt bir aa· 
va.diler, tepeler, nehirler ve göl - giyinmit Lakailer ve kanatlarla ray aleminin huzurunda ıeri ıeri 
ler vardır. süslenmit iki tepeli §apkalarını giderek salonu terketmek çok zor 

Akan ıularda bodur çamlar koltukları altında tatıyan ıaray oldu. Fakat düımeden kapıya 
ve küçük ahfap pavyonlarla mü- müıtahdemlerinin ortasında ıi· vardım ve salona ıon bir nazar 
zeyyen civardaki •etlerin akialeri yah Avrupa kıyafetinde giyinmiş attım. Haki üniformaıı içinde 
oynamakta ve renıirenk yeıillik- ve eldivenlerini sol ellerinde tu - ıenç İmparator iki vazonun ara • 
ler Rltuni bir renk almaktadır. tan tetrifatçılar bizi ~artılıyarak 11nda bir Allah ıibi duruyordu. 
Bu saray vaktile Japon ordu ku· büyük salona götürdüler Salonda Fakat bakıtları ıen ve serbest, 
mandanlarının daireıi olan elkl aany Teırifat müdürü Baron Ha- çehresi doıtane idi. 

Balkanlarda neler oluyor? 

vutluk, Y unaırnist 
A,.,..,.,lııla ga6ancı deoletlerin gözleri diki 
iae brı, Yımaniatan tarafından yapılmış deJİ 

"Proia,, yuıyor: ! bulunduiunu biliyoruz. 1 
Londradan gelen telırafa röre, lavya için yazılanlara ın 

'rl'imea,, ıazetesi muhabirinin bir etmek tabii bize dütmez. 
•~au nettetııiiflir. lngiliz Yunaniıtanda milliyet iti 
muhabiri, Arnavutluiun Mançes- Arnavutluğa ait olması li 
teri ~edili Gariceyi, ayni zaman· len yerlerin bulun~uğu h 
da bır Yunan kaıabası olarak tav· ki iddialara kartı protestodf 
ıif ettikten aonra, Yunaniıtan ve lunmak hakkmızdır. Yun.O 
Y uıoelaYJUID yarı Arnantluiu içinde bir adacık sayıl.O 
iyalleri altıada balanclurdukları purya,, da Arnavut akalli1' 
Te ...... maada Yuıoılavyanın lunmaıı, bu yanbt telakki1' 
tıkodra ... Ymaaaittanın timalt yerdiremiyeceji gibi Te 
Epirde 11Ju1 ~ balundu • Arnavut müatevliıi Ali Pat 
iunu ilive etmektedir. tili.sını bir vakitler Tır 

Balkan meaaili hakkında tetki- Livadyaya kadar ıötürmeti 
katta bulunmak üsere yanm ada· mahallerde Arnavutluk içi' 
mızda aeaele~e dolatan Balkan ıün tarihi bir hak ıüdülm · 
muharriri •anf Bauçerin ,.ptıir bunlardan her hanıi bir 
h 811iik Manya hük6me- bahsedilmesine imkan yo 
...... pafltalatlarmda reı • Yunaniıtan, Times mu 
liil ............... Mha Jiikaek nin de Yunanlı kasabasın• 

..................... n zettiii Gürice ve havalitioi 
Wr taraftan A • ~li zaman idaresinde tll 

vusturya ve Rusya imparatorluk -
larının iatilicı ıözleri yarm ada· 
mıza dikildiji, diier taraftan 
aaltanabnın artık ıonbaharında 
bulunan Abdülhamit Avrupadaki 
memlekette kendi menfaati için 
herkesi birbirine dütürdüiü za • 
manlarda Bauçerin makale ve 
mektupları hakikaten siyaıi "ve -
ıilca,, telakki edilen ve hakiki va
ziyeti meydana çıkaran canlı tab
lolar olmuttu. 

Harp tonunda dünyada pek 
çok te1ler deiiıtiii ıibi kim bilir 
belki Timeı ıazetuUaİD de bazı 
Balkan muhaltirlerinin cinai de • 
iitmit olabilir. Ba ıasetenin bü
tün dünyada milyonlarla okuyu • 

culan 'Yanlar. Bu paetede yazı • 
!anların doiru olduiu zehabı 
meYcut olduiundan ıu bahsettiği· 
miz Arnavutluk mektubunu ıüku· 
netle ıeçiremezdik. Buıün Yu • 
naniıtan ve Yuıoala-.,anın Ama· 
vut memleketlerinia yamını elle
rinde bulundurdukları lilmcl111, 
cürmü meıhut h•liaıde yakalan • 
mıı WJ«k bir plaacl1r. 

Anaawtluk •udutlarınaa, Yu • 
ıoala-.,aam ipek " Y aoTa .,.. 
Prwu .. ine iratlar _. ... , .... i .. 
tiJa Ar.Tat •UliJetçileriain 

rine yüluek inkifaflar temin eden 
manevi akideleri, haiz oldukları 
büyük kudret ve Jcuyvetleri, kom
ıulanmn humane vaziyetleri a -
ruında iıtikametlerini kaybet -
meleri tehlikesi de vardır. 

ıonra timali Epiri tefrik e . 
Arnavutluğa karşı olan ıadl 
doıtane siyasetinin fili 
göstermittir. Yunanistanıll 
li Epirde gözü yoktur. An 
tün dünya akalliyetleri içi., 
nelmilel tanınmıt olan hı 
oralarda bulunan Yunan 
tinin istifade etmesini, ki 
mekteplerin serbestiıine n•~ 
malarrnı istemektedir. 
Eğer Arnavutluk üzerio' 

hancı devletlerin gözleri d 
ise bu hareket muhak 
Yunanistan tarafından y 
deiildir. Hükumetimiz, 1 
lik ile pek eski bağlarla 
bulunan kom,umuza kartı 
ne bir itilafa varacak olan 
lu ve dürüst bir ıiyaset gii 
dir. 

Timesin gezrinci muh•~ 
ier mektuplarına devam .,ti, 
ıaydı, hakiki vaziyeti k• 
rak, ıazetesine gönderdiji. :i 
anlayıtlı mektuplarını tatll" 
mek fırsatını bulurdu. 

Vapurculll~ 
TUrk Anonim tir~ 
lstanbul Acent~ 

Liman ban, lele fon: 2 

Dumlupmar19 
t/ 

Shogun sarayıdır. lJııparator Me- yashi bizi liartıladı Rus - Japon Mikadoya böyle ilahi bir kud· 
ji ıilih kuvvetiyle 1818' .le sıut- harbinin zuhurunda Londrada ret ve nüfuz izafe edilerek takdi· 
lak bir hakimiyet tarzında eline bulunmut olan ihtiyar diplomat si Japonya için büyük bir saadet 
alclılr vakit (Yeddo aarayı) nın yatının ilerlemit olmasına rağ • menbaıdır. Bu kudret ve nüfuz 
iılllİ (Tokyo sarayı) olmuttur. men çevik hareketlidir. Mumai- sayesinde bu memleket etıiz bir 
Sarayr teıkil eden bazı binalar leyh duvarlarda asılı kıymetli eş- inkitaf ile fikren ve iktisaden yüz 
muhtelif asırlardan intikal elmit, yaya nazarı dikkatimi celbetti. seneden az bir zamanda dünya • 
fabl bunların ekıerisi 1873 te Bu eıya, Çin tekniği ile keten be· nın en büyük milletlerinin seviye· 
)anmrt ve sonra tamir edilmittir. ~i ~zerine gümütle işlenmi! renk- sine eritti. Bu bapta sarfedilen 
BtiJülc ıarayın kapısı denize ba • h ıpek Motivleri ihtiva ediyordu. meıai ve ıayret 0 kadar muaz • 
kıyor. Önünde büyük bir meyd,. · Uzun müddet Pariste bulunmuf zam idi ki 0 vakitler memleketin 
vardır. Sabahın saat onundan iti- ola~ ve çok iyi Franaızça konuşan bütün bün;e.inde bir neTİ aaillof
baren hürmetkirane bir ıükun tetrıfat memurlarından Hakita luk ve müvazeneıizlik hi11edil • 
ve sert bir nizam ve intizam i· bize tercümanlık yapacaktı. Mu - mitti. Japonyanın ıiyaaeti ve ıe· 
çinde ziyaretçi kafileleri ıaray mailey~, beni ev~el~ saray dahi - nitleme ıayretleri biraz hummalı 
duyarları 6nüne ıeliyorlar. Her linde bıraz gezdırdı. Uzun gale - ve fazla hararetlidir. Fakat bu 
DeTİ halktan, muallimleri ile bir - riler yarı t~rk ve yarı gar~ zevki· memleket; çalıtması, metotlan, 
likte yüzlerce mektep talebelerin- ni ifade edıy~rdu ve .e~kı nrayı nizam ve intizamı ıayesinde As • 
den, ınavi elbiseler cnyinmit ıenç tamir eden mımarlar ısın •eref Al · · b .. ··k b. k •· ya a emının uyu ır ısmını 

knlar ıruplardan mürekkep olan verecek bir mahiyet arzetmiyor - kontrol ve idare etmek hakkını 
hu kafileleri görmek ~in dur· du. Nihayet beni Mikadonun ka- kazandıiını müdriktir. lmperya • 
d11111. Cümleıi ıaray kapıılft& Ta - bul edeceği salona götürdüler ve liıt memleketlerin kendileri l>ir 
rıl\ca birdenbire hareketsiz dt•• Mikadonun önünde üç defa reve- çok memleketleri istila ve ilhak 
Cfulv Te nazırlarını - aynen rana yapacafım anı bana bildir- ettikleri halde Japonyayı ittiham 
J\!üılüıııanlann Ki.beye teveccüh diler. etmelerine Japonlar hayret et • 
ettikleri ıibi - ıayri mer'i hü • Bu revcranslardan ıonuncusu mektedirler. Jap;nlaraı keaclile • 

Her halde Japonyada büyük 
niza Ye ihtillf &milleri ıizliydi ve 
her bir ahvalde Japonyada lmpa· 
ratonan nüfuzu hikimdir. Japon 
Fati .. in4en uhaedilince unut -
maıaabclır ki. u.ja mütemayil 
diktatörlük taraftarları ve P3.rla -
DMDtariamin aleyhtarları haneda· 
nın kudsiyetini timdiye kadar ih
raz edilmemiı olan yükıek birse
Tİyeye çıkaranlardır. Bu ıebeple
dir ki, muhafuakirlar, ıoayaliıt
ler ve naıyonaliıtler yekdiğeriy. 
leanlatmıt olup sola müteveccH· 
her nevi diktatörlüie aleyhtardır· 
lar. Bu vahdet, Japonyaya bütün 
milli .... elelerde manevi bir kuv· 
Yet lelnia etmektedir ki, bu kuv
vet Garp deTletlerinin diplomat · 
larını dütündürmekte ve ıimdiye 
kadar tatbik ettikleri metotlarır 

yanhtlıiını anlamı,. lcb•r et 
..ırteclir. 

PaiLar ıünü ıaat 20 ' 
lata rıhtımından kalkacak• 

ta: Zonıuldaft, lnebolu, 

Samıun, Unye, Ordu, Gi,....,, 

rebolu, Görele, Treb~on •• d 
Dönü1te bunlara ilavetell 

Sünneneye ufrrayacaktar. 

iz mit 
ı ıartan: ıı Cumaı 

zar, Salı, Çarı , 
ba ~ün&.i hir npur "'' 

(Ncue Fcic Presae) 

Jul .. Sauervein 
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Türk edebiya.tının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. Ş. 

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

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

[ Devlet Demir yolları ilAnlarl 

Haydarpaıa Mağazasrnda idarece tip harici addolunan eski 
l'c fakat kabili istimal •e istifade mutfak eşyası iS , 8 - 'J.34 ta· 
ribinc müsadif Cumartesi günüı saat 9 da müıayedeve vazo'uoa· 
Cılktır. Taliplerin yevmi mezkfırda Haydarpaşa Mağaıasına mü· 
racaatla11 ilin olunur. (47101 

Kayseri hattında Km. 389 da kısmen toplanacak n kısmen 
de ocaktan çıkarılacak 10000 MJ balastın liopaJı zarfla müoa· 
kasnı 519/934 çarşamba günü sa:ıt 15 te Ankara'da idare bina· 
•ınd "' ya pılacaktır. 
. l":ıfsilat Ankara, Kayseri ve Haydarpafa veznelerinde on:ar 
lıtnv • ; 'tıl ııın şartname'•rrl " vardır. (4174) --
lstanbul mıntaka San'at Mektebi 

Müdürlüğünden: 
l.J ~ 1 935 ders scnt-si için meklcbimize alınacak taleben ın 

~a ı a b:.ş ar.r.11şlır. A~ağıda yazılı vesaikle birlikte b!r iıtida 
ile oı r cırnt cdi lt:c:!kt r. 

A - Nüf us teıkeres ı "Talebenin yaşa on üçten kOçlik Te 
0 n ) ec!ıclcn büyük o ' mayacaktır . ., 

B - 1 !c meldep şahadetnamesinin aıh. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
Ü - Dört kartonsuz vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 1818/934 gUnü akıamına 

kad~. dır. 
~ üc;abal<a imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) 

ŞARK DE.11RYO~L2\RI •• ., • • • • lJrı 1 , _ .... , 

t LAN 

TENEZZÜH BİLETLERi 

. . 
' . fi 

11 - VAKiT 18 AÖUSTOS 1934-

Tt.::J m. K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

• 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT., c; r'r ~ 

. 17 A ~ustostan itibaren 28 Ey 1ül 1934 tarihine kadar zirde gösteri-
· ·~~eva~fgi~leriCUMAvePAZARTESI günlerib~veçhi~tima· ~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~N~~k~}~~~n~n~,~-~~-~~~-~ 

.:!f İçin gayet tenzilatlı olarak tenezziih biletleri satacaklardır IF Ur.:ıııuuuııııı111ııı1111uıııııunuıruuıınıııııım1111ıınıııııımmıııııııuımuıuııı. Topçu ve a iye ıv.11.e~teb ~ 
1 

.... fanbuldan Edirneş~~i~ ı in~i mevki ~4 75 Kuruş 1 A K B A j I<umandanlığından : 
Sade Gıdış : 2 ncı 11 3 60 25 ,, 1 

3 ncü ., 230 ·- 11 R A k d AK b A k' Maçlında Topçu ve Nauliyc Mclttebinin gazinosu kimya ve· 
~ .. fstanbuldan ·· · 8 O El n ara a ıtap 1 1 k T l 1 1 · · ~ k 111 l t ' ·· Uzunk~p.rU 1 inci mevki 40 5 Kuruş 1 evinin birinci şubesi modern • ri ece tir. a ip o .-ın •mn şeraıtı ö~renme üzere ı. c ; e\le mu· 

Sade Gıdış : 2 nci mevki 296 50 11 1 b' kilde Maarif V k .. 1 t· racaatları i!.1n olunur. , ( 4&39) 
3 ncü 189 25 ~ ır şe e a e 1 

;;s 
• lstanbuldan K1rklareli 

Sade Gidiş: 
1 inci m~~ki 421 75 K~;uş i karııııoda açılre1ştır. A KB A 

2 nci ~06 25 
1 kitap evleri her .dil.de kitap. = 

3 DCÜ 
11 

195 75 " 1 mecmua, gazete ıhtıyaçlarm ıı 
4 Ed " " ~ cevap vermektedirler. Gere" 

"' irneşehirden l&tanbula 1) d~ki ayni fııtlar 
1 

k itaplarınıza gerek kntasiye 

S Sade Gidit: I~ niıi en ucuz olarak AK B A 
• Uzunkötnüden latan bula 2) deki ayni fiatlar '<itap eflerinden tedarik ede· 

a Sade Gidif : bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
• Kırklı.reliden lstanbula 3) deki ayni fiatlar . itapları ve VAKJT' ın ııeşri· 1 

Sade Gidif: yaboın Ankarada satış yeri 1i 
ler·Bu biletler yalnız 106, 107, 322 ve 323 No lı trenlerde ve verildik- AK 8 A kitap ev!eridir. 1 
t 

1 ll"nı· gu·· · • t b d' B ı b · · · b' · AKBA i\-lerkeıi Telt>fo" :l l37J ""'kk" n ıçın mu e er ır. un ar agaJ eşyaıı ıçm ır meccanıye: • 
" ın h · d Birinci Şube 176 l 

O·· 
1 aız eğildirler. .. .. . . . .. . . linci Şube Saman l'azaı 

derıc;~t Yaşından yukarı çocuklar buyukler gıbı aynı ucretı tedıye e· •ıııımıımıD1DUıuınt111unlllllı•ııııııııııııııııııııuıııııuııııuııııııııııııııııı 
. Doktor · Operatör 

İstanbul, 12 ağustos 1934 
MÜDÜRiYET 

...._____---~~--~-----
san'at mektebi 1 s tan bu I mıntaka 

lllüdiirlüğünden: 
tat b934-935 ders senesi için Ankara İDfaat uıta mektebine 
il c c alınacaktır. Aıağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir istida c rn ·· 

uracaat edilecektir. 
arı A. - Nufus tezkereıi "Talebenin yaşı on iiçlen küçük ve 

Yedtden büyük olmıyacaklır.,. 
i - ilk mektep şabadctnamesinin aslı. 
~ - Aşı şabadctnamesi. 
lJ - Dört tane kartonsuz vuika fotograh. 

~'da d E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 934 günü akıamına 

1 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
l\Juayene saat1arı. 10· 12 Ortaköy Şifa 
yurdu 15-18 Beyoğlu istiklal ca<l. 19 

- Telefon 4222! \ C 41960 -

-
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrii 

llabıali -\rıkar~ caddesı No. fiO 

1 

r ır. Müsabaka imtihanı 20. 8. 9.i4 taricinde yapılacaktır. ~4524} Teldı..n 22~6~ ~ I 
---------------1 --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiMi-



Yeni Kitaplar 

(DÜN ve y ARIN) Tercüme Killliyalı 1 
Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 

Jet eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmi§lir. En kudretli kaf alarm, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

--YedinciKitap __ 
Tevzi merkezi: 

VAKiT 
MATBAASI 

işçi Sınıfı llıtilali 
LENiN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 
ANKARA 
CADDESi 

Şimdiye kadar basılanlar ==ı 
ı - SAFO, Dode - Haydar JWat 100 Kwuı 

:: - AiLE ÇEMBERi, Horaa - l. H. Allpa 100 • 
S - TİCARET, BANKA ve BOBSA, lktıaat dokttıro 

Mulılla Etem 75 • 
4ı - DEVLET ve IBTILAL, Lenln - Baydar Rlfat 76 • 
5 - SOSYALiZM: Kaateld - Sabiha Zekeriya '75 • 
8 - K'ULLlYAT ı. BAstN, B. "Naam '7S .. 
7 - IŞÇt S1NIFJ IBTtLA.LI. Lenin - Haydar Rltat 60 • 

Yakında basılacak olanlar 
l - BUBi BAYATl'A LAŞtroB, Dr. C. ~unı - Pror. Dr. &L Hayrullah 

2 - lSFAllANA 000Bl1, ~ Lotl - t. B. Allpn 

S - KAPlTALIZllıl Btl11BANJ, Profesör Plnı - Ahmet Hamdi 

' - KffiMlZI n KABA. Standal. DIZBAELtNlN HAYATI, A. Monıa 

5 - GORIO BABA: Balaak - Baydar Rllat 

6 - lSA: Parla Boblyaı mektebinde Profeeör doktor Bine Sangle - Baydar Rlfat 

'1 - ICTlKA: Kropotkfn - Afaofla Ahmet 

1 - iÇTiMAi KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

9 - ENGEREK DOG'CHO: Peyami Safa 

10 - ÇOOUK DUŞURTENLER B. Gonzalve, Menualer - rrof. Dr. M. Hay

nıllab 

11 - \"ERTEK, Gate - A. K&ml 

Mobilya .münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Yeni inta edilmekte olan Vekilet binasının muhammen 

bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruıat ve tesisatı kapalı %arf 
usulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakaaa S EylOl 934 Çarıamba gilnü saat 15 te Nafıa 
Veklleti Malıeme MlldllrlDiü makamında yapalacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cart seneye mahsus Ticaret Odası Ye· 
aikaaı ve 3000 liralık teminat mektubu ile birlikte münakasa 
saatinden evYel Komisyon Riya1etine Yermeleri icabeder. 

Talipler bu buıuıtaki tirtaameleri (40) lira mukabilinde 
Vekilet Malzeme MüdürlOğündea ıatın alabilirler. (4633) 

mı•-11m•ıı1~1100 ıııııı~ıı 
Sel inik Bankası 

Tesis tarı hl : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
18tanbul (Galata ve lstanbul ·) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SeIAnlk • Kavala • A tloa • Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kedmektuplan. Cari bir hesap 

lan küıadı. Esham ve Tabvillt. Kasalar icarı 

----~ll-~1111111 
Istanbul mıntaka San'at mektebi 

müdürlüğünden ; 
Mektebimizde Eylul 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 

1 - 9 • 934 tarihinde baılanacak ve 20 • 9. 934 tarihinde bitecektir. 
ikmale kalmıı talebenin 1 - 9 • 934 de Mektepte hazır bulun· 

maları liıımdır. ikmal imtihanları esnasında basta olduklarım 

Tabip raporile ; isbat etmiyenler sınsfta ipka bırakılırlar. 

Derslere 1 - 10 - 934 tarihinde başlanacaktır. 

Sınıf geçmiş olanlar, 1 - 10 • 934 tarihinde mektepte hazır 
bulunacaklardır. (4645) 

i Kunıbara Sahipleri l 
1 1 Eylül 934 ... tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

EYLÜL 

PAZARTESİ 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenlet 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~. lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 
~ , 

~- ---- -- -

Senede ıo.ooo lıiıra miikdtat 1 

Z AY 1 
929 11eneıi11ıde İzmir Sanatlar 

mektebinden almıı olduğum me -
zuniyet şahadetmanemi kaybet
tim. Y eniıini alacağımdan eıki
ıinin hükmü yoktur. 

(1867) AliRız·aı oğlu 
Ziya 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hutalıklar. - ·:teha11111 
CWDll ve pazardan betka günlerde 

cleden sonra saat 2i de 6 ya kadar 
lıtanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı hususi kabinesinde baıtalanm 
kabul eder. Muayenehane ve ev tr'> 
fonu: 2239d. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
38 - Beylerbeyi 48 •• 

VAK 1 T 
GUndellk. Siya.al Gazete 

lstanbul Ankara caddeat. (VA.KIT) yurdu 
TELEFON N11MABAIA&lı 

yazı l§lert telefonu: HJ'71 
Idare telefonu : HS'70 

Telgraf adreal: lst&nbul - (VA&.IT) 
Po.ta kutu.o No. 6e 

Senelik 
8 aylık 
S aylık 
ı a1hll 

ABONE BEDELLERlı 
TUrklye 
1400 Kr. 
160 • 
&00 • 

160 • 

Ecnebi 
%'700 Kr. 
1460 • 
800 • 
soo • 

DAN U<ıJlE'l'LEIU ı 

Ttcart UAnlarm U&ıı eayıtalarmda aan
tlm1 30 lruru§tan ba§lar. Dk aayıtada 2~ 
kurup kadar çıkar. 

BUytlk, fazla, devamlı Uln verenlere alt 
ayn tenzt!At vardır • 

RealmU Ulnlarm blr satın 10 kuruftur. 
KUÇt)'K iLANLAR: 

Btr deta.ı.1 30, iki dc•BBl 60, Uç defuı 65, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuMl§tur. 
Oç aylık Ulu verenlertıı bir defuı mecca
nendir. Dört aatm geçen Ul\nlann fazla 

satırlan beş kuruştan besap edllir 

- Türkiye iş Bankası -

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U i1Anlar1 

1 Galatada yeni cami avlusunda hail tarafında bir oda 
2 - ,, ,, " ,, kapı ,, ,, ,, 
3 - ,, ,, Hali tarafıada olmıyan büyük od• 

" r " 4 ,, kürük ,, 
- U U ti UU it T 

5 - ,, ,, ,, Altında bodrum 
6 - Çarııda Çuhacılar bam Uıt kahnda S'J No.lu oda 
7 - Çakmakçılarda Valide hanı birinci kemerde 9 No.lu oda 
8 - ,, ,, ,. Üst katta 1 O No.lu oda 
9 - ,, ,. Hanında 13 No.lu oda 

10 - ÜıkUdar, Hacı Hesna hatun, Mihri mah cami avlusunda arı• 

Balida muharrer emllk 935 senesi Mayıs nihayetine kad•;, 
kiraya verileceğinden müıayedeye vaıo!unmuştur. Taliplerin 2 
8 - 934 Cumartui günü saat on beıe kadar Evkaf MüdürlüğilO" 
de vakıf akarlar kalemine müracaat!ar1. (472~ 

Kütclhya Viliyetinden: 
.. ,t 

8- 8- ~34 tarihinde ihalesi mukarrer Vıliyet Matbaası kll 
· kl.f f h" ·• "I ·· ld • nd•11 ve sair levazımına vakı olan t e ı a ış goru muı o ugu 

3
, 

"1032" lira muhammen bedelli mezkur kağıt ve levazım 29fd/9 lı 
Çarıamba günü saat 15 te ihale edilmek üıere yeniden aÇI,, 
indirmeye konulmuştur. Talip olanları'? mezkur günde teminatl~) 
rile Viliyet Daimi encümenine müracaatları ilin olunur. (464 

Osnıanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca ıehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Lon~r~ ... 
1 f'hst ... ye Mançester'de, Mısır, Kıbr ıs, Irak, ruı, ı . e 

Ye Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Sur•Y 
ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ah"'4'
1 

V AKIT Matbaaıı - lıtanbul 


