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kazandı 
~Yad~ Yapılan 19 Ağustos 
ller netıcesi nihayet anlaşıldı. 
')et;ce, Hitlerin büyük bir ek· 
i,re davayı kazandığım gös· 
4
3
•r. 45.204.667 intihapçı • 

Uır ·267.821 kişi reyini Jcullan· 
tt. B~nlardan 38.124.030 zu 
.'' -dıyerek Hitler lehine rey 

,.
1
ttir. 4.274.245 intihapçı 

, ıır d' 
.lir- '' ıyerek aleyhe rey ver· 
ııı. b 868.543 kişi de rey pus • 
~a) oş atmak suretiyle müsten· 

l'l'lr! h r. 

~im 
·~· anyada yapılan bu reyiam 
·ı 1nin manasını iyice kavra· 
ltıek ı' r 'ı H' d b ··ı·· d :r n ın en urgun o u· 

j e.rı sonra cereyan eden ha • 
Ctı göz önüne getirmek la • 

a:t. Malumdur k i Alman baş
ı liitler, H indenburgun ölü -
i aldaştığım görünce kabinesi· 
!1aınış, kabine azasına Al· 
.ı•d"' l' • • h 1 ~ ·1 . f eıaıcum ur ugun ı gası 

~~1 esini başvekalete ilave 
b\l ır kanun imzalatmıştı. Hin· 
'ı t~un ö1ümü tahakkuk eder 

•ınza edilen bu kanun mu· 
e heın devlet reisi, hem de 

• et r · . 
~ll eısı sıfat ve salahiyetle-
~itl a~ınağa başladı. 
~ erın Alman kabinesine ka-
-•lıtd' .... 
ı, ıgı bu kanun metni şu 

~· Yazılmşh: 
ılin . 
le· cı. nıaôde - Alman cum-
ek~:n vazifeleri Almanya 
ttı~.ının vazifeleriyle birleş

. ır. Binaenaleyh hali ha -
lııjJI cuınhur reisinin vazif ele -

et r · • ~d lf e~sı ve Alman başve • 
0 liıtlere geçmi§tir. Mü-

1ehmet ASIM 

'u neu &nyıfnnın 1 lncl EUtununda} 

buyurüyorlar. 4 - Yusuf Ziya Bey kürsüde •.. 
~~.-..-..-.--.-.~--~.-.----------~~-------------

a misyonları 
ğa başlıyor 

Berlin Prusya akademisi tebrik ediyor: "Çok güzel 
işler yapan kuruJtayınıza muvaffakıyet. " 

r· .... 

"M. Bitler gerile1Jor..l,; 
Yabancılar,Reichs Fuhrer'e rey ver.miye'1 
4milyon Almanı ehemmiyetli bulugor_lar 

ASIL MESELE 
Hitler eline geçirdiği en 
yük sek salahiyeti şir,ndi 

nasıl kullanacak ? 
Berlin, 20 (A.A.) - Havaı a· 

janıı muhabirinden: M. Goeb· 
belı, bundan bir hafta evvel diyor 
du ki: 

"- 12 Tetrinisani 1933 tekine 
niıbetle bir tek rey kaybedecek 
olunak, • yaoancılar derin bir 
memnuniyet nefesi alacaklardır.,, 

Halbuki 12 Tetriniıani 1933 
r· te "Hayır,, ~iye cevap veren yal· 

v urultayda üçüncü gün : Naim Hazım. nız iki milyon kiıi varken. bugün 
""' dört milyoadan fazla hayır diyen 

Son arayi umumiycyc . müracaitirı 
1 

ncti~cti 14. Gocbbclı için muvaffaki-
yetaizW. aaythyoı:·-

i"usuf Ziya Beyler tezlerini anlattılar oımu,ıur. 
·Binae~aleyh b~, M. Gôebbelı 

kazanmıt . oJan M, Hitler için .bü~ 
yük l:iir muvaffaxiyet obııakto.n 

İkinci dil kurultayı, Dolmab.ah· . 
çc sarayı salonundaki toplantıla
rına devam ediyor. Şimdiye ka • 
dar, dört tez okundu. Ahmet 
Cevat Beyin tcziy]e başhyan oku· 
malara; doktor Saim Ali, Naim 
Hazım ve Yusuf Ziya Beyler, ay
ni derecede·ehemmiyetli tezleriyle 
devam ettiler~ 

Kurultayı, dün, Başkan Kazım 
Paşa Hazretleri tam saat on dörtte 
açtı. Reisicümhur Hazretleri 
yanlarında Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri ve Dahiliye VeVili Şük
rü Kaya Bey olduğu halde her· 
günkü yerlerini almışlar. Birgün 
önceki celsenin zaptı, okunduktan 
sonra ve zabıt üzerine kimsenin 

(Devamı 7 tncl sayfanın S UncO aOtununcıa ) . . . 

iÇin . · bir · miıvaff akiyetlizliktir. 
F ak~t, ay·ni ze:manda Almanlann. 
yüzde . do~~anıı{ın muvafakatini 

da g~ri kalmaıııaktadr,r. : · 

(Devamı '1 "tncl·saytanm ı 1ncf stıf\murıd&) 

Sanafi ıiıııitakaıa·rırida 
.bir S~yahatıı~· iıi~ib.~J~~( 

-2 
lzmit Kiğıt. fabrikasının temel 

atma merasimini' yapbktan· sonra 
lstanbula · dön~n Ba,vekil · Paşa 
yolda gelirken Hereke fabrikala· 
rını da görm~k istedi. Hereke 
vaktile kü°Çük bir köyden · ibaret 
imit. Arkası ·dağlık dar bir sahil· 
d~ ibaret olan Herekede nasıl ol 
mut ta s·altanat devirlerinde sara
yın halı ve ipekli mensucat ihti • 
yaçlarmı temin edecek bir fabri .. 
ka teıiıine karar verilmit olduğu 

maluıiı değildir. Zira buiaıini bir 
ı~n'at mmtakaİı haline · getirıiıek 
için herhangi tabii bir hususiyet 
..;e· faikiyei yoktur. ·sununla bera ... 
her saray ida.releri tarafından kü: 
rulan"tezgahlar zaman He burada 
bir' İ! ·an' aneıi husule getirmiıtir .. 
Hereke fabrikaları · , Cümlıuriyet 
idaresine intikal ettiği zam~n çok 

. . Mehmet ASIM 

( Devamı 6 mcı aayfıı.nm 1. tncl sOtmıuııda . 

Sil· 
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Sovyet- a o 
Japon hududunda ov-l 
lJef bomba taqqareleri 

Sovyetlerin UJanbator'da büyük bir kimya 
fabrikası yapac~kları doğru mu? 

Moskova, 20 (A.A.) - Ulan -
batordan bildiriliyor: • 

"Umurri,, ismindeki Japon ga-
zetesi Sovyetlerin Ulanbatorda 
büyük bir kimya fabrikası yapmak 
üzere olduklarını ve buraya 21 
bombardıman ve 13 takip tayyare
sinin geldiğini yazmışbr. Mogo • 
listan cürnhuriyetinin harbiye na
zırı Demid bu münasebetle Tass 
ajansı muhabirine beyanatında 
bu haberin katiyen esassız olduğu· 
nu söylemiştir. 

Moskova, 20 (A.A.) - Harbin
den bildiğildiğine göre Çin şark 
demiryolları memurları arasında 
yeniden Mançuri makarnalı tara· 

nezaretinin beyanata sal~ hiyattar 
memuru, Tas ajansının 18 ağus • 
tosta, şimali Mançu demiryolu· 
nun Mancu hükumetine devri hak-
kında geçen müzakere ve pazar • 
lıklarm tarihçesini neşretmiş ol • 
masım, Japonyanm Sovyetler 
hükumeti nezdinde protesto ede
c~ğini söylemiştir. Her iki hüku -
met, bu tafsilatm gazetelerle 
neşrerilmesi hususunda, geçen 
martın beşinde mutabık kalmışlar

dı. 
Ayni memur, Sovyet - Man· 

çuko diplomatik münasebatınm 

inkıtaa uğradığını tekzip etmiş ve 
esasen bu iki devlet arasında hic 

fmdan tevkifat yapılmağa başlan· bir zaman muntazam diplomatik 
mıştır. münasebat vaki olmadrğını ifade 

Tokyo, 20 ( A A.) - HaricivP ,.,,J,.mistir. 

asebeti 
iyef deniz müsa
bakalarında 
kazandık 

Kiyef, 20 (A.A.) - Hususi 
spor muhabirimizden: 

Dün Dinyeper nehri üzerinde
ki su istasyonunda deniz müsa
bakaları yapıldı. Hava bulutlu 
ve rüzgarlı olmakla beraber bü· 
yük bir kalabalık vardı. 

Neticeler şunlardır: 
100 metrede Halil 7 dakika 9 

saniye ile birinci. 200 metrekur· 
bağalamada Alp birinci. 200 met
re serbestte Halil birinci. 

Bayrak yarışında Türkiye re -
korunu kırarak kazandık. 

Atlamada Suat birinci geldi. 

Su lopunda 2 - 3 kazandık. 

200 metre kurbağalamada Ley-
la Hanım ikinci. 500 metrede Ca
vidan Hanım ikinci. 

Deniz talonımız bugüne kadar 
üç müsabaka yapmış, birini ka • 

Vasiq.etnamenın üçüncü M••nm•ı. ~~i·i~i ~·y;ımi,ı.·hr. 

k d 
uso ını - art ou 

ısmı UlJ urmaqmış ! görüşmesi 

Giresun ilk fındık mahsulünü. 
piyasaya sevkediyor 

Giresun, 20 (Hususi) - 1934 
senesi ilk fındık mahsulünün pi -
yasaya sevki münasebetile yapı -
lan mahalli bayram coşkun teza
hürat içinde geçti. Sabahtan iti· 
baren bütün Giresun halkı iskele
yi doldurmuşlardı. Şehir bayrak
larla donatılmıştır. Ticaret oda
sında merasim yapılrhlctan son • 

ra vilayet erkanının, jan 
mektebinden bir müfreze, 
sin, belediye memurlarınJ11 
itfaiye grubunun merasinıe İ 
kiyle çuvallar sevkedildi. 

Ayni gün belediye taraftll 
büyük bir ziyafet verildi. 
sulün piyasalarda iyi fiatler 
ması tP,,,enn; editrli. 

Vilô.yetıer evi 16 Eylülae, /\afla vekaleti bifl 
20 1 eşrinvevelde bitmiş olacak 

Ankara, 20 (Hususi) - Ye· karrerdir. Nafıa Vekaleti b# 
nişehirde yaptırılmakta olan Vi • rihten bir ay sonra yeni b' 
layetler ~vi 16 Eylülde teslim edi- taşınacaktır. 

lecektir. Dahiliye Vekaleti yeni Her iki Mnanın kföıat re•i
binaya bu tarihten az bir müddet Cumlıuriyet bayramında olş' 
sonra taşınacaktır. trr. Yeni h"rbi"e mektebi . 

Yeni Nafıa Vekaleti binasının atının i1<maline devam edil 
da 20 teşrinievvelrle te..,1:,.,.,; mu - rl;,. R',, J'TIPrtt ~ bi•iril 

Köylülere yapılacak 
toprak tevzii 

Ankara, 20 (Hususi) - Köy
lüye yapılacak toprak tevzii hak· 

kındaki talimatname bitirilmek 

üzeredir. lstanbulda bulunan İs

kan umum müdürünün buraya 
dönügünden sonra tamamlana • 
caktır. 

Divanı mhasebat başkatip 
muavinİiği 

Hususi hastanele' 
talimatnamesi 

Ankara, 20 (Hususi) ..,,.,. ' 
hiye Vekaletince hazırlans~ 1 
susi hastaneler nizamnaıJ1es•, 
killer Heyetince tasdik edill 

Uşak Terakki ziraat , 
Anonim şirketin·n b 

senetleri 
1 

Hindenburg, gizlenen vasiyetnamesinde Alman 
milletine saltanatı tavsiye ediyormuş .• 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler Ankara, 20 (A.A.) - Divanı 
M. Bartunun 10-10 tarihinde Ro. muhasebat başkatip muavinliğine 

Ankara, 20 (Hususi) ....,.,. 
fiye halinde bulunan Uşak 'f 
ki Ziraat Türk anonim şirketi 
sedarlarmın ellerinde bol 
hisse senetleri Sümer BaııW 
ay zarfında satın alınmağı 

Paris, 20 (A.A.) - Havasa -
jamı bildiriyor: 

Paris Soir gazetesi, orta Avru· 
pa muhabirinden aldığı atağıdaki 
malumatı, ihtiyat kaydiyle neşret· 
mektedir: 

Mareşal Hindenburgun vasiye· 
ti etrafında yaptığım derin ve et
raflı tahkikat neticesinde birçok 
rivayetler öğrendim. Bunlar ara• 
ımda, · menbaının ehemmiyeti do
lay11iyle en ziyade hakikate yakın 
olarak bulduğum şudur: 

Mareşalin vasiyetnameıinin ha
kiki metnini ancak Hitler, M. Go· 
ebbels, M. von Papen, miralay 
von Hindenburg, M. Aldenburg, 
M. Janoschau, sabık Kayser, sabık 
veliaht, prens Avgust. Wilhelm 
Te riyaseti cümhur katibi umumisi 
M. Meiıner bilmektedir. 

Bu vasiyetnamenin üçüncü kıs
mı tamamen muharreftir. Bu işe 
M. Meisnerin İ§tiraki, mumailey .. 
hin M. Hitlere yaphğı ilk fakat u· 
nutuhnaz hizmettir. Vasiyetname 

yalnız tahrif edilmekle kalmamış 
ayni zamanda da kısaltılmıştır. 
Mareıal Hindenburg, vaıiyetna .. 
mesinin asıl metninde Alman mil
letine saltanata dönmeği ve bunun 
için de reisicümhurlu~u eski ha· 
nedan azasmd.nn Birinin intihap 
edilmesini tavsiye etmekte idi. 
Saltanata dönmek işine hizmet et
mek üzere de M. van Papeni tavsi• 
ye ediyordu, 

Keyfiyet esasen birkac zaman· 
danberi bazı mili? soıva1ist mcıha
fili tarafından şezilmekte ol~u~ • 
içindir ki M. von Papen haziraY' 
vakayiinde Y<'~ edilr,H•lt ;ıteni1-

mişti M. von Panen ö1i>mden an • 

~ak C'C'nera1 vnn F·i~c,.ı.:., m;i.daha-
tsiyle kurtulmustur. 7;ra mare -

_., Tan Hin-tcııburf" A lrnanvamr 
.nıulfacldeır hna bıııcvek1' muavini-
nin göreceği rolü, ceneral von 

Fritsch'e vaktiyle biraz açmıştı ve 
mumaileyh de hadiseler esnasın· 
da M. von Papenden tarihi va i • 
yetnamenin esrarını faşetmiyece • 
ğine dair M. Hitler~ söz almıştır. 

Diğer taraftan Hohenzollern 
0

hanedanı efradı da bütün malları
nın müsadere edilmesinden kor • 
karak susmuşlardı. Vasiyetname
nin neşrinden evel, en ufak bir 
if şaatm hanedan için ne kadar 
tehlikeli olacağı prens Avgust • 
Wilhelme bildirilmiştir. 

Hohenzollern'leri vaziyetten 
haberdar etmek işi M. Meisner'e 
havale olunmuştur. 

Doorn şatosu, hakiki vasivetna· 
menin bir suretini almıştır. Fakat 
imparatoriçe Hermine, vaziyetten 
telefonla haberdar edilmiştir. 

Miralay von Hindenburg tah • 
rif işine iştirak etmis ve babasının 
öldü~ü gün, mareıı.alin hakiki va· 
siyetnames:ni M. Hitlere tevdi ey· 
lemiştir. Bunun iizerine kendisi· 
ne bu hususta sukutu muhafaz~ 
etmec;İ eınrolunmustur. 

rııtfl11""''''"''1ı1ııınn11ııııııı••"'lllltı1ımı111ııımnm11111nımınııı11ı 

Yüre~ler acısı 

Kurtarayım derken, çocu
ğula beraber boğuldu 

Dün saat on altıda Kasımpaşada 
Tersane önünde çok hazin bir boğul· 
ma hadisesi olmuştur: 

Tersane önünde bağlı bulunan Ko· 
eneli vapuru tamir edilmektedir. Va • 
pur boş bulunduğu için Ser dümen 
Mehmet Efendi karısı ve çocuğu ile 
bir kamarada oturmaktadır. Saat on 
altıya doğru Mehmet Efendinin beş 

yaşmdnki kızı Halide vapurun gü • 
vertesinde oynarken ayağı kaymış ve 

denize düşmüştür. 
Bu sırad:ı güvertede dolaşan Meh· 

met Efendi kızının denize diiştüğünü 
görünce hemen elbiııeleriyle beraber 
arkasından denize atlamışbl". Kürük 
kız denizin rl;l,indeki h••,,kM~;ı ııaı:> • 
]andığı için Mehmet Efendi kızını 

maya hareket edeceğini bildirmiı
lerdi. Salahiyettar mahafil M. 
Barthou·Mussolini mülakatının 
Sonbaharda vuku bulacağını ve 

fakat henüz bir tarih tesbit edil • 
memiş olduğunu tasrih eylemekte
dirler. . 

--o-

Yeni Kontenjan karar
namesi Salı günü 

ilan ediliyor 
Ankara - Yeni kontenjan 

kararnamesiyle merbut listeler 
müzakere edilmiştir. Bu karar• 
namede yeni bazı esaslar buluna-

caktır. Celal Bey, Maliye Vekili 
Fuat Beyle bu hususta temaslar .. 
da bulnacak ve yeni kararname 
ile listeler kati şeklini alacaktır. 

Kararname ve listelerin sah 
günü ilanı mukarrerdir. 

--0-

Yqnan kabinesini devir
mek istiyenler yakalandı 

Atina, 20 (A.A.) - Şimdiki 
kabineyi devirip .Ceneral Plaati • 
rasın riyasetinde bir diktatör ida
resi tesis etmek maksadiyle çalş· 
tıklarmdan dolayı bazı şahsiyet -
ler tevkif edilmişlerdir. 

-0--

Erzurum muallim mek
tebi inşaatındaki ihtilaf 

Ankara, 20 (Hususi) - Erzu· 
rum muallim mektebinin in§aatı 
yüzünden Maarif Vekaletiyle mü· 
teahhit İsmail Hakkı Bey arasın
daki ihtilfıf m mahallinde tesbiti 
kararlaştı. Tarafeyn vekilleriyle 
üç mühendisten mürekktep heyet 
Erzuruma hareket etti. ihtilafın 
halline kadar inşaata başlanamı· 

1 "~f"A °kt-ır, 

kurtaramamış, çabalarken kendisi de 
boi?ulmuştur . 

Henüz ikiıinin de ceıetleri çıkma-
mışbr. - ' • • .... -- • •· 

birinci mürakıp Kemal, mahzen 
müdürlüğüne Tahsin Beyler tayin 
edilmitlerdir. 

lnh·sarlar ·Vekili 
Ankara, 20 (Hususi) - Güm

rük ve inhisarlar Vekili Ali Rana 

Beyin yarın Ankaraya dönmesi 
bekleniyor. 

Bulgaristan lngiltereye 
Gülyağı satıyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Türk· 
ofise gelen malumata nazaran 

Bulgaristandan İngiltereye ikinci 
defa olarak dört yüz bin leva kıy· 
metinde gül yağı satılmıştır. 

lanacaktır. 

Ziraat Bankasına borçfıl 
farın hisseleri senetlerle .Jl1 
edilecektir. 

Bug-ün Ankarads~ 
şehrimize gelecek! 

Ankara, 20 (Hususi) ~ 
vanı muhasebat azasından > 
belediye muavini Mustaf' ~ 
Beyler bu akşam lstanbulı ,1 
ket ettiler. Adli Bey oraci ~ 
mire gidecek, üç eylülde >J 
ya dönecektir. 

. : - . .. . . ' : . . '/ 

Kurulf aqdan noilat 
.. .. .. .. / 

- uçuncu gu11 
Söyliyenlerde artan bir şevk, din- ı miş sözlerin duyup lJellediğitııi' 

liyenlerde gittikçe çoğalan bir alaka rapçanın iskambil kağıdındal1 ' 
var. 

Birinci ve ikinci günleri dolduran 
ve dinleyicilerin kafalarını doyuran 
değerli sözlerden sonra dün iki en • 
tcresan tez daha dinledik. 

Naim Hazım Bey yirmi beş yıl a
rapça okuyup yazmıştır, on beş yıl 
Türk dili hocalığı etmiştir; önce A -
rap dilinin tükenmez hazine olduğu • 
nu sanıyordu, gitgide iki dilin sözleri 
arasındaki benzerlik gözüne çarpma
ya başladı, bunun ne olduğunu, ne -
den ileri geldiğini anlamak istiyen ba
kışları karşısında gelmiş ve gelecek 
yüzyılları aydınlatan ilahi projektör 

. Naim Hazım Beye de yol gösterdi: 
Ara·p dilinin Türkçeye benziyen söz
leri, Naim Hazım Bey gördü ki, 
Türk köklerinden alınmıştır. 

Naim Ha7ım Bey tezini çoşkun bir 
heyecanla iki celsede tam iki bucuk 
saat anlnttı: vesikalar ~österdi, delil -
lcr getirdi, sayıp döktüğü Arap söz
lerinin Türkceliğine büyük Arap ya
zıcılannı tanık tuttu. 

Naim Hazım Beyin tezi çok sar
J?ındır; hele bir çoğumuzun okuyup 
yazmasını, bir çoğumuzun da hiç de
l!llse vUz yıllardan beri dilimize geç-

~-.~:,.,. ~ 

mış ve rüzgara tutulmuş bİ!I 
gibi devrildiğini görmek zc•:ıd 
yor. 

Hele, hele, kırk yıllık A~şp ~ 
nın altından öz Tiırk sözUnil1JeJ 

sını görmekteki tat ... İşte bı.J 
0 1 

tile beraber bütün bir Arap 
geri 

.. ~ ,.,,. ." 
Profesör Yusuf Ziya J3e>

1 

talebesine Hukuk fakültesinde 
lerini hatırlatan tok sesli. ağı! 
de meraklı idi; Yusuf Ziya ;ec 
çok dillerdekı türlü türlü so ıe 
ce birbirlerine, sonra Tilrlc 

6 
r 

olan - yakın, uzak - befl~ed 
ni cesaretle anlattı. Son söı:U z;ıı' 
dur: Bugün böyle sanılaral< td 
rülen bu işin sahiden böyle 

0 ı 
yarının bilginlerinin do rıılıl) 
götürmez vesikalarla ortaya 
yacaklarını kim biliyor? 

G 
• . -- - - 11ıırı' 

azının, başından so tfı 

bütün tezleri ve sözleri ehe of' 
dinlemesi, Dil kurultayının 
gittikçe artın yor 1 
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iŞARETLER 
.............:: ............. ... 
Bedbin er, 
Nikbinler 

D .. kar llnyaya politika bakımından ba-
l;ı sanız, itti karşılıklı cephe ile karşı· 
fırsınız. 

ı_ Bedbin politikalar, nikbin politi -
11ıılar, 

S" ti 0.zc başlamadan hatırlatmak iste-
:: kı, ht!dbin politika dediğim za -
Pol?. fahıslann mizaçlarınd:ı.n değil, 
lll~lı~a~arın nevilerinden bahset -

ıstı yorum. 

11.İk~ll~ya politikasının bedbinlik ve 
)\ik 1nlık hudutlarını ayıran ö!çü bü

harp ve onun muahedelcridir. 
tıı llu ınuahedelcr bakımından Av

l>ada hcdbinlcr, nikbinlcr vardır. 

11 Vcraay, Sen Jermen, Triyano , 
IG~ı tnuahedelerinin gnlip1cri ile rr:nğ

atı ayrı, ayrı saflardadır. 

~Bedbin politikanın kahramanlnrı 
11 ~trıda 1 talyn gibi munhedelerden 
llııt c•ı· . f . . . b' ı· .ı_ • ıgı cyzı gorcm yen ır ga ıp 
"'~le• t • e \ardır. 
d,ı e. dbin politikanın hedefi, muahc
~. · rın Yenid n tetkiki ve dünya vas

Ycr · ır..n }eni baştan ıslahıdır. 
dU._Cunlar muahedelcrtcıdil edilme -
ttı 1 •• cdbinliklerini muhafnza ede -

/.. 
}' :ıny,, - Mncaristan, Avustur -
ta • .ıl"'ar;ı.tan ltalya dünyayı kaa , , ' • 
~ti ' ıı· menşurun nrdından seyrel-

. lı~. 

~ el!r. nwkabil 1919 muahedeleri-
~ rı - .. ti 'eri dünyayı ((endi çizdikleri 
t .~illbr i~ınde muhllfaza etmek ta -

land rlar. Bunlara göre dünyanın 
a n·ı iyidir. Bu manzara değiş -

1 ta1'Jirde dünya kötüleşecektir. 

Bunl rın yanında bir de, davalan
ıoylcmiş, söylediklerini yapmış, ül-

lı Üne gô.rc bir hareket ve fanliycti 
~ı çizmiş devlet1er vardır ki, bun
r d dünyanın sulh ve siıkun amil
tİdir. 

~~dbinlcr için haı plcr, knrışıklık -
r ır zaruret telakki olunur. 

ı~ Halbuki davasını halletmiş ohm • 
~ r,. tncsela T i.rkiye, Sovyettn Ciım-
llrıy · . . 

ctı, Yunanistan bedbın ve netı
tt 
lıtkı· olarak dünya knrşılık 1arını 
d~ı 1Ycn bir politikııya sahip değil -

er. 

Gizli gemiler! 

Sularımızda işliyen 25 1 

.. .. """ .. 
gemının gumrugu 

verilmemiş! 
Senelerdenberi kaçak suretiyle 

1 

gümrük resmi verilmeden Türk 
sularında seyrüsefer eden yirmi 

1 beş parça kadar şilep ve motör 
gibi deniz nakliye vasıtalarının 
bir çok hileli muamelelerle şim -

diye kadar gizli tutulduğu, mu -
hafaza teşkilatının çalışması sa -
yeı:;inde meydana çıkmıştır. 

Bu mesele hakkında muhafaza 
baş müdürlüğü tarafından hazır • 

lanan tahkikat evrakı sekizinci 
ihtisas müddeiumumiliğine veril -

mi:ltir. Bu gemilere sahip olan

lar arasında ecnebi tebaasından 
Diyakanof isminde birisi de var-

dır ki bu zatın gemilerini, bir baş-
1·asına ait imiş gibi göstererek 

cemi işlettiği ve bu suretle ka
~otaj kanununa muhalif hareket 
ettiği anlaşılmıştır. 

Umuoıi evler ve kontrol 
muamelesi 

Beyoğlu civarında müsaade ile 
açılmış olan umumi evlerden ba

zılarının zühı·evi hastalıklarla mü
cadele talimatnamesine muga -

yir hareketlerde bulundukları an -
laŞJlmış ve ahlaki zabıta memu. -

ları bu gibi evleri kontrola batla .. 
mıştır. 

Yapılan sıkı bir kontrol netice· 

sinde beş umumi evin talimatna

meye mugayır hareket ettikle

ri görüldüğünden buralar kapa • 

tı'mıştır. Galata civarında da ye
di ev ayni sebepten kapatılmıştır. 

• • 1 Sıhhiye ve dahiliye vekaletle· 
'o Su hareket noktasını gördükte" rı tarafından glen yeni bir emir-

1\ta dü ı . . d" 3 }'il\ ny.:ı gazete crının, unya ra;ı- I 
~ <U-ı:ıın dünynya b<ılı:ış itibariyle a- de bundan sonra böy e umumi 

Maarifte: 

Üniversiteden 
çıkanların diplo

maları 

ı 
ı 

Kaza yolunda 

Otomobiller Maslak 
yolunda gene hızlı 

gidiyorlar! 
Maslnk yolunda otomobillerin 

Üniversite hukuk fakültesi rne- hızlı gittiği Beyoğlu kaymakam -
zunlarmın diplomaları vekalet ta- lığına sik1yet edilmiştir. Kayma
rafmdan tasdik e~ilerek gönderil- kamlık keyfiyetten seyrüsefer 
miştir. Diplomalar bugün üniver. merkezini haberdar ettiJi gibi 
sitede bütün talebeye dağıtılacak- Sarıyer jandarma kumandanlığı 
tır. tarafından bu yol üzerinde f:Österi-

M - t - -
1 

len kontrol fanliyetinin eksik e -
ezunıye ımhhan arı . . . . . J 

dilmemesmı temın etmı4itır. an-
. Li~e v~ orta ~ekte.pi.erin mezu· 

1 
darmalar, gece nündüz bi:.tün na

nıyet ımtıham gunlerını kararlaş· kil vasıtalarını cevirerek muaye -
tırmak ve bu imtihanlarda bulu • ı t l l d' r.e e mc • e ır. 

nacak mümeyyizleri seçmek üzere -----==------
yarın saat on birde bütün lise ve iki buzhane daha 
orta mektep müdürleri Galatnsa - kapanıyor mu? 
ray lisesinde bir toplantı yapacak
lardır. 

Talebe yazımı 

Dün bütiin lise ve orta mektep· 
lerdc yeni ders senesi için talebe 
yazımına başlanmı!lır. 

Harunreşit Bey 
Maarif vekaleti umum müfetti~-

lerinden Harunureşit Bey dün 
sabah şehrimize çelmiştir. 

---o----

Dar sokaklarda 
yapılacak evler 

inşaat hakkında yeni 
bir karar verildi 

Yeni binalar kanunu dar •o· 
kaklarda ev yapılmasını yasak 

etmittir. Bununla beraber bazı 

kimseler belediyeye müracaat e -

derek bu gibi dar sokaklarda ev 
yapmak müsaadesinin verilmesini 
istemişlerdir. 

Belediye, lstanbulun planı ha
zırlanıncaya kadar bu gibi müra
caatları bekletmenin doğru ol -

Ticaret ve sanayi odası idare 
heye~i dün öLleden soı:ra toplan
mış ve buzh~neler meselesini ko
nuşmuştur. Henüz bir kurar ve -
rilmemistir. 

Sehrimizde altı buzhane var -
dır .. Bunların ikisi, buz istihsali 

ihtiynçtan fazla oldu ~u için ka- ' 
palı durmakta ve diğer dört fab-
rikndan prim almnktadır. 1 

Vaziyet bu şekilde devam eder

se iki buzh nenin daha kapatıl • 
ması icap edeceği söyleniyor. 

iş bankasının yıl dönümü 
lş Bankasının yıldönümü mü -

nasebetiyle Galatasarayda açıla -

cak olan serginin hazırlıklarına 
devam edilmektedir. 

lpekiş, Kömüriş, Yüniş, Şe

keriş, Çiviiş, Ormaniş pavyon -

larır.da bu maddelerin geçirdik • 
leri tekamül safhaları 1statistik, 

tablo ve sair şekillerle gösterile -

cektir. 

Pavyonların duvnrlan, Gazi 
Hazretlerinin milli iktıs:ıdiyatı -
mız hakkında söyledikleri vecize-

S0HBE1 LER ................................ 
Orucu bozmasa .. 

Hnvcs ajansı, Bombaydan gene ay. 
ni hab~ri veriyor: 

Gandi, Bombay kongresinin karar· 
hırını protesto etmek için yeniden o
ruca bnşlıyacnkmış ... 

Mnhntmanın orucu, ısıtılıp ısıtılıp 

ortaya konan temcit pilavını da geçti, 
dönüp dönüp okunan Bina'yı da ... 

Eskiden bir söz vcrdı: Gavura kı
zıp oruç ye,.! derlerdı. Mahatma Gan
di bunun aksini yapıyor! Müslüman 
olmıyan lnr;ilizlere kızıp oruç tutu • 
yor. 

Müslümar.lnrın Ri'mazanı, "on iki 
yılın bir sult:ını" dır. Halb~ki Ma • 
hntmayn, her gün R .. mazan. Her gün 
bayram yapana deli eliyoruz, her gün 
Ramazan yapana akıllı mı diyece • 
ğiz? .. 

• * .. 
Nasrettin Hocanın eşek hikayesi • 

ni bilir misiniz? 

Hocanın eşeği çok yermiş. Hoca 
hayvanın doyumuna para detiştirme

meğe bnşlayınca: 

- Bizim L: zun kulaklıyı açlığa alış
tırnmaz mıyım? diye düşünmüş. 

Düşünmuş ve çaresini bulmuş. 

Eşeğe verdiği arpa miktarını her 
gün azalta azalta, nihayet hiçe indir
miş. Hnyvan bir hafta sonra açlıktan 
nalları dikince Hocn esef etmiş: 

- Vah vah!.. Çok yazık oldu ... 
Tam açlığa alı§ırkcn öldü! demiş . . ... . 

Mahntmn Gandi de, tam açlığa alı
şırken ... orucu bozuyor. 

Amma bİ7.e onun orucunu dinle • 
melttcn cına geldi. B ri dişini biraz 
sıksa da, açlığa alışacağı sırada, oru
cu bozmasa ... 

Hem o kurtulurdu, hem biz. 

Selanıi izzet 

Lastik ve deri 

Ticaret odası henüz 
tetkikatını bitiremedi 

~ tındn farkı daha iyi anlamak in• evlerde yapılacak kontrolların 
1\1 "radır. mıyacağmı düşünmüş ve dar so -
li sıhhiye müdüriyetinden iki me· kaklarda bina yapıldığı taktirde 

lerle süslenmiştir. Serginin bütün 
kısımları azami bir itina ile hn
zırlanmaktadır. Bilha.,sn kömür
iş ve Şekeri~ daireleri çok muhte
sem bir şekilde olacaktır. Kömür 

Ticaret odasında lastik ve deri 
ayakkabı meselesinin tetkiki de
vam ediyor. Bu işle uğraşan ko· 

misyon gene toplanmıştır. Bu 
toplantıya ayakkabıcılar cemiyeti 
idare heyeti de gelmiştir. Ayakka· 
bıcılar Histik aynkkabıların deri 
ayakkabı ticaretine olan zararlı 
tesirlerinden bahsetmişlerdir. ~t . akikatbir olduğu halde bedbin murla beraber mahallin polis 

ıı... llıkbin görü§ler dünyaya ayrı ayıı önlerindeki sokakların genişliği 
""'rı,- merkez memuru tarafından biz-aralar vermektedir. 
ı A.y · zat yapılması ve kontrola baş-ttı-· ııı ıaaHe dünyanın muhtelif yer· 

'tıde .ı· l' •· · d 1 • 1 d l d ahali' en 191 uın ıyeccgınız ra yo ar sıze anma an eve e m ın 

~lı 9 
llluahedelerinin akislerini hatır- büyük mülkiye memurunun key-

r. 
fiyetten haberdar edilmesi bildi -
rilmiştir. 

--o- -

Açıkta simit satmak yasak 
Bazı çocukların değnekler ü

zerine dizerek ve bazı seyyar sa
tıcıların da camekanlara koy-

mayarak açıkta simit sattıkları 

görülmüştür. Belediye bu gibi 
simit satıldığı taktirde simitlerin 
alınarak imha edilmesini bildir -
miştir. 

~isbetinde evlerin önünde arsalar 
ayrılmasını kararlaştırmıştır. 

Sokaklar genişletilmek İsten -
diği taktirde belediye evleri yık-

~ak mecburiyetinde kalmıyacak
tır. 

Bundan başka apartımanların 
da yükseklikleri arasında hayli 
farklar görülmüştür. Belediye 

bundan sonra yapılacak aparlı· 1 

manların, muhakkak yanındaki 

apartımanların yüksekliğinde ya
pılmasını, aksi taktırde inşaata 

müsaade etmiyeceğini şubelere 
bildirmi§tir. 

lj .. d' Ceçen .. 1 1 . .• .... cun slnnbu un bır ~em- ••. Sahte bir doktor yakalanmıı.. • •• Bu adam mahalle aralarında 

dola arak se yar doktor olduğunu 

Komisyon meseleyi daha ziya• 

de tcıkik edecektir. 

~cağını andırır mahaller tefrik e- Komisyon azasından bir zat 
dilmekte, toz şekerle kaplanmış şunları söylemiştir. 

sütunlar konulmaktadır. 1 - Ticaret odası meseleyi bita-

'• raf bir gözle tetkik ediyor. Her 

Müessif bir irtihal 1 iki taraf da ticaret odasında aza-

Merhum Avuknt Mehmet Ziyn Be- ı dır. Türkiyeye lastik ayakkabı sa· 
yin kerimesi ve Avukat Ferit Beyin nayii de lazımdır, deri aya~~a~ı· 
hemşiresi Hntic~ Sntıa Hanım müp - 1 cılar da lazımdır. Bunlar bırıbır
tela olduğu rnhat:ıızlıktnn kurutlamı-

1 

Ierine karsı rakip vaziyette kala-
. r~ 'l: 

yarak irtihal etmiştir. Cenn esı 'ı'""r • bilirler. Bu cihet bizi alakadar et· 
şnmba günü öğle namazından sonra A b b k b t memlo.. 

.. k mez. ca a u re a e .. -Ayasofya crunıınden kaldırılnca ve I d 
Eyüpte aile m kbc.rcsir.c dcfncdile • ket iktısadiyah için zar~r ı mı ır, 
cektir. Çe1enk getirilmemesi rica o • ı değil midir? Bunu tetl<·~e çalışı· 
lunmaktadır. yoruz. 1 

... Bazı safdillcl"in hasta tedavisi Dehri Efendi - Doktorlann yap· 
ve HU. ibi bahanelerle bir 

• 
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Hitler l<a ::andı 
... (Bapnakalcden devam; 

flliinileyh kendi müme~ilini ken
&,;;~ t<~yin eder. 

İkinci madde - Bu kanun Al
man cumhur rei~1 Fon Hindenbur
rrun öliimünden itiraben ıneri ola
caktn:. 

A'l-:ıan kanunuesaaisi mucibin· 
cc, Hindcnburgun ölümü üzerine 
yaprlacak şey yeni bir cumhur re· 
isi intihabı yapmak ve bu in~ihap· 
ta Hitleri namzet göstererek ken· 
disini cumhur reisi intihap ettir • 
mekti. Hitler bu yolu muvafık gör· 
medi. Alman batvekili olmak aıfa· 
tmı ve salahiyetlerini elinde tut • 
malda beraber cumhur reisi sala
hiyetlerini de uhtesine almak iste
di. Onun için metni yukarıya ya-
11ılmıt olan kanunu tanzim ve tat
bik etti. Fakat bu suretle kabul 
ve tatbik edilen kanun, Alman 
kanunu 'e~aıisi ahkamın~ muğa • 
yir olduğu için bir hükumet dar • 
hesi teklinde alınan tedbiri ka -
nunileştirmek çaresini aradı. Bu 
maksatla Alman cumhur reisliği 
ile hükumet reisliğini birleştiren 
Ye her ikisine ait sıfat ve salahi
yetleri kendi uhtesine veren yeni 
kanunu reyiama sevketti. 

itte evvelki gün Almanyada 
yapılan reyiam, bu kanunu Al • 
man milletine kabul ettirmek için 
müracaat edilen bir tedbirden 
baıka bir şey değildir ve itiraf et
melidir ki Hitler, reyiam netice· 
ıinde tam bir muvaff akiyet ka • 
zanmııtır. Çünkü intihapçıların 

yüzde doksanı mevzuu bahs ka • 
nunu "Evet,, diyerek kabul etmiş
tir. ·Muhalefet edenlerin miktarı 
n~hayet yüzde on gibi bir azlıktan 
ibarettir. 

Reyiam için müracaat edilen 
usal gizli rey oldnğu için Hitlerin 
her h4ngi bir şekilde cebir kul • 
landıiı iddia edilemez. Eğer Al
man milleti Hitlerin arzuscna 
""uhal~fet etmek isteseydi reyia -
".13 iştirak etmiyebilirdi, nihayet 
Loş rey vermek suretiyle muhale· 
f etini ifade edebilirdi. 

Muh:J.kkak olan fudur ki bu
giin Al:n~n milletinin ekseriyeti 
Hitlerfo arkasındadır. Hitlerin 
ağzından çıkan he .. söz, doğrudan 
doğruya Aln•an milletinin arzusu 
ve iradesi olar~'k t<:likki edilebi-

• lir. Bu ?tibarla, Hi~!t:r timdi her 
vakitkinden Jah:ı gi.ir bir sesle ci
hana kartı söz ı1öy!iyebile::ek ve 
kendi davasını A!man milletinin 
davası olarak müdafaa edecek -
tir. , 

Mehmet ASIM 

Poll• haberleri : 

Araba ile otobüs 
çarpıştı 

Dün sabah saat onda vilayet 
binası önünde karpuz yüklü bir 
araba ile ta§ yüklü 3832 numaralı 
otobüs çıırpıfmıttır. Arabanın İ· 
çinde bulunan on üç yatında 
Mehmet Ali isminde bir çocuk 
yere dütmüt, hafif surette yaralan .. 
mııbr .. 

Arabacı Sadıkla toför lstelya· 
noı yakalanmıtlardır. 

Yangın 
Panıaltıda Haliıkir Gazi cad

desinde Hadiye Hanımın evinin 
traça11ndan yangın çıkmış, he -
men aöndürülmüttür. 

Yaralanan sarhot 
Gal&t~da Arap camiinde so • 

kak ortasında sarhoş bir h:J.lde 
yatan raspacı Hasan isminde biri· 
ıi, polisler tarafından görülerek 
merkeze götürülmüş, başından 

kanlar aktıiı görülünce hastane • 

ye 1•.,.W..lflu.' · 

Vilayet dokuz evi! Bir keşif 
boşalttırdı P b .. .. d"kk t 

l Odesa konsolosu 
hapse mahkum .. 

erşem e gunu ı a e 
Bu evler, mübadillere değer bir keşif yapılacak R f H · Be 

1
• muha . . au ayrı y n -

tef vız edılmiş bulunuyordu Önümüzdeki perşembe günü, kemesi dün bitti 
Haber aldığımıza göre dün la • adli bir tahkikat esnasında, Tür· Memlekete kaçak eşya getir • 

tanbul vÜayeti Yunanistandan ge kı"yede belkı" ı"lk defa, bı"r ker..ı'f - mekten suçlu olarak sekizinci ih· 
len mübadillere verilmiş olan ve yapılacaktır. Yenikapı ile Kum. tisas mahkemesinde muhakeme e-

tapuya raptedilen bazı evlerin kapı arasında işletilecek bir tren dilmehte olan Odcsa baş konso • 
tahliyesi emrini vermiş ve bu emir ile yapılacak olan bu keşif geçen losu Rıa.uf Hayri B-eyin muhake -
yerine getirilmi~tir. Mesele fUdur: <ıenekı' bir hadi5'nin mahiyetini d hkAmı"ye - mesi ün maznunun ma u • 

tesbit maksadiyledir. tiyle neticelenmiştir. Rauf Hay· Bir kanun vardır ki, mübadil • 
]ere tefviz edilen ve tapuya rap· 
tolunan evlerin muhtelit komis· 

yon kararile sahiplerine iadesi la
zım gelirse bu evler istimlake ta-

bi tutulacak ve mü tef evvizlere 
baz ine bonosu verilecektir. 

1933 senesi Haziranına kadar 
kanun bu muamelelerin ikmalini 

amir bulunmaktadır. Mu:ımelele -
ri ikmal edilemiyen mütefevviz • 

ler mahkemeye müracaatta bu· 

lunmuşlar ve vilayetin idareten 
tahliye hakkır.daki emirlerini "be 

deli istimlak tediye olunmadıkça 
evlerin tahliye edilemiyeceği su· 

retinde bir ilam alarak tehir ettir· 
mi~lerdir. 

Temyiz mahkemesi bu hükmü, 
bedeli is!imlakin nakden değil 

hazine bonoıu olarak tediyesi la
zım geldiği suretinde nakzetmiş-

tir. Bu katar üzeri:-e vilayet tek
rar tahliye emrini vermi! ve ali • 

kadarlar yeniden mahkemeye mü 
racaatta bulunmuşlardır. 

Mahkemeler. yaz tatiline 9im. 
mek üzeredir. Bununla beraber 
müracaati tetkik etmi' tahliye em 

rinin tehirine karar vermiş ve bu
nu vilayete bil.lirerek mahkeme • 

nin Eylul ayı zarfnda yeniden rüi· 
yet edileceğini it'ar eyle~ittir. 

Dün vilayet, bu gibi evlerin 
tahliyesini emretmiştir. Kati e • 

mir üzerine de evler hemen tahli
ye ettirilmişlerdir. 

Evlerden bir kısmındaki eşya üç 
gün zarf mda nakledilmek üzere 

bir odaya doldurulmuş, anah~ar .. 
ları da polis tarafından alınarak 

sahipleri evlerden çA~rılmışlar • 
dır. 

••• 
Vali muavini Ali Rıza Bey şun· 

ları söylemiştir: 

- Tahliye edilen evlerin ade
di dokuzdur. Muhtelit komisyonun 
bir kararına ve bunu teyit eyliyen 

kanuna göre bu emirlerin 19 A .. 
ğustos tarihine kadar tahliyeleri 
ile eski sahiplerine teslimi lazım 

gelmektedir. Aksi halde muhtelit 

komisyon kendi emrinde bulunan 

bir parayı bu evlerin eski sahip1e· 
rine vermek mecburiyetindedir. 

Mübadillerden bir kısmı, evel -
ce tahliye hakkında kendilerine 

yapılan tebligat üzerine mahkeme· 
ye müracaatla tehiri icra kara • 

rı almışlardı. Biz de bu vaziyet 
karfısmda mahkemeye müracaat 

ederek mübadillerin talep etmekte 
oldukları hakkın mahfuz olduğu

nu bildirdik ve bu evlere ait o
lan parayı mahkeme emrine ola

rak bankaya tevdi ettik. Muhak( .. 
me • neticesinde hak sahipleri 

bunları alacaklardır. Nitekim ev· 
velce müracaatta bulunanlar da 

bu husustaki haklarını tamamiyle 
almıılardır. 

Geçen sene bu yolda, sandal- ri Bey heman tevkif edilmiştiı-. 
cı çıraklığı yapan İsmail adlı bir Celse açıldktan sonra Rauf 
çocuk tren altında kalarak ezi] • Hayri Bey ve kavas Tevfik, mu· 
mitti. Mesele o vakittenberi tah- hacir Mebmet Efendiler yerlerine 
kik edilmektedir. Hadisenin ilk oturdular. 
tahkik:-.tını yapan müddeiumumi 
Salim Bey pek az delil bulabil • 

mitli. 

Hadise günü arka arkaya iki 
tr~n geçtikten bir az sanra lsmal 
çiğnenmiş olarak görülmüş, fakat 
trenlerde kan İzi bulunamamıştı. 

Lakin bu da kati bir delil teşkil 
etmiyordu. Çünkü tren ve loko • 
motiflerin yağlanmış olan demir • 
ler üzerinde kanın ve demirin 
durmıyacağı anlaşılmı§tı. Müd • 
deiumumi, hadise günü lsmailin 
evinden aı-.at kaçta çıktığını, o sa· 
atte yoldan geçeh trenleri tesbit 
etmiştir. 

Perşembe günü bu yolda, va • 
gonlarıyla birlikte iki tren itleti· 
lecek, içi ot dolu bir torba da 
yol üzerine konularak tecrübe ya· 
pılacaktır. Bu torbanın kaç met· 
re uzaktan görüldüğü, görüldük • 
ten ne kadar sonra ve torbayı ne 
kadar geçıikt~o spnra tr~niı;ı du
rabileceği tesbit edilecektir. 

Tarı vapurunda 
bulunan içkiler 

ihtisas mahkemesi eski 
kararında israr ediyor 
Vapurculuk şirketinin yeni al

dığı Tarı vapurunda kaçak içki 
bulunmuş ve bundan dolayı va • 
purculuk ~irketi meclisi idare re· 
isi Ruşen ve ıirket memurların • 
dan Balıkçıyan kamarot Hakkı ve 
Tarı vapuru süvarisi Aziz Mah • 
mut Beyler hakkında hapis cezası 
ve bir miktar da para cezası; mu
hafaza memuru Tahir Efendi için 
de beraat kararı verilmişti. 

Bu kararı temyiz nakzetmif, 
fakat dünkü yapılan muhakeme· 
de sekizinci ihtisas mahkemesi, 
eski kararında ısrar etmiştir. 

Üst ilste suCj! 
Y aşuva biraderlere ait Çanka

ya motöründc muhafaza memur· 
ları tarafından yapılan araştırma 

neticesinde gümrük resmi veril • 
memis bir makine bulunmuştur. 

Yaşuva biraderler sekizinci ihti -
sas mahkemesine verilmişlerdir. 

Bu motörün sahip'le:-i bir kaç 
gün evvel de transit i'-..rak mad • 
desi kaçakçılığından dolayı ayni 
mahkeme müdc!ciurn~mili:ine ve· 
rilmislerdi. 

Kabakla esrar! 
Taksimde kabakla esrar içir • 

mek cürmünden dolayı çoktanberi 
takip edilmekte olan lsmail oğlu 
Mustafa ve karısı Haçadur kızı 
Hayganoş cürmü me~hut halinde 
yakalanmıtlardır. Fakat Mustafa 
kaç'"'lağa muvaffak o?rnustur. 

Hayganoş, esrarla beraber se
kizinci ihtisas mahkemeıi müd • 

Bundan sonra kararname o· 
kundu. Kraranamede, muhake • 
menin mevzuu ve ifadelerden alı
nan parçalar ve bunlardan çıkarı· 
lan hükümler vardı. Bu hüküm· 
lere göre, Rauf Hayri Bey bir ay 
mezun1yet alıyor ve lstanbula ge· 
liyor. Fakat henüz Odesada iki 
sene oturmuş olmadığından tarife 
ka .•t""">U mucibince zati eşya çıka· 
ramıyor. Bunun için de e§yasmı 
üç kısma bölüyor ve bir kısmı 
Odesada tanıdığı muhacir Meh • 
mel [fer.diye, diğer kısmım da 
yanında çalışan kavas Tevfik E • 
fendiye teslim ediyor, ayni za· 
manda Tevfik Efendi ye de bu eş· 
yaları zati eşyası imif gibi çıkara· 
bilmesi için "nakli hane ettiğin • 

den vesika veriyorum,, diyerek 
bir vesika veriyor. Bu vesikayı 
da tarihinden anlaşıldığına göre 

Tevfik Efendinin dediği, ıibi va" 
.pura bindikleri g\in 1e,ı:iyor. lşte 
bu suretle kaçakçılık yapmak is· 
tediğinden dolayı Rauf Hayri Bey 
1918 numaralı kanunun 25 inci 
maddesinin son fıkrası mucibince 
bir sene hapse ve kaçırmak iste· 
diği eşyaların gümrük resmine 
muadil olarak !372 lira para ce • 
zasına mahkum olmu§tur. 

Ayni numaralı kanunun 33 ün· 
cü maddesi mucibince Rauf Hay· 
ri Beyin memuriyetini bildiğin
den, ve ona yardım ettiğinden 
Mehmet Efendi, Rauf Hayri Be • 
yin cezasının yarısına, yani altı 
ay ha;:>se mahkum olmuftur. 

Tevfik Efendi iae memur ol· 
duğundan Rauf Hayri Beyin ce· 
zasının aynına mahkum olmuf, 
fakat muhakemesinde bazı nokta· 
.Ja rı tenvir edecek şekilde doğru· 
yu söylemit olduQ-undan 1918 nu· 
maralı kanunun 49 uncu maddesi 
mucibince cezası yarıya indiril • 
miştir. 

Her üçü ~e, ayni kanunun S8 
inci maddeıi mucibince derhal 
tevkif edilmişlerdir. 

Rauf Hayri Beyin eşyaları a· 
rasında çıkan gümüı ça kı::nak mu· 
sadcre e:lilmiı ve gümrük resmi 
olarak 157 kuruş ceza verilmiştir. 

Kararı asabi bir heyecan için· 
de linliycn Rauf Hayri Beye Atıf 

Bey, kararın kabili temyiz olduğ~
nu sövlemistir. 

Rauf Hayri 8-eyin vekil: Ad • 
nan Beyin söylediğine gö•e karar 
bir lıafta içeri:ıinde temyiz edile· 
cektir. 

de' umumiliğine verilmiıtir. 

Kumaf kaCjakcıh§ı 
Bundan altı yedi ay kadar ev· 

vel Galata gümrüğünde bir elbi
se kumaşı kaçakçılığı olmuı ve 
muhafaza teıkilitı tarafmdaıı tah 

ıktibaslar : 

lngiltere 
Müdafaa 

"Jc Journal" yazıyor: 
İngiliz doıtlanmız hakikate 

boyun eğmekte bazan geçikirltf• 
kat §Uraaını da tasdik etmeli ki. 
şeye kanaat getirdikleri zaman 
lahza tereddüt etmezler ve lizılll 

len tedbirleri sürat ve cesareti• 
bik ederler. Sir Maurice Ha 

tevdi o!unan vazife lnıiltereaİa, 
li hazırda beynelmilel vaziyetin 

tcrdiği tehlikeler kar,ısında ani 
letinin yeni bir tezahürüdür. 

Sir Maurice Hankey, lqiJ 
değerli idare memurlarından 
Kendisinin hem 1 ngiliz kali 
daimi kitibi olması, hem de 1 
torluk müdafaa komitesinin kilifl 
itnde bulunması, hakkında göt 
büyük teveccühe en parlak biı 

nenin batınde dönecektir. 
murahha11 altı ayda lmparet 

muhtelif aksamı ile temasta ~ 
cak demektir. Acaba bu v 

. 
kendiaine verilmeaini icap ettirel' 
bepler nedir? 

Sir Maurice Hankey'in 
dominyonlar arasındelci ticari 

aebetleri tetkik edeceği timdicleO 
liniyor. Ottava konferanaındaıt 

ikbsadi §Al'tlar deiifti. lngilteıw. 
yaaasını müdafaa mecburiyetinde 

dı. Merkeze olan ibracabn 
dominyonlarda bir hoınuttuzluk 
yandırdı. Bunu teakin etmek 

dır. Maamafib bu vazife lqilia 
Jet adammın vazifeleri araamcla 

bir mevki tutar. Aaıl mesele, 1 
reain :ıre laıiliz milletleri İt • 
emnü selametine taalluk eder. 1 . 
lerin uzun müddet tatbik e 
"Muazzam infirat" aiyaaetinin 

zamanı geçmiıtir. lngiJtere 
kendini müdafaa için Avrupa 
üzerine zuhuı· edecek bir mü 
karı,mak mecburiyetinde 

Bu gibi yeni vaziyet kar1111ncla 
minyonların noktai nazan neditf 
ğer bir harp zuhur ederse me 
miktar yardımda bulunabil 
dir? 

ı, bu kadarla bitmiyor. G~ 
gilterenin, ıerek lmparatorluiU" 

nü selameti denizyollanrun eaJıt 
maaına mütevakkıftır. Hali 

emniyet münselip olmu,tur. 

Amerikaya deniz kuvvetlerinde 
savat verilmittir. Japonya da bİf 
kun mütalebelerde bulunuyor. 
ziyet karf111nda lmparatorluid 

telif akaamına sevkeden de • 

lidir?. 

l,te bu meseleler, Sir 
Hankey'in halletmeye çalıtacd' 
taknn meaelelerdir. Biz bid~fl 
derece dikkatle takibe 

Çünkü İngiliz lmparator!ufu ....... 

vet ve tedafüi vaziyeti bizi do 
doğruya nlftkadar ed~r. 

Sünnet düğünü 
Hili.liahmer Cemiyeti 

nahiyeıi tarafından önülll 

perşembe günü akıamı içİll 
köyünde Caddeboıtanı S-
bahçesinde bir ıünnet düıu-' 
t ;.., c-~;Jmjştir. 

kikata ıiriıilmiıti. 
neticelenmittir. 

On bir aandık kumaft 
malı olduğu halde, güınriil' 
mini a~ vermek için Y~ 
olarak gösterilmit ve o ı 
yanname tanzim edilınittİ· 

• 
çakçılar ;b~isaa mahkelll 
rilmiılerdir. (' 
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Ôlüm~ Susayan Gönül 
ıı~)ı,, bir a 1 k · · ı·· d. , \' ra ı gu umıe ı: 

ay can l · b ... N ına .. yı e .. 
r._ e var. 

Yazan~ Seli.mi İzz~t 
ucunu göremiyecek kadar ıarhot 
ohr.uftu . 

Kız: 
-.ıeıe,,i "T·ık· ~ ~ ı ı,, ye uzattı: - Kuzum bizi bırakmayın, ba-
\'e bak.. hamı pansiyona kadar ıötürünüz. 
, ~kadaıına iiilip f11ladı: - Merak etmeyiniz .. 

-au lll .. k l' .,.ilci u emme •.. - Teşekkür ederim. 

0~ ıazeteyi ıözleriyle yer Küçük bir evin alt kabnda o • 
. IJa baıladı ve o da gü- ll1ruyorlardı. EYin önüne ıelin • 

-..... lJ~· cı:, kız bizim iki kafadara fıı • 
. ? ~n bu balıkçı Mehmet de ;acrı: 

' a· - Beni itiraz ötede belde ... Ba-
~ .::den daha enayi olacak! bl\:'11 yatınca gelirim! 
" I Ydut, geniş ve rahat bir Bu ıöz "Mavi boncuk kimdeyae 

_..,....,. il ddar, "Tilki,, kalktı, te· g.. · ·~ ondadır .. sözünün yerine 
i.t etti, gazeteyi sahibine geçti. Tilki ıöiüı kabartb, Ayı 

C. omuz gerdi. 
, ~ kadın t•tırdı: . . . Saat ikiyi geçiyordu. Gök 
._.,e canavarca bir cinayet de- yüzünü kaim ıiyah bulutlar kap-

ı., ' •ı. lamııtı. Ortalık tenha ve 111ız • 
ct .. Ydutça .. Yamyamca .. A - dı. 

fttti &ızı adeta yemi9ler ! Ayı Tilkiyi atlaUı: 
, {'r bey: - Sen istenen ıit yat, ben do-

•~erıeniz ben size daha da lapcağım .. 
, 4Qı verebilirim, dedi. Tilkiyin atlamak canına min • 
, .\ an dinliyelim. netti: 
l'i)lc~latay~m, anlatayım.. - Olur, dedi .. 
d1ı1 ' vazıyetten memnundu. Aynldılar. Biraz ıonra, yolda 

'vak!atıp ıırnaıacak vesile iki ıölge peyda oldu .. iki kiti u • 
J •• Ordu, zaktan birbirlerini ıördiiler ve 
, •Yar zat: saklandılar •.. Biri ilerledi.. Öteki 
)'~~?1~ ~ü.ıaa~e ederseniz de ilerledi .. Yaklaııyorlardı. 
içe egınu bıtıreyım, dedi, kah· Birbirlerine yaklatınca haykır-

rken anlatırım. drlar: 
Naıd isterseniz. T·ık·? t - ı ı ... 
C:eyrek ıonra, dördü de bir A t - yı ... 
•n ba~ına geçtiler. ihtiyar Şqal&Jlllflardı. Tilki: 

"-lattı: H - ani ıidip yatıyordun? de-
. ~zımla beraber bugün ıez· di. 
1sın buraya geldik. Tuzlada Ayı güldü: 
k lilenaiiini cluyclak. -Halil ... ~ 

ettik, kalkıp Tuzlaya gittik. - Benim burada randerim 

~~lllel'. gördünüz? var. 
. an bıtcni ,her fCYİ gördük. - Benim de var •. 
~Yar kahvesini yudum yu • - Ben paf&1UD kıamı beldi10-
(erken, kızı, kah Tilkiye, rum. 
Yıya diziyle, bacağiyle do - - Ben de .• 

IJaı~rdu. 
4 •Yar •özünü bitirdi. Tilki 
)~ın artık korkacak, çeki -
l ıç bir şeyleri kalmamıttı .. 
e Yoktu. içleri bütün bütün 
etr 1• Artık kıza ıırnaşa • 

~l İçin, ihtiyara dalkavuklu • 
'h11 .lıııışlardı. ..... . . to IÇıni çekti: 

1 
k a~ıklı bir macera ... Bi -

• ellç ... Ama artık bu acıklı 
~atalım... Ba,ka şevler • 

"-edelim ... Her ne kadar 
Yoraak ta 1 ... 

-Ya! .. 
Tilki bir müddet dütündü, son· 

ra dedi ki: 
- Ayı, benim o kızda gözüm 

var ... Onu bana bırak ..• Eier mu· 
vaffak olurasm, ıana çok para 
veririm. 

- Hayır, kızı istiyorum. 
- Kendini koru. 

· - Kimden? 
Tam gırtlataC3kları ıırada, u -

zakta bir piyade ıölıesi peyda ol
du. 

Tilki: 
f Devamı •ar) 

111&ıı yazın, böyle yerlerde 
• hettikleriyle dost oluverir... Kadıköy tram~ayları 
•iadoıuına gittiniz. Hoılan • Oıküdar tramvayının Kadıkö-

"' en f l' . . 'lk · l eıe\ .. . yüne zatılmuı aa ıyetının ı 
lf kur ederız. kıımı bitirilmittir. Kadıköy -
lre~ ~al~e kızım da hoılandı. · Kurbağalı ve Haydarpata kııım· 

)• ~ıını tamtayım: Aıilen )arının bu ay nihayetindt! itleme-
ı~hn M b.. . d ~ ·• ııır ta ııyctın e • ye açılması muhtemeldir. 
~bıılda bü>:ildül!!. ismim --o--

l"llJıi . ınudülbaki Pqa.. Yeni ne,rlyat : 
. ile Ayı, yerlerinden fr.İ • 

~---.önlerini iliklediler. 
• 

Edebiyat 
Edebi1at Fakülte•i Talebe cemi • 

yeti tarafından çıkarılan ha mecmua· 
nın ikinci sayısını daha tekemmül et• 
mit bulduk. Bqmda .,;r iyi .öylen • 
elifi iki mecmuada ıenç istidatlara 
hocalan Hvinç ıöriileeek ltir arka • 
daılık ıösteriyor. Bu aayıda prafelÖI'· 
lerinin de yazılan var. OkuJUeulan • 
mıza tavıiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 22 Ataıto• aiabuı 

önümüzdeki mevsim ıöıec:eiitaiz 
fDmlerin mevzuu ft en mühim sah • 
neleri ile en IOll aiamna haı..rı.iai 
.... olarak iatipr elmiftlr. . , 

( !ö€ k.aa~Ta 
Qperet 

, 
= -= 

Temsiller "Vasfı Rıza,,sız 
iyi yürümüyor ! 

Şehir Tiyatro
au Artiıtler Koo
peratifi Tepebaıı 

bahçesinde tem • 

ıillerine devam e· 
diyor. Tenkit edi
lecek bazı cihetle· 
ri olmasına rai · 
men, bu temıilleı 
büyük bir alal::ı: 

ve rağbet de ıö
rüyor. Çünkü ,e- Vasfi !Uza Bey 
bir ha!kmın ıece- bir temsilde .. 
leri biraz eğlenmek ve dinlemek ihti
yacına hemen hemell tek cevap veren 
bu bahçe ve bu temıiller olmaktadır. 
Bu itibarla artiıtler kooperatifini, her 
yıl temiz bir aile bahçeıi haıretini 

duyan lıtanbul halkı namına tebrik 
edebiliriz. 

Bizim burada i!aret etmek istedik· 
)erimiz Mdece bu delildir. Ufak bazı 

nok1anlan da itaret etmek istiyoruz. 
Bir kere orkeıtra için temsillere mu -
vaffakiyetle refakat ediyor denemez. 
Bunun içindir ki, artiıtler müzikle 
birlik temini için biT hayli zahmet çe
kiyorlar. Bunu kulalcJa anlamak, hat· 
ti sözle ,örmek pekala mümkündür. 

Bundan ba,ka temaillerde tenevri ve· 
biraz da dekorda deiitiJdik lazımdır. 
Halkın raiHtinin karııbiı hiç bir za
man içte kalan bir hoınatauzluk ol -
mamalı ve yahut raibet, balkın ho,. 

nut oldujulUI ıaımaz bir delil sayıl -
mamalıdır. 

Meeela üç buçuk aaat ıüren bir 
"Lüks Hayat" tan •onra bir buçuk 
aaati ııüç dolduran bir "Kokteyl" hal· 
lrı doyurmpı sayılabilir mi? - Bu nok
tayı da unutmamak aerektir • 

Görülüyor ki, bahçe mevaiıni için 
biraz daha hazırlık ve yeni pro-

a~~~ ~-
ratilini tenkit etmek aldunclan seç -

miyor. 

Bu satırları claha çok ıelecek mev
sim için itaret ediyoruz. 

••• 
Nihayet mühim bir meseleye daha 

dokunmak istiyorum: Vufinin tem· 

ıillere ittirak ebneyİfİ. 

Bu ittirak etmemenin sebebi ma
kul olabilir veya olamaz, yanbt veya 
doğru. Bu; bizi aWuıdar etmez. 

Hakikat; temsillerin Vaafiıiz var· 
bğından çok teY kaybettiğidir. Banu 
da V aafinin halunmachiı temıilleri 
teJftclenler daha ilk ıececlen anla • 
mıılardır. ...: 

Vaafi Rıza, yeri iMi veya ıa aktör
le dolchmalabilecek INr artiıt değildir. 

lnaan, Feriha ile Semibuun ıüzel aeı
lerini dinler, Hunnı allatlat, Şevki
yenin aahne)'e, yakıfAD kıvraldıjuu be· 
ienirken ıöz ıık sık V aıfiyi arı· 
yor ve o aörünmediii vakit, ıördüiü 
ve clinlediti bütün ıüzel teYlerin bir 
hayli eksik kaldıjını duyuyor. Hatta 
Huımın bile, ara ııra belli olan, ne
teaizlliini bu, yokluğa hamlediyor. Bu 
doiruclur da. 

Hazımla V aafi sahnede çok defa 
birbirlerini tamam!ıyan iki kuvvetli 
unıurdur. 

Dojnııunu aöylemek lazım ge'ir· 
.., bir taraftan "Bedia" sız, bir taraf· 
tan "V aafi" siz kalan Hiznmn kaç 
ıecedir çektiği üzüntüyü ve sık:nbyı 
aönlük te kendiıine acıdık. 

A. Sırr1 

~eJi.nik panayırı 

ve Türkiye 
Dokuz Eylulde Selinikte açı· 

lacak olan beynelmilel aergiye 
Tür"iyeden ittirak itlerine bak· 
mak üzere tetekkül eden komite
ye ticartW odaıından İzmir pana
yırı lıtanbul mümeuili ve oda 
tetkikat müdürü Hakkı Nezihi ve 
oda reislerinden Kara Muıtafa 
zade Ahmet a.,ıer eeçilmiılerdir. 
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Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri----• 

• 
Kaalı latllla•I 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmam mı? 

------ - - -- Yazan: Maurice Leblanc 
-2-

Arsen Lopen bir bankadan bi::
milyon frank çıkaran bir ihtiyarın 
l:öşkünü, ihtiyarın parasından tediye
de bulunmak suretiyle satın almağa 

ve bu kötkte istirahate karar veri -
yor. 

ihtiyar, kapısında "Klematit 
kötkü,, levhası yazılı olan bir köt· 
kün kapııını vurdu. Araen Lüpen, 
nazarı dikkati celbetmemek için 
uzaktan ve yavaı yava) yoluna 
devam ediyordu. Kapı açıldı, iki 
genç kız ihtiyarı şen ve yaygara· 
lı ıözlerle kartıladılar. Bunlardan 
biri: 

- Geç kaldın! amca, dedi, ye • 
mek hazır .. Bize neler getirdin 
bakalım? .. 

Genç kızların amcalarına kar· 
tı samimi hareketleri, biraz eıki· 
ce olan kötkün ıakin ve asude ha
li Arsen Lüpenin çok botuna git· 
mitti. Bu güzel muhite girmek, bu 
mes'ut ailP.nin saadet bavaımı te
ne-ffüı etmek hakikaten hot olur· 
dç. 

Bet yüz metre ileride göl, ve 
bu gölün ortaıında, sahile tahta 
bir köprü ile bağlı olan adacık ''e 
bu adacıkta ıüzel bir lokanta var· 
dı•. Arıen Lüpen lokantaya gi
derek büyük bir ittiha ile yemek 
yedi. Yemekten ıonra gölün et • 
rafını dolaımağa baıladı. Göl 
kenarında, çoğu mevsim kıt \lldu-
1" llht' ........... ..-ıillatk-
ler vardı. Bunlardan biri, süzel· 
liği ve bahçeıindeki tarhların 
düzgünlüğü dolayısiyle değil, ka
pısında satılık olduğunu göıte • 
ren bir levha bulunduğundan Ar· 
sen Lüpenin dikkat nazarını çek· 
ti. Bu kötkün adı "Klrlôji,, idi. 
Hatta bu levhada satım ıartları
nın öğrenilmesi için "Klematit,, 
kötküne müracaat edilmesi yazılı 
idi. Bu kötk ise Paristen ge
len amcanın tim:li öğle yemeiini 
yemekte olduğu kötktü. Doiru • 
su bu ya, tali de şeytanlık ediyor· 
du.. insan "Klerlôji,, ile içinde 
milyon bulunan der; çantavı bir • 
birine karıtbrr.-:az olur mu? 

Bahçe kapısının sağında ve ıc· 
lunda birer 1.."Ulübe ,-ardı. Bahçı · 
van bunlardan sagdakinde oturu • 
yordu. Arsen Lüpen kapıyı vurdu. 
Bahçı-Bra derhal kötkü gezdirdi 
ve Arsen Lüpen hemen köşke mef· 
tun olmakta gecikmedi. Bazı 
yerleri adeti harap bir halde bu -
lunıın bu köıtkte Lüpenin en ziya • 
de ho~una giden cihet binanın tak· . .., , _ _., 
simntı ve derhal ta:r .r e:& .c ... ı.e · 
cek bir vaziyette bulunuşu idi 
Lüpe11 kendi kendine: 

- Oh, oh ne ili, diyordu, !:er. 
de zaten 'böyle Pnrise ye.kın. sa • 
kin ve düz ayal< bir ver rulmak 
ve ara ııra gelip dinlenmek i!ti • 
yordum ... 

8".ln:lan baska bu köşkü .. :'\t•n a1
• 

mak ço!< karlı bir it demek idi. 
Cüzdi'.": cık .. ,,.~ ... dan tediyatta bu· 
lunmak kabil... B;r milyon frangı 
saklıyan deri çanta ne güne duru· 
yor? .. Her ş--v ken~ffğinden yo· 
lun' giriyor, demekti. 

Beş dakika ıonra Arsen Lüpen 
Paul d' Averni ismini taşıyan kar· 
tını ihtiyara gönderdi. Bu zatm 
ismi Filip G~vere1 idi. Araen Lü
pen, iki ıenç kızni ihti7arla be • 

raber bulunduğu bir salona alın • 
mııtı. Takdim merasimi yapıl • 
dıktan ıonra Lüpen ziyaretinin 
aebeplerini anlattı. Filip Gaverel 
ıartlannı ıöyledi. Lüpen diifün • 
meğe baılamııb. Fakat dütünür 
gibi ıörünürken iki genç kız kar • 
deıi ve sonradan bunlara yalda • 
tan genç bir delikanlıyı tetkik edi· 
yordu. Bu genç delikanlı iki 
kızdan daha yqhcaıınm nifanlı • 
11 idi. Araen Lüpen, kötkü pa • 
ra11z, daha doirusu, tediyatı de • 
ri çantadaki milyondan yapmak 
suretiyle satın aldıjı takdirde ba 
iki tazeyi ne kadar zarara soka • 
cağını dütünüyordu .. 

Nihayet kat'i kararmı Yer • 
mek üzere kırk aekiz saatlik bir 
mühlet iıtedi. 

M. Gaverel cevaben: ı 
- Pek ili, dedi, yalnız ben der

hal Cenubi F ranaaya hareket e • 
deceiim için lazım ıelen muame • 
leyi noterimle yaparımız. 

ihtiyar bundan sonra altı ay 
evel karısmın öldüğünü, oilu • 
nun Niıte eYlendiğlni, bir kaç ay 
geçirmek üzere genç evlilerin ya • 
nına gideceğini anlattı ve ilive 
etti: 

- Zaten burada biraderzade • 
\erimin yaında' oturmıyorum, be • 
nim köşküm fU komtu "Oranjeri,, 
lröt)diclür. ilci lrötküa bahçeleri 
birdir. Kitk çok hottur. Fakat 
böyle kapıları, pencereleri kapa • 
lı iken güzelliii anlatılmaz. 

Araen Lüpen bir saat daha ka· 
lıp genç kızlarla ıakalqb; onlara, 
hotlarma giden bir çok meraklı 
maceralar anlattı. Bu hikayeler 
kızları çok alakadar ediyor Ye ei· 
lendiriyordu. Maamafih Lüpen 
yan ıözle de ihtiyan tetkike de
vam ediyordu. 

Hepıi bir arada Klematit Ye O· 
ranjeri kötklerinin bahçelerinde 
ge~diler. Filip Gaverel deri çan
taıı .koltuiu albnda olduğu halde 
dolqıyor, oda hizmetçisine bul 
emirler veriyordu. Hizmetçi yol 
bavul ve çan!alarını kapı önünde 
duran bir kamyona yerlettirdik • 
ten sonra L von istasyonuna hare • 
ket etti. Bir aralık genç kızlar • 
dan biri c.;antadan bahıederek: 

- Çantanı da. dedi, beralMr 
götürecek miıin? 

- Hayır, bunlar Pari.ten ı• • 
tirdiğ:m bazı ehemmiyebiz it eY • 
rakıdır. Odama yerleıtirecetim• 

Hakikaten ihtiyar kötke ıirdi •• 
Yirmi dakika kaldıktan aonra tek· 
rar çıktı. Çanta ubk koltuiu 
altında deiildi. Paraları ceple
rine yerlettirdili hiMini Yerecek 
bir titkinlk alameti de yoktu. 

Arsen Lüpen kendi kendine: 
- Paraları lfizlemit olacak! 

de:li. Herif sakladığryerden emin. 
Anla!'lı\ıyor ... Bu zat kanllftln mi· 
rası için hükUmete Yf!flİ •ermeli 
;ıtetniyen dubaracrnın biri .. Biyle
lerine merhl'"net etmek btiy• 
.foöru deı:rildir .. 
B'ından ıonra yüksek MSle il&-

ve etti: 
- Kararımızda sabitiz, 

mi efendim? 
-Tamamen .. 
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;:$an y • mnntakalarında Kuruluşunun yüzüncü yıldönümü münasebetile 

seyahat~n intibalar Harbiye mektebimizde yapılacak 
merasim ve mekteh·n t ·hı 

• 
ı 

, l Baş tarafı ı tncı sııyıtactaı J f~brikasının her tarafını. büyük bir 

düşkün Ye bakımsız bir halde idi. dıkkat ve merakla gezdıler. Fab
Milli hükumet bir çok sermaye dö rika müdürü Re§at Beyden en ince 
külerck burada vücude getirilmiş teferruata kadar izahat ahyorlar
olan fabri~aları bakımsızlıktan dı. Yün mensucat sanayiimizin 
lrnrtarmak istemiş, bu müessese - daha ziyade ilcrlemiı, memleket 
lcrin başına Belçikada mensucat ihtiyacının hariçten tamamiyle 
fenni tahsil etmiş olan şimdiki müstağni kalması için neler yap· 
müdür Reşat Beyi getirmi§tİr. Re- mak lazım geldiğini anlnmağa ça
şat Bey Hereke fabrikasının lışıyorlardı. Ham yünleri yıkaya
idaresindc hakikaten büyük bir rak, tarayarak diderek iplik hali
ehliyet ve kabiliyet göstermiştir. ne getiren sonra güzel elbiselik 
Adeta metruk bir halde olan ma· kumaşlar dokuyan muhtelif top 
J<in.::leri harabiden kurtarmış, az makinelerden her birinin yanında 
bir zamnn iç.inde müeseseyi mem- duruyor, tetkik ediyorlardı. 
leketin en mükemmel mensucat Türkiyenin sanayileşmesi mcse· 
fabrikası derecesine getirmiştir. lesinde Başvekil Paıanın en çok 
Hcreke fabrikası artık halı yap. ehemmiyet verdiği bir nokta ma -
ımıyor. Çünkü halı satışı iyi olma- kinelerden ziyade bu makineleri 
'<lığından bununla meşgul olmağı kullanacak adam yetiştirmektir. 
iktrnadi bulmuyor. Diğer taraf tan Bunda hakkı olduğu da şüphesiz
'·nktiyle ipek mensucat imalalt ile dir. Onun için ıanayi mıntakala· 
tanınmış o!an bu müessese artık rında gezerken kendisi ile temas 
bu sanat şubc;sini de terketmiş bu- edenlerin iş hayatındaki kabiliyet· 
lunuyor. Çünkü ipek mensucatı lerini ualler sorarak ve cevaplar 
da maddi fayda getirmiyor. Bu - alarak ölçüyor. Mevcut İş adam
nunla beraber Hereke fabrikası tarının kabiliyetlerini yükseltmek, 
bugün memleketimizde yün men- memleketin muhtaç olduğu yeni 
~ucatı ile meşguldür ve derece kabiliyetleri vücude getirmek için 
itibariyle yün mensucatının en in- çareler düşünüyor. 
celeri Hereke fabrikasında yapıl - Türkiye sanayileşme hareketi -
maktadır. Sarfiyatı pek mahdut ne girerken hedefi sadece kendi 
olan fevkalade cinsten İngiliz ku- dahili il:tiyaç.larını temin etmek -
maşları müstcs.na olarak birinci, tir. Mesela mensucat aanayiini lf' 

ikinci ve üç.üncü derecedeki diğer sis ederken yalnız on sekiz, yirmi 
İngiliz kumaşları ile Herekede ya· milyon Türkün kendi fabrikaları -
pılan elbiselik kumaclar pek ala l . h t uk ~ mızda yapı mıt yun, ya u pam • 

lu bezler, basmalar, kuma,1arla 
giyinmesini istiyor. Zir& bu
günkü vaziyette memleketimizde 
yapılan yerli mallar mevcut nü~u· 
sun üçte birini giyindirlJ\eğe bıle 
kafi değildir. Bununla beraber 

gerek cinılerin, gerek Tü.rk f abr~

yanynna getirilerek mukaseye e• 
dilebilir. Aralarında hiç bir fark 
yoktur denilebilir. Eğer üç sene e
ve] Hereke fabrikası bir yangın 
gcsirmemiş olsaydı bugün daha 
çok ilerlemiş olacaktı. Fakat yan· 
gınm fabrika üzerindeki tahrip-

kar tesiri artık boşa geçmiş sayıla- kalan fiatlann beynelmılel sevı-
bilir. Hcreke fabrikasının husu- yeden daima aşağı olmasına ıon 
siyetlerinden biri de muhasebe u· derecelerde dikkat etmesi lazım -
sullerindeki dikkat ve muvaffakı- dır. Bir halde ki gümriik olmak· 
yetidir. Sınai müeseseler için ma

liyet fiatlarının tesbiti çok mühim 
bir iştir. Hereke fabrikası muha
sebe heyeti bu hususta mevcut sı
nai müeseseler arasında birinciliği 
almıştır. Onun için iktrsat vekili 

Celal Bey diğer sınai müeseıeleri
nin, fabrikalarının Hereke f abri
kasında tatbik edilen muhasebe u· 
sullerini kendilerine örnek yapma
larını emretmiştir. 

Fabrikanın muharrik kuvveti 
be§ yüz beygir kuvvetindedir. Mü-
kemmel bir tamirhanesi vardır. 

Fabrikanın, kullandığı iptidai 
maddeleri tahlil ederek kimyevi 
kıymetlerini tayin eden, bir de 
kimyahanesi bulunmaktadır. Bu
rada çalışan kimyager ayni za-

manda memleketimizde mevcut 
yün envaının cinslerini ıslah etmek 
ve bu suretle mensucat sanayiinin 
tekemmülüne yardım eylemek 
maksadına göre de çalışmaktadır. 

Hereke iki parçadır: Birisi sa
hildeki fabrika muhitidir. Diğeri 
de asıl eski Hereke köyüdür. Bun

lardan birine yukarı Hereke, di -
ğerine a§ağı Hereke diyorlar ki 
her ikisinin de halihazırda sekizer 

yüz ki i kadar nüfusu vardır. He
reke fabrika idaresi amele için sıh
hi evler yapmak teşebbüsündedir. 

Garip olan şudur ki Hereke uzun 
bir zamandanberi işliyen bir fab
..>_!..,. .:.:_.: .. ~u halde burada çalıtan 
;şçilcrin çoğu bekardır. Onun 
için İ!çilerin çoğu bekar koğuşla
rında oturuyorlar. 

ismet Paş Hazretleri Hereke 

sızın, yahut mevcut himayeyi a~t
tırmaksızın yerli mallarımız harıç· 
le rekabet edeblisin. icabında bu 

gün Japonya malları amele ücret
lerinin ucuzluğundan istifade ede
rek dünyanın her tarafında Avru
pa mallarına rekabet edi~orsa Y~: 
rın Türk sanayii de kendı dahılı 
ihtiyacımızı tatmin ettikten sonra 
_ Memleketimizde amele ücretle· 
rinin Avrupadaki ücretlere nisbet 

kabul etmez derecede d~ha ehven 
oluşuna göre - fazla istahsalatı • 
nı memleket haricinde ıürebilsin. 
Türk sanayiinin ileride bötle bir 

terakki derecesine varabilmesi 
için tüphesiz yeni te.sis edi~ecek 
fabrika makinelerinın ~on sııtem 
olması mühim bir rol oynar. Fa-

kat bu makineleri kulanacak işçi • 
]erle bu İfçileri idare edenlerin rol
leri makinelerin rolünden elbette 
daha mühimdir. 

Alman imparatoru ikinci Wil -
helm lstanbula ge\diği vakit Here
keyi ziyaret etmiş. Şimdi Hereke
nin iskelesi civarında olan tahta -
dan bir bina vardır ki o zaman im
paratorun ziyareti münasebetiyle 
yapılmıt ve rivayete göre bu bina 
üç gün içinde batlanmış. ve bitir.il
miş. Herekeliler Başvekıl Pata ıle 
refakatinde bulunanlara fabrika
ların ziyaretinden sonra burada 
kahve ve limonata verdiler. Here -
kenin nefis meyvelerinden ikram
lar ederek büyük misafirperverlik 

gösterdiler. 

Mehmet ASIM 
.(Yarın Papbahçe fabrikası.) 

Kutlulama çok parlak olacak ve ayni günde 
diploma dağıtma merasimi de yapılacaktır 

lıtanbullular gelecek pertembe 
günü otuz ağustos zafer ve tayyare 
bayramlarından başka; Türkiyeyi 
ölümden kurtaran, Türkiyenin 
yaşamak hakkınıdünyaya tanıttı • 
ran büyük şefimiz Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerini ve bugün , 
memleketimizi idare edenlerin 
çoğunu yetiştiren ünlü ve §erefli 
bir müessesenin de yüzüncü yıl dö
nümünü de kutluluyacaktır. 

Yüz senelik hayatında memle
kete binlerce kumandan ve kahra
man zabit yetiştiren bu müessese, 
varlığı ile iftihar duyduğumuz 

Harbiye mektebidir. Bu ~ektep, 
asil Türk aıkrini bütün cepheler• 
de muzaffer kılan vatan sever, İn· 
kılapçı, askerler yetiştirmittir. O
tuz ağustosta bu, kahramanlar 
yuvasının kurulutunun yuzuncü 
yıl dönümü, görülmemİf bir tekil
de kutlulanacaktır. 

Aylardanberi süren hazırlık bi
tirilmi,, dört bine yakın davetiye 
dağıtrlmı§hr .. 

Kutlulama merasimi 
Hazırlanan programa göre, har· 

biye mektebinin kurulutunun yü
züncü yıl dönümü otuz ağuıtos 

peqembe günü ıaat on be~ bu· 
çukta Harbiye mektebinin yanın • 
daki Sipahi ocağı ıahasmda kut -
lulanacaktır. 

Merasime bütün askeri liseler, 
aıkeri yüksek mektepler, harp a
k~demisi, İstanbul garnizonunda
ki bütün zabitler, bütün müteka
itler ve dört bine yakın diğer da
vetliler iştirak edecektir. Evveli 
İstiklal mar§ı çalınacak ıonra bü -
yük erkanı harbiye reisimiz Müşir 
Fevzi Pa~a Hazretlerinin nutukla
rı okunacaktır. Mektep kuman • 
danı mektebin bir tarihçesini ya
pacak, askeri mektep talebeleri 
namına üç genç ve askeri müteka· 
itler namına da bir zat birer nu
tuk söyliyecekler, en nihayet de en 
ya§lı muvazzaf asker sıf atile birin• 
ci ferik Cevat Pata bir hitabe söy
liyecektir. 

Nutuk ve hitabelerden ıonra 
harbiyeli martı çalınacak, mekte • 
bin önünde bulunacak kumandan
lar önünden bir geçit resmi yapıla· 
cak, sonra daveti iler mektebi zi -
yaret ederek hazırlanacak büyük 
büfede izaz olunacaklardır. 

Ayni gün geçit resminden sonra 
600 genç Harbiyeliye de diploma -
lar verilecektir. Mektep, cümhu
riyet devrinde en fazla bu yıl me -
zun vermektedir. 

Müessesenin tarihi 
Yüzüncü senesinin kutlulanma-

siyle sevinç duyduğumuz bu yük
sek müeueıenin nasıl kurulduğu -
nu bu vesiyle ile yazmak istiyo-
rum. 

Türk ordusu istila günlerinde 
dünyanın en sağlam bir ordusu 
iken sonradan Yeniçeriler zamıı -
nında gevşeklik göstermiştir. Gev
şeklik kumandan ve zabitlerin bil· 
gis 07.Hğinden doğuyordu. 

Okur yazar zabit yeti§tirmek 
için 1147 de birinci Mahmut zama· 
nmda Üsküdarda Toptaşında 
"Humbereh ne,, ve "Mühendisha
ne,, adile mektebi andırır bir bina 
yapılmış. buraya brst r !" ... ,J"' t-dan 
ve Yeniçerilerden talebe ıeçilmiı
tir. Fakat Yeniçerilerin ha§ kal· 

dırması endiıesi bu mektebin ça
buk kapanmasına sebep olmuştur. 
1207 de ilk mektep binası Halıcı · 
hendiahanei sultanı,, denmİflİr. 

oğlunda yapılmıt ve adına "Mü-
1247 de hassa mütürü Ahmet F ev
zi paıanın yol cöıterirliğiyle Seli
miye kışlasında Subyan bölükleri 
adı ile bir teşkilat vücude getiril -
mittir. Hassa miralaylarından 

Namık Bey Avrupa ve Rusyaya 
gitmiş, Avrupa mekteplerini gez
mit ve sonra Avrupa mektepleri -
nin yükaeliıi hakkında padişaha 
izahat vermiş ve nihayet askeri bir 
mektep kurulması hassa muşııru 

Ahmet Fevzi paşa ile Namık Be -
ye havale edilmi,tir. 1250 de 
Maçka kışlası mektebe verilmiş, 
mektep bir tabur halinde te~eh' 
etmiş, Subyan bölükleri de bu 
raya getirilmiştir. Tabur sekiz bö· 
lüklü idi. Dersler sekiz kısma ay· 
rılmııtı. 

Talebe kır renkli çuhadan elbi· 
se giyiyor, meç taııyordu. 1251 de 
Viyana, Paris, Londraya talebe 
ve zabit gönderilmiş, ve ikinci 
Mahmud un mektebi ziyaretini mü
teakip mektebe ecnebi hoca olarak 
İspanyalı ressam Şirans ile piyade 
muallimlerinden Mavuni getiril
miştir. Mektebin mevcut talebesi 
dört aınıfa ayrılmıtlır. Yalnız 
Tahail müd<leti l>elli değildi. 1256 
da programa Fransızca dersi de 
konmu§, 1257 de riyaziyeye kuv
vet verilmiştir. 1258 de yüksek 
derecede muvaffak olanlardan 
kırk bir talebe ile bir mülazim ve 
iyiye yakın numara alan yirmi, do
kuz efendi mülazim olarak mek· 
tepten çıkmışlardır. Maçkadaki 
mektep ihtiyaca kafi gelmediğin
den şimdiki harbiye mektebi yer • 
rinde bulunan "T ophanei Amire,, 
hastahanesi olan bir katlı bina la· 
mir edilmit ve mektebin buraya 
taşınması ve mektebin de idadi 
yapılmasına karar verilmi,tir. 
Mektep 1260 ta Dolmabahçe sara· 
yının teferruatından olan hademe, 
musikai hümayun, baltacılnr da
irelerini ihtiva eden çinili köşke 
tasınmıştır. Maçkada ve Pangan
tıdaki binaların da ıslahına geçil· 
miştir. 1263 §ahanmın dokuz ve 
onuncu aünlerinde mektep çinili 
kötklen yeni harbiyeye taşınmış, 

harbiyenin birinci ve ikinci !ıınıf -
lariyle idadinin beıinci senesi ih
tiyat namiyle mektebi teşkil etmiş
tir. Harbiyeye; ''Meke~bi ulumu 
harbiye,, idadiyeye de "Mektebi 
fünunu idadiye,, denilmiş, 1264 te 
ihtiyatlık kaldırılmış, harbiye üç 

st"ne olmuştur. 
Bu sene de huzur imtihanı ya -

pılmış, beş senede mülazim bu
lunan dokuz efendi yüzbaşılıkla 
mektepten çıkmışlardır. 1265 se
nesinde idadinin en son unıfı har
biyeye nakledilerek harbiye dört 
seneye çıkarılmı,tır. 

1269 da Ruslarla muharebe baş
layınca bir taraftan hastahane ve 
diğer taraftan da müttefik asker
leri yerleştirmek için yer aranmış, 
bu sebeple 1270 te Maçkadaki ida
di Üsküdarda yeni mahallede bir 
mektebe, bir ay sonra da harbiye 
"Babı seraskeri,, deki eski tat kış
laya kaldıı-ılmıştır. Mektebe pi -

yade Fransız nskeri yerleştiril 
tir. Harbiye mektebi beş sene 

ki taş kışlada kalmıştır. Bir . 
det sonra da harbiye ve idadı 
lcşlirilerek şimdiki Gülhane 
depo olan tıbbiye binasına l 
mış. 1297 tarihine kadar b\l 
kalmıştır. 

Pangaltıdaki harbiye 111e 
binası, Fransızların içinde b 
duğu bir sırada fırtınalı bir g 
yanmıştır. Sonra eski te111el 
rinde yeniden mektep yapıl 
başlanmış ve bina birçok seıı' 
katlı olarak bitirilmiştir. 121' 
harbiye mektebi yeni binası~ 
şmmış, 1280 de yapılan resJ11 
tihanlarda Abdülaziz de bıl 
muş, 1286 da askeri mekte. 
imtihan zamanı yaz çe"rı 
1288 de tahriri imtihan usulU 
muş, 1292 de muharebede r 
muna binaen üç sınıf birden 
çıkarılmıştır. 1300 de erkaf11 

biye binbaşısı fon der Golç 
yadan getirilmi§, bundan 
mekte Berlin harbiye 111 
programı tatbika başlanmış 

1324 meşrutiyet ilanında 
ye mektebi hareket ordusiyle 
raber ölmüştür. 21 temmuı 
da büyiik harbin başlaması . 
ne tedrisata nihayet veri1J1l 
zaman mekteple mevcut üç. 
kıtala'fa gönderilmiştir. 4 
330 da ihtiyat zabit namzetl 
limgıihı teşkil edllmiş, bu lı 
de harbiye hastahane yapıl 
1 kanunuevel 334 le mütare 
sonra harbiye mektebi lns' 
tarafından işgal edilmiş, 1 
335 te Çengelköyündeki 
melctebinin yeni inşa edi\eıı 
mında açılmıştır. 

335 eylfılünde birinci 
devresi açılmıısa da 1 kanoıı 
336 da buranın dn işgali 0 

harbiye mektebi Hnlıcıoğl~. 
topçu mektebine nakle 
muhtelit harbiye halini alı:t> 

Milli mücadele esna.!11nd"' 
kım kumandanı yetiştirihne~. 

·dır 
re Ankarada Cebecide Abı. 
şa kö~künde ve civarındt\l' 1 

yonlarda 1 temmuz 336 da 1 

muhtelife zabit namzetleri t 
b l. . hl" 

aahı acılmış. u to. ımBa . 
o • )<ı 

talebeyi Maç.ka kışlasmde. fı 
tan mektebinin birinci s•

111 

Kuleli askeri idadisinin iki 
çüncü-smıflarmdan Anadolıl 
çen iki yüz em talebe teşkil 
tir. 336 teşrinievelinde il~i 
zabit vekilleri çıkmış, bu ltl 
milli mücadelenin devam' 
cletince bu şekilde ltaldıkte.tıl 
1 nisan 339 dn harbiye mel< 

h b. elet 
nakle:lilmiş ve ar ıye nı . ge 
Eylfıl 339 da gene genne 

tir. 
9 Mektep kuruluşundan 

b·t ye 
neaiqe kadar 23427 za 1 

mittir. . 
. rıerı Kahraman harbıye 1 

1 
b. l Gı 

ten !elamlar, ıze ~~~ . el" 
dünyanın gıple etlıgı hır . 

· · bu ) kahraman yetıştıren 1'\J 
mektebin •üzüncü y11ını 

b hth'" yacaldara ne kadar a 

derim... b'</ 
har 1 

Asil ve vatansever 1, .. .. ' 
MektP.binizin yi;.,.;;n,. ' fll 
olsun! Yekta 
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''M. Hitler ·ı ' gerı eyor .,, 
~~------------------~-

..... tB~ &.&ratı ı mel eayıfada) rey veren milletin, arzusunu izhar 
eylemi§ olduğunu bildiriyor. 

Kurultay komisyonları ça-
lışmıya başlıyor.. , Şuraımı da kaydetmek lazım· 

dır ki, büyük nüfuslu olan ıehir· 
lerde rejime muhalefet ebnek ha· 
kiki bir cesarete delalet eder. Ba
ır katolik mıntakalarla büyük i§çi 
!ehirlerinde mualefet hazan yüz .. 
de yirmi beti geçmiıtir. 

Bu rakam, rejim için çok bü • 
Yüktür. Milli sosyalist rejimi, en. 
Yüksek devrini aeçirmiştir. Fa • 
kat M. Hitler, nüfuzunu kaybet
ltlİt değildir. Bununla beraber, 
M. Hitler kuvvetini almış olduğu 
efkarı umuimyenini en küçük ıa
hıraızlığına kartı bile hasaaıhr ve 
ister istemez, bu reyiamdan M. 
Coebbelıin bundan sekiz gün ev
\'e) söylediği sözlerden cıkan he· 
•apları aşan neticeler çıkarmağa 
lllcchur olacaktır. M. Goebbelı, 
•ekiz gün evvel şu ıözleri söyle -
tniıti: 

"- Bir tek rey kaybedersek, 
Y~ban:ılar §Unları aöyliyecekler • 
clir: "Bir rey kaybettiler. Milli 
sosyalistlerin kırk milyon reyi 
vardır. Binaenaleyh kırk milyon 
•ene bekliyelim. O zamana ka • 
dar mill sosyalizm kaybolacak -
hı· .. , 

Snr'a glrdl§i gUn Hltler 
l:<: ndfni mes'ut sayacak 

Berlin, 20 (A.A.) - M. Hit. 
ler, kendisini tebrik için gelen iki 
bin Sarr'lıya hitap ederek ezcümle 
clemiıtir ki: 

"- Dün Alman milleti birli • 
ğinin delilini gördünüz. Sarr'ı 
Yeniden Almanyaya bağlanmıt 
görmek hususundaki !edit arzu· • 
aunda da Alman milleti ayni ıu -
retle müttefiktir. Bütün Alman. 
la.r 13 - 1 tarihinin Sarre ıztırap· 
larınıın nihayet bulacağı tarih ol
duğuna kanidirler. Almanya mu
a.hedelere riayet etmekte ve yal
nız diğerlerinin de o suretle ria • 
Yet etmesini istemektedir. ilk de
fa olarak Sarr' e gelebildiğim gün 
en mesut günüm olacaktır.,, 

Hücum kıtalart bir fener 
alayı yaptllar 

. Berlin, 20 (A.A.) - Havaı a· 
Janaı muhabirinden: Dün aktam 
k,den.tia 

Vilhelmstraaaede büyük bir faali
Yet hüküm sürmekteydi. Hücum 
kıtaları bir fener al~ı tertip et -
lllİtler ve ba§vekalet Önünde milli 
•oıyaHıt martı ve askeri marşlar 
~Yliyerek geçit resmi yapmışlar
dır. 

Bir çok defa if odasının hal -
:Jconuna çıkan M. Hitler, müthi§ 
~Uu,larla ve tarif edilmez coşkun· 
uldarla karıılanmışhr. 

Kalal>ahk arasında bir çok 
lensler göze çarpıyordu. 

Altnan gazeteleri memnun 

. Berlin, 20 (A.A.) - Alman İs· 
tıhharat ~rosu bildiriyor: 

Londrada akialer "Hltler 
geriliyor! ,, 

L d 20 (A A ) "M"ll. ~ <Bat taraıı ı ı.acı •yd&da> 
on ra, . . - ı ı k ]ta B k af d 
l. 1 ·ı · 1 "H" I uru Y at anı tar ın an, te -

soıya ııt er gerı ıyor ar,, ıt er 21• k d h 1 k t" ')d" . . .. . . n o unmasının er a ea ırı ı· 
gerıhyor,, batlıkları da goaterır kı, .. · b tt k d F k t 
ı . . A • • gı, za ı an o un u. a at umum 
ngıhz efkarı umumıyesınce kAt• lb . N . 8 " . . . a ıp ramım ecmı ey, azayı 
Newa Chronıcle,, gazetesının de· t 1 h kk d d" ·· ı · · . .. . . . . ez er a m a uıunce erını 

dıgı gıbı mılyonlarca Almanın M. ·· l v k I . d • k 
Hitler lehinde rey vermesinin e - 10! emel ge ve 

1
u
9
ru tay 1 arı 0 

• 
. . mıayon arını ağuıtoı pazar 

hemmıyetı yoktur. Asıl mesele ..... . 
d

.. ·ı Al R · h f"'h gunu ıçın lop)amağa çaiırmıttı. ort mı yon manm eıc ı u • B' .. . 
ır gun öncekı toplantı zaptı 

rerc reylerini vermemit olmasıdır. 

Hitler geniş salahiyetini 
nasll kullanacak? 

okunduktan ıonra, Batkan Kazım 
Pata Hazretleri, zabıtta teıbit 
olunduğu gibi, Cafer oilu Ahmet 

Londra, 20 (A.A.) - Daily B. in tezinin dille alakaaı olmadı· 

Te]graf gazetesi, M. Hitlerin ara
yı umumiyeye müracaat arefesin
de söylediği nutku tetkik ederek 
diyor ki: 

"-Eğer bu sözler, Hitler Al· 
manyasınm hakiki gayelerini ifa· 
de ediyorsa, hunları ancak tasvip 

edebiliriz. Almanyanın iktısadi 
hayatiyetinin iadesi, Avrupanın 

kalkınması için mühim bir unsur• 

dur. Fakat, silahlanma masra • 
f ının artması suretiyle gayeye e· 
rİ§mek için sufedilen gayret, Al· 
manya sanayıının rahatsızlığını 

eksiltmek şöyle dursun, bilakis 
arttırdığını isbat etmiştir.,, 

Daily T e1graf ile Daily Chro-
nicle, M. Hitler lehine reylerin 
kaydedilecek nesbette azaldığına 
işaret etmektedirler. 

Bütün İngiliz gazeteleri, dünkü 
arayı umumiye neticesinin Al· 
manyada Hitlere en yüksek ıalahi· 
yeti verdiğini yazmakta müttefik
tirler. Daily Mail, t unu soruyor: 

··~M. HjtJa,. ..b.N.ı M1aMyeti, 
nasıl kullanacak?,, 

Daily Herald, arayı umumiyede 
elde edilen rakamların hakikat ile 
hiç bir münasebetleri olmadığını 

söylüyor ve Alman milletinin ha· 
kiki düşüncesinin meçhul kaldığı
nı ilave ediyor. 

Frant11zlara göre: Hltler 
partiyi kaybetmi9tir 

Paria, 20 (A.A.) - Alman re· 
yiamı neticelerini tahlil eden 
Fransız matbuatı 'u mütaleada 
bulunmakta ittifak ediyor: 

"Büyük şehirlerde ve katolik 
merkezlerde geni§ bir muhalefet 
tebarüz etmi§tir. M. Hitler, ka • 
zandığı rey ~dedi her ne olursa ol .. 
sun partiyi kaybetmiştir. Çünkü 
reyiamın yegane ehemmiyeti mu -
maileyhin ecnebilere kar~ı memle
ket dahilindeki otoritesinin yüksel 
miş olduğunu göstermek istiyor• 

du.,, 
Matin gazetesi, M. Hitlerin bir 

evelki reyiama nisbeten yüzde 
raddesinde bir muvaffakıyebizli • 
ğe uğramasını bilhaasa Dolfusun 
katline, 30 haziran tenkil hareke • 
tine, iktısadi vaziyete ve ıiyast 
infirada atfeylemektedir. 

Stratosfer balonu 

ğını ve bu yüzden devamı meYzuu 
bahıolamıyacaiını söyledi, ve: 

- Tez okuma ııruı Naim Ha· 
zun Beyindir, buyurun Naim Ha· 
zım Bey! ' 

Diyerek, "Türk dilinin Sami dil· 
lerle münaıebeti,. tezi sahibini 
kürsüye çağırdı. 

Naim Hazım Bey, 25 senedir 
Arapça ile, on bet senedir kendi 

dilimizde hocalıkla uirapnakta 
olduğunu ıöyliyerek söze batla -
dıktan sonra, çok zamanlar ken· 

disine bir hayal ıibi ıöriinen te • 
yin bugün dosdoiru bir hakikat 
bunu ne §ekilde ispat edilebilece -

olarak meydana nasıl çıktıim, Ye 
ğini anlatmaja koyuldu. 

Naim Hazım Bey, Arap dili· 
nin Türk dili ile münasebeti anla
tır çok fayaru dikkat örnekler 
getirdi. 

Kökü Türkçeden olan birçok 
sözlerin, "Tasrif,, ıekliyle Arap -
çada naaıl deıitmit' olduiunu, fa· 
kat ba:ınlarında h&l& temel ... iai 
ve biçimini muhafaza ettilini et
rafiyle ve tahtaya yazarak anlattı. 

Haim Hazım IS•yln tezi 

Naim Hazım Bey, tezinin ha· 
tında diyor ki: 

- Bununla beraber dil bölü -
ğünün tarihi ve mahiyetini aça -
cak olan tU üç düğüm 9imliiye 
kadar bir türlü çözülememeıitir: 

1 - Sami kavimlerinin birle· 
tik ana yurdu neresi idi. 

2 - Sami dillere kaynak olan 
ana dil nasıl bir dildi. 

3 - Yaıayan Samt dillerden 
hangisi ana dile daha: yakındır? 

Bu düğümleri çözmek için or· 
taya atılan dütünceler ve ıörütler 

0 kadar çok ve birbirine aykırıdır 

ki bunları ilmi bir belirtiden ıi · 
yade düz bir oranlama saymak 
de.ha doğru olur sanırım.,, 

Bütün gazeteler, Hitlerin ka • 
~tndığı büyük muvaffakiyeti tes
hl· 'Ve bu zaferin yüzde doksanının 
ıla kaydü~rt M. Hitlerin arka- Belgrad, 20 (A.A.) - Profe • 

•ında. mevki alan Alman milleti- sör Cosyns bu sabah balonunu 
nin hirliiini açık surette göater • vagona yükletmeğe batlamııtır. 
ınd_ekte olduğunu beyan etmekte - Öğleden sonra Liyubliyanaya gi .. 

Naim Hazım Bey, bundan ıon
ra Türk ve kök kelimelerinin 
Arap diline geçerken tasrifilet· 
meket aldığı tekilleri aaymakta 
ve Türk dili ile Sami dilleri birbi· 
rine zıt karakterlerini belirterek 
bu diller ilk teıekkülünde tasrifi· 
leşmit bir Türkçe olmayıp sonra
dan Tür1'çeleımit ta~rift bir dil 
olduğu davasını takınm~ya çalıt· 
maktadır. 

Naim Hazım Bey, bu cihetler 
hakkındaki izahatını müteakip, 
tezinin bir yerinde diyor ki: 

ırler, decektir. 
Milli sosyalist fırkasının Pres- Liyubliyana, 20 (A.A.) - Stra-

P.ondana ıazeteıi; reyia.m netice- tosfer balonu iyi şerait içinde in
~ı~de M. Hitlere kar§ı büyük bir miıtir. Çok yorgun olan tayyare-
ıtınıat ·· k 'h' · d" k"ld k l gorme le ve tarı ın fım ı- ciler samimi bir şe ı e arşı an-
._ Ytade.r benzer bir itimat miaali mı,Iar ve misafir edilmiJlerdir. 
~:miş oldufunu kaydeylemek· M. Cosyns, dikkate değer tetkik

ler yaptığını söylemİJtir. Telıiz 

~ tam bir aerbeıt~ il!_ cihazı i§lememiştir. 

" - Araplar, kök "Ye kelimeleri· 
mizi doı doğru aldıkları ıibi, bir 
çok kerre de alt üıt ederek dilleri
ne sokmutlar, türlü türlü kabilele• 
rin baıka baıka konutmaları yü • 
zünden bir kök veya kelimeden ye· 
ni manada say11ız kelimeler türet
mitlerdir .,. 

Gene tezinin bir 1•intie: "Arap 

dilinin boznıa bir dil olduğunu 
ıösteren en büyük tanıklardan bi
ri de ıerek kök, ıerek kelimelerd· 
ki metatez yani "kalp,, denilen ter· 
ıine dönme halidir.,, 

Diyen Naim Hazım Bey, bu cihet· 
]eri misallerle teyit etmektedir. 

Naim Hazım Bey, bu tezini fU 
aözlerle bitirmektedir: 

"- Dünya dillerine kaynak ol
duğu halde asırlarca benimsenmi· 
yerek, yüz üstü bırakılan köklü, 
zengin dilimizi ne zaman dünya -
mn en yüksek dili haline getirebi
lirsek aııl o zaman öğünmekte 
haklı olacağız. Büyük baJımız 
bize ön oldukça bu günü de pek 
yakında göreceğimize derin bir 
inanımız vardır., , 

Yusuf Ziya Beyin tezi 
On dakika iı~irahatten sonra 

mebusu Yusuf Ziya Bey, Oral -
Altay dilleriyle Türkçenin müna· 
ıebetlerini arattıran lezile büyük 
bir alaka uyandırdı. 

Yuıuf Ziya Bey, Oral - Altay 
dillerinin Türkçe ile mün.'t ebet • 
lerinden bahsetti. Dilciler naza
rında bu münasebet ve karabetin 

eaaaları olmak üzere telakki edi
len bir çok luiatlarda İftirak, sı· 
ralarda ahenk, nahiv usullerinde 
mutabakat ve saireyi bitirdikten 
sonra hunların luğat hazinesinde 

bulunan kelimelerin bir kısmı 

Türkçeye hiç benzemez iİbi gö -
ründüğünü ve bunu tamik etmek 
gerek olduğunu söyledi. 

Acaba bu kelimeler eıaıen 
Türkçe olup ta sonradan Türkçe· 
de unutulmuı kelimeler midir? 
Bildiğimiz Türk lehçelerinde bun-

ların kökleri mevcut mudur? Yok· 
sa bu kavimlerin kendi malları 

mıdır?. Bu ınuamayı halletmek 
için dilin mebdeine doğru gitmek 

fonetik deiitmelerini iyice tetkik 
etmek lazım olduğunu ve gelecek 
liaancılarımızın bu tetkikatı yap -
maja mecbur bulunduklarını ıöy· 
ledi. 

Buna rağmen Oral ve Altay dil· 
lerinden Hint ve Avrupa ve Semi .. 
tik dillere ıeçen birçok kelimeler 
bu dillerin teklini almıı Türkçe 
kelimeler olduğunu söyliyerek bir 
çok misaller irat etti. Ve ke
limelerin aslının Türkçe oldu
iun\I aöıterdi ve bir kelimenin 
fonetik tebeddüller neticesi olarak 

muhtelif lisan aruplarma ne §a -
yanı hayret tarzda intikal etmiş 

olduğunu izah ederek lisaniyatçı
lıim batlıca hassası fonetik de • 
iitmelere vukuftur. Bu 'f'ukufu 
haiz olmak liıaniyatçı olmak gay· 
ri mümkündür. dedi. Ve nihayet 

bütün meseleyi huli.ıa ederek ye -
titeeek Iiaancılann füpheıiz buna 
çalııacaklarmı ve Ulu Gazinin 
büyük dehasının nuru ileparlıyan 
bu yol üzerinde yürüyenler bebe -

mehal ülkülerine vasıl olacaklar 
ve milletimizin ıan ve 9erefle do • 
lu mazisi gibi lisanımızında mede
niyetler ifade eden ve cihan lisan· 
)arına analık vazifesi gören bir li· 
san olduiu büyük hakikatini ishal 
edeceklerdir. 

Hakikat yürüyor ve yürüyecek
tir, dedi . 

Kurultay bugUn saat on 
dörtte toplanhsına 

devam edecek 
Yuıuf Ziya Beyin, tezinden 

sonra, kurultay, Baıl<an Ki:11111-
Paıa Hazretleri tarafından, bugün 
on dörtte gene toplanmak üzere 
dağıldı. 

Bu gün Üniveraite prof e • 
ı:örlerinden Reıit Rahmi Bey 
"Uygurca hakkında, tezini oku .. 
yacaktır. 

Dün kurultay azasına, ikinci 
Türk dili kurultayının açılmaıını 
tebrik yollu tel yazıları gönderen• 
lerin adları ve sanları yazılı bir 
brofür dağıtıldı. 

Bununla birlikte ''Gazinin yo• 
Ju,, adlı , doktor Memduh Necdet 
Beyin öz Türkçe bir tetkik kitabı 

dağıtıldı . 

Komisyonların toplantısı 

Kurultay toplantısından evel 
saat on buçukta kurultayın idari 
encümenleri dil cemiyeti merke
zinde toplanmıılardı. Dil Cemiye
ti umumi katibi lbrahim Necmi B. 
her encümeni ayrı ayrı açarak 
mesai tekli hakkında izahat verdi. 

Nizamname komisyonu vazife 
bölümünde üniversite rektörü Ce
mil Beyi reis, İsmail Müıtak Beyi 
mazbata muharriri, Saadet Zihni 
Hanımı da katip seçti. 

Takrirler ve teklifler komisyo
nunda Edirne mebusu Şeref Bey 
reis, Faik Re9it Bey mazbata 
muharriri, Hüseyin Namık Bey de 
katip seçildiler. Nizamname ko
misyonu nizamnamenin madde 
madde tetkikine geçti. Gerek 
dil bakımından, gerek teıkilatça 
ne gibi detitiklikler yapılması la • 
zım geleceğini tetkike ba§ladı. Bu 
tetkikat, sonraki toplantılarda 

devam edecektir. 

Bütçe komisyonu, muhasebeci 
Besim Atalay Bey de hazır olarak, 
geçen senenin kati hesaplarını 
gözden geçirdi. Ve tasdik etti. 
Gelecek yıl bütçesi tetkik olundu. 
Bu encümenin azasından Ahmet 
Ihsan Bey Ankaraya hareket et • 
miı olduğunu ve çarşamba günil 
döneceğini bildirdiğinden b\I ko • 
misyonun reisi ve mazbata muhar• 
rirlerinin seçimi bırakıldı. Bugün 
ilmi komisyonlar toplanacaklar· 

dır. 

T.D.T.C. Umumt kltlpli§lnln 
tebll§I 

İstanbul, 20 (A.A.) T. D. T. C. 
Umumi katipliğinden: 

İkinci Türk dili kurultayı dil 
kar§ılaştırmaları , JSlılahlar, filo • 
loji, gramer komisyonları bugün 
(Sah) saat on buçukta Türk Dili 
Tetkik Cemiyetinde toplanacaktır. 
Bu komisyonlara ayrılmıı olan 
Fuat Pata ve Saim Ali, Kemal Ce
nap, Dr. Süheyil, Dr. Mahmut Sa· 
di, Ihsan, Refet Ahmet Cevat, 
Besim Atalay, Fuat Raif, Hıfzı 
Tevfik, İbrahim Necmi, M. Baha, 
Meşaninof, p&ofesör Naim Hazım, 
Yusuf Ziya, Ali Canip, Hasan 
Ali, Ra&ıP Hulusi, profesör Samci 
Loviç, profe,ör Zayenç Kofeski 
ve Abdülkadir Süleyman Beylerin 
bu saatte Dolmabahçe sarayında 
Türk Dili Tetkik Cemiyetine gel· 
meleri rica clunur. 

Çorum valisi takdir edildi 
Ankara, 20 (Hususi) - Ço • 

rum valisi Arif Hikmet Bey, na· 
iılerindeki gayretlerinden dolayı 

Nafıa V ekiletinçe t!_kd1r edilJtt. 



1elkin 
Raaim bey sabah erken ke!ktı. 

Yazan: Sadri Etem 

Yüzünün alev alev yandıiını, 
avuçlarının çayır çayır tutuıtuğu· 

nu duydu. Sağ eliyle sol nabzını 

ı-TAKVi 
SALI • ! ı .Afruto 

8 R. Ahir 

Gua doı:u~u 5.11> 
Goo. l:ııtm 19.01 
Sıbıb aamuı 4.19 
Öğle namazı 12.17 
ltlRdl u mazı 16.0ı 

Ai~ım Hmaz fQ,01 

Yat ı ııamıt 0.41 
.msu 3.t4 
Yılın gtçc.a gunlctl !25 
Yılın talan ıı ıntcri 140 

M-
Çartanıba 

~ı A~u~tos 

9 R.Ahir 

!'.17 

1 .~9 
420 

1'2.17 
lt>.0.1 
1 ,srı 

ro3cı 

3.2. 
2ıo 

13~ Yatağından hiç bir gün böyle ne
te ile uhhatle kalktığım bilmiyor

du. Doğru soluğu Cadde bostanın
da plajd& aldı. Rügar püfür 

püfür esiyor, dalgalar ipek bir ya
tak gibi gögsünü, bacaklarını, kol

tuttu. 

Nabız, hali tabi iden daha faz- ] 
laydı. Müthi! bir baş ağrm kafa- ~=:..S:============---~ 

RADYO 
ıını balyozluyordu. B U g Ü n 

~Bftl' larınr rahatlaştırdıkça rahatlaıtı
rıyordu. 

Denizden çıktr, kumdan tatlı 

tatlı gerindi, kumlarla altalta üs
tiiste oynaştı, İflahı yerindeydi. 

Mükemmel bir kahvaltı etti. 
Trene bindi, elindeki kitabını zi-

hin açıklığı ve ferahlıkla okudu. 
Haydarpa§adan vapura bindi Kar-

ıııında güzel güzel kadınlar var
dı. Onlarla meıgul oldu. Velha -
sd ııhhatli bir adam nasıl gürbüz 

bir neıe sahibi olursa Rasim bey 
'de öyle ne§cli, pür aıhhatti... Va· 

pur köprüye yana§h, gürbüz de -

likanlı iskeleye çıktı. lş arkada§t 

Sait elini tuttu; ve: 

- "Hey .. dedi, bu ne dalgm
lık Rasim .• 

"- Yok canım ... Dalgınlığım 

ne olacak? Enfes iki parça gidi

yor da onları dikizliyorclum. 

"-Haydi efendim hadi, sen ev· 
veli kendine bak ... Hasta gibisin .. 

"- Yok canım, gayet iyiyim .. 
0

- Aynaya bak be ... 

Yüzünde renk kalmamı,, Sait 
"Kadı,, köyüne gidiyorum, diye 

Rasimden ayrıldı, inanmadı ama 
içine de bir kurt dütlü .. 

Yolda yürürken iki adımda bir 

durup dükkan camekanlarına, 

aynalara bektı. 

Aynaların bir kıımr yüzünü 
aapıarı, gözleri!li içeri çekilmiş 

sibi gösterdi, kimi aynalar yü -
zünü yapyassı olmuş gibi akset • 

tirdi. 

Bahç~kapr11nda baktığı bir ay· 

nada sağ yanağını çarpık çurpuk 
bir ur haline girmit gibi gördü. 

Eliyle çenesini yokladı, parmakla-

rını yanağının üstünde dolaştırdı . 

Yanağında öyle ur filan yoktu. 
Böyle aval aval aynaya Lakarken 

hir ba,ka dostu selam verdi. 

- Vah vah Rasimciğim, 
oldun? Hasta gibisin ... 

Rasim: 

- Eh .. Biraz "1rıklığım var •. 

Bu ıözü söylerken Rasim ha 
lrikaten vücudunun çatır çatır et • 

titini ve hasta adam halsizliğini 

E2! 

Ecza!leye rirdi bir aspirin al -
dı. 

Eczaneden çıkarken tekrar bir 
dosta rasgeldi dostu: 

"- Rasim, dedi, kardetim bu 
halde ne diye sokağa çılnyonun ! 

"- lki gündür yattım, daha 
fazla tahammülüm kalmadı. 

Ruim iki gündür hasta filan 
değildi. Sıhhati yerinde sapa -
sağlamdı. 

Fakat ,imdi o kadar dertliydi 
ki.. 

Bu büyük derdin bir günün hav
salası olamazdı. Çektiği acı ona o 
kadar dehıetli geldi ki yalnız ken
dini değil, aeçen günlerini de has
ta etti. 

Rasim bir ba,ka dostuna: 

"- lki gündür yataktan çıka • 
bildim, dedi, öksüre, trksrra, oflı
ya, poflıya yoluna devam etti. 
Babıaliden uçuk bir renkle geçti. 
Kulakları uğulduyor, ıözlerinin 
önünde beyaz beyaz kıvılcrmlar 
gibi !eyler uçu§uyordu. 

Dairesine geldiği zaman l<ar
tısına ilk çıkan muhasebeci oldu. 
Rasimi bu halde görünce: 

''- Hastasınız galiba, dedi, de
medi. 

Rasim: 

"- Bittim, aman, diye boylu 
boyuna dö,emelerin üstÜM patttt 
diye yıkıldı. 

Rasim kendinden geçmit, bayı
lıvermişti. Dairede herkes biri
birine girdi. Kimi eline bir bar • 
dak su geçirmiş, Rasimi ayıltmak 
için su ver yansın suratına serpi • 
yor .. Kimi: 

"- Aman doktor ... Bir doktor 
diye söyleniyor. Afallaıarak el -
leri böğründe olanı biteni seyre
diyordu. 

±ıZ!2 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan : 

5,000 metre yatakhk Bez Pazarlalda mübayaası 25 Ağuıtoı 
934 Cumartesi günü saat 10,30 da. 

5,000 Kilo Yün Pazarlıkla mlibayaası 25 Aiustos 
934 Cumartesi günü saat 15,30 da. 

620 adet Battaniye Pazarlıkla mübayaası 25 Ağustos934 
Cumartesi günü saat 16,30 da. 

Deniz efradı için lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı ya-

11h üç kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve sutlerde 
pazarhkla alınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin berıün 

•e pazarlığa gireceklerinde o rün ve saatlerde Kaıımpaıada 

klia Komiıyona müracaatları. (4926) 

ISl'A.:-.IBUI.: 

18.SO: J>llk neırlyah. 19: lesut < P:nll ' 
taratmdan ~ra maMI, 19.JO: Türk 
moalkl neın-i:ra:r. (F.tUd.\O sa~ hı\p~tl '\'f! nı

fr.t bP~· Relma, ;\ll'hllka, hanımlar.) 21.20: 

AJans Te borM h~rlerl. 21.30: Shid~o 
orkutraAJ. 

ii-l.'S Kb:t~ Bt l>AJ>t;ŞT.E, 550 nı. 

20.(S: Budape,t11 konM'r ork~!'ltrası . 22: 
HaberlPr. 22.GO: Sigan muslkisl. :?8.15: Jfa
\ 'a nponı. ıs.ıo: \'i~ olon!H'I kon en. 21 
Uaııı mu11ikl11h 

2!S Khı:. \'AR!;iOVA 1345 m. 
20.15: Plyaıao muslkl•I. - ~luıwıhabP- 21. 

12: PJAlc (taJ'-DI) - Muııahabe. 21..~:>: Yl
yanıı.dan naklen ı•oıon~·a muııikl<ıl. 23.BO: 
Konferana. 23.46: DallJI pllklan. 

8!S Kbr~ BtlKREŞ SU m. 
ıs - 16 Gündüz n~rl~atı. 111.0:>:liarışık 

kon~r. 20.SO: ·onıver!lite. 20.10: Pllik. 21: 
Konferana. 21.15: ~nfonlk konM>r • .:?2: Mı· 

11&h1dw. 2%.16: Serılonlk kC>n!lerlıı df"\'ıımı. :?8 
Habeorler. 2s.so: l>llk. 

8'76 Khz.. LF.IPztG, 382 m. 
21: Haberler. !U.10: Raar. 21.s:;: l\liUf ne!J• 

rlyat. 22: Senfonik ak am kon<ıeri. 2S.20: 
HabPrler. 28.60: Betotho,·enln r~rll'rindım 

l!Hlna tla r. 
!'ı92 Kbı:. \'1\'ANA, 307 m. 
'!0.SO: UabPtl4'r. '!IJ.tO: Rad~ o orkrJtrası. 

!%.SO: Mosababt'. !8.0S: tınu.di ne,riyat. 
28.30: llaberkr. :?S.50: F.Aıperaııtoı •n neşrl. 

yat. 21: Yl:votonM"I konst>rl. 2-l.'?5: Gece 
konYri. 

BORSA 

* Londta 6.H,-

* r-;e-ryori l'3 -
• l'ırls l:'O -· * Btrlltı 46 -
11 ~llllu; 16,- ,.. Varşo' ı 24, -
• lrİİk!C 118, - • lıııdapeşıc .6, -

* Atina 'l5,- • Bülmş 19,-

• Cıanıt 2Y, - • Belgut 57 -. ' 
" Solyı 95, -- ~ Yohbanıa 3o, -

* Amsterdım 84, - + Altıo 

* l'llj! ıoo, - * ~ltcldıyc 
• Stoi 1 o' uı 5ı. - ,,,. fhnkoor 

Çekler (kap. sa. 18) 

.. ı933Tllrk Bor.! 28 30 Elertrlk -.oıı 

• • . il 27,'20 Tram\.O - ,Q(J 

* . ~ ıu 2 :-.~o Rıhtım -.oo 
htik.Tau Dahili I !14, .:o Audolıı 1 47GO 
Erg11l hmruı !it) 2S .Aııadolu il "4!!,00 

19!!1 Mu ~. -,00 t.udolu 111 -,00 
Bağdat. -.oo \Jll•t5Sll .'\ 48.SO 

J LAN 
Eıki,ehirde vaki olup tahtı is

ticar ve idaremde bulunan "Eski
şehir Marailya kiremidi ve maki· 
ne tuila fabrikasında,, Danailof 
Efendi ile Petre Şurkof Efendinin 
bir ,Una alakalan olmayıp fabrika 
namına yaptıkları ve yapacakları 
hiç bir muamelenin makbul ve 
muteber olmıyacağı ilan olunur. 

Eski§ehir Marailya kiremidi ve 
makine tuğla fabrikası müste

ciri Ahmet Burbanettin 
,(2002) 

( AVRUPADA 
ı Barp Olacak mı? • 
l Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:34 

ve bir de Rusyayı bulacağını tah· 
min ediyordu. Almanya, İngilte· 
renin de harbe İştirak edeceğini 
evvelinden bilmi şolsaydı, ihtimal 
ki harpten çekinirdi. Bir de Al· 

manya, İtalyanın kendisile bera • 
Öer hareket edeceği zannında bu· 
h: 1uyordu. Şu halde Almanya, 

harbe girdiği zaman bunun bir ta· 
rafta Almanya, Avusturya, Tür • 
kiye ve Bulgaristan ve diğer taraf 

tan da Fransa, Belçika ve Rusya 
olmak Üzere çarçabuk halledile· 
cC"k bir keyfiyet olduğunu zanne· 
derek harbe girişmişti. 

Bugün bir harp olursa Alman • 
yanın müttefik olarak yanında 

kendisinden başka bir devleti gö· 

remiyeceğine şüphe yoktur. He
nüz milli sosyalist olmıyan küçü
cük A vusturyadan Alman yanın 
yardım beklemesi mümkün değil· 
dir. Macaristan da araya giren A· 

vusturya dolayısile Almanyadan 
aynlmı' olacaktır. O da a!keri bir 
5.mi! olarak nazarı itibara alına· 
nuyacaktır. 

Fakat bu imkansızlıkları bir 

tarafa bırakalım da Avusturyanın 
yedi milyon ve Macaristanın do • 
kuz milyon nüfusile Almanya ta- • 
rafına geçeceklerini kabul ede· 

lim. Avrupadal<i devletlerin nasıl 
birlefeceklerini ve harbe yaraya • 
bilecek kuvvetlerinin ne miktarda 
olabileceğini aşağıdaki rakamlar 
göstermektedir. • 

Fransanın muvazzaf ordusu 
653,000, talim görmü~ ihtiyat cf • 
radı 628.900, --cem'an 6942000 as
ker ve 38,100 hava mürettebatı 
vardır. 

Belçikanın 93,000 muvazzaf 
ordusu, 495,000 talim görmü~ ih • 
tiyat efradı, cem'an 588.000 aske· 
ri ve 2000 hava mürettebatı var· 
<lır. 

Çekoslovakyanın 137,000 kişi
lik muvazzaf ordusu, 1509000 ih· 
tiyat efradı, cem'an 1646000 as· 
keri ve 1100 hava mürettebatı 
vardır. 

Bu kuvvetlerin mecmuu 
9176000 asker ve 4 l 200 ha va mü· 
ı-ettebatı yapar. 

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

Istanbul Acentalığı 
Liman han, 1 clcfon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

• •• •• 
ınonu 

vapuru 24 
Ağustos 

Cuma giınü saat 11 de Sirk~
ci rıhtımından kalkarak doğru i z • 

mir, Antalya, Mersine gidecek. De· 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, Kül· 
liik, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

lzmir sür' at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Per,embe e;ünü saat 16 

da Galata rıhtımından kalkaı 

doğru 1zmir'e giller. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmiı -
den kalktp doğnı İstanbul'~ gelir. 



ılecliAo.du 

Devir ve fer ağ edilen 
qemek daveti! 

Bnl~on oyunları 
Kafilemiz yarın 
Zağrebe gidiyor 
Yugoslavyanın Zagrep ıehrin

de yapılacak beıinci Balkan olim-

Bize bin türlü dertler ve gaile- _ "Tabii hasret filin mevzuu piyat müsabakalanna ittirakimiz 
7ı Yüldeyen hayabn pek az olan bahsolamaz. Fakat herhalde ora • bir mecburiyet teklini aldı. 
,'C> enceli taraflarından birisi de ya gitmeliyiz. Geçen ay da onlar Bu müsabakalara gitmemek 
h Oıtlar ve arkadatlarla geçirilen bize davetli değil miydiler?" için verilen karar it itibariyle ne 

0t v-'-"ıtl d" Bund k 1 kadar mevaimsı'z ı'se, gı'dı'ı için 
CU{ er ır. an zev a • _ "Ha timdi meseleyi anla-

"1ıyan ve 1° nl d 1__ k' d b verlen karar da o nisbette isabet· 
1 

nsa ar an 1U1Ç&n ım· dım. Ahmet Beyin hanımı a, u-
le ere ak I" 1 li bir it oldu. 
d acım azım ge ir. Atağı- gün senin bana yaptığın gibi, dün 

l hah · .... · k k d Önümüzdeki ••ne Türkiyede settıgımız arı, oca abu kocasına dedi ki "Ahmet yarın -
'cnıa,. .. k · ı d 1 k yapılacak altıncı Balkan oyunları t' - ınaan ar an o sa gere • Ata Beyleri yemeğe davet edelim. 
ır. için Yugoslavya topraklarında 

Onlarda ak§am yemeğini yiyeli-
Sahahl · k h ı d 1 müsabaka yapmaklıg"" ımız mutla • 

keıı eyın a ve a tı e er er· den beri bir buçuk ay geçti. Her ka lazımdı. 
hanım beye demi§ti ki: ne kadar 0 azametli, kibirli insan 

- ''B rt k b ·· ı d d lttirak etmemek kararı bizim 
tı. ey,, a ı u gun er e ları hiç görmek istemezsem e, ' 
l\eltlz" B 1 • k · davetimizide bir hayli sarsacak, 
1
1_ 1 ey erı, a şam yemeğıne mademki onlar bizi davet ettiler, 
-..veı ta k f ı O 1 atletizm itlerimizin ilerisi için bir 
t. e e en.a o maz. narın biz de onları bir kere davet etme· 
Qtıi da l müessir olacaktı. 
L • Yemeğe vet ettik erinden ı · ğe mecburuz.,. Muhakkak böyle 
~ti t l h fta · Be.ikan müsabakaları bu yıl 

•matı a geçtı. olmuttur, de~il mi?. Tabii böyle 8 " · be b 26 Ağustosta batlıyacak, bir ve t•d u soz üzerıne y aşım gaze· olmuştur. Ne yapsınlar, bize bir 
'" en k Jd k k iki eylüde devam edecektir. 

'--.. a ırara arısına sormt."· , akşam yemeği borçlu oldukların • B h 
"41 ur anettin ve Tevfik Hicap 

dan bu daveti yapmağa mecbur • B 1 
L - "Remzi Beylerden galiba pek d 1 .ey erin idaresi altında çartam • 
qo 1 ur ar... b ak k . h t anıyorsun?,, ! a §&mı onvansıyonel ile a· 
C·:- "Ben mi? Hoşlanmak mı? -- "Remzi Beyler ise bizden reket edecek olan takım; Mehmet 

'l)ünç bir iddia. O kibirli, aze· bir akşam yemeği alacaklıdırlar.,, Ali, Ömer Besim, Raif, Veysi, 
lrıet(i İnsanları asırlarca görme· - "Evet öyle!.,, irfan, Sedat, Müfahham, Fethi, 
ltnı ınemnun olurum.,, - "O halde mesele gayet basit- Haydar, Selim, Raşit, Tevfik, 
d Bey gene gazetesini okumağa tir. Bize bir yemek borçlu olan Cihat, A. Haydar, Teoharidis, 
e"a.ın ederek cevap verdi: Ahmet Beyler bizden bir yemek Polyos, Karakaştan mürekkeptir. 

fi :- "Demek ki bu hususta ayni alacaklı olan Remzi Beyleri bir Mlllf Atletlere tebligat 
~ırdeyiz. Madem ki onlardan ne defa aktam yemeğine davet eder· Türk Atletizm Federasyonundan: 
t n hotlanryorum, ne de sen, o ler. Buna hukuki tabirile devri ve Betinci Balkan oyununa ittirak i-
ql)d R · B 1 h ' t çin (Zagrep) e gitmek üzere se,.iJıniı e emzı ey eri iç dave f "" 1 · d ·1· Ah t ~ e~ erag muame esı em ır. me oJan aıaiıda isimleri yazdı on yedi 
""eyiz, veaaeli.m !.. B 1 d 1 1 F ,, ey er e a acağımız o an aktam atletin eıofman ve müsabaka takım-

a.kat hanım inatta İsrar edi- yemeğini yemek borçlu olduğu· lannı Milli spor mafazaaından bizzat 
)ordu: muz Remzi Beylere devir ve ferağ alarak Ağustosun 22 inci Çarıamba 

- "Onlar bizi davet ettiler. Bi- ederiz, olur biter.Ben şimdi oturur günü aktam üstü saat aekizde Sirkeci 
lİ1tı de onları davet etmemi.la- vr. Ahmet Beylere bir mektup ya· İstasyonu bekleme ıalonunda eıyala· 
ııın gelir. Mukabele etmek vazi- I ... k w• riyle hazır bulunmalan tebliğ olu • 
t~-· d' zarım, a acagnnız a şam yemegı· 
'~ ~ 

ır.,, ni Remzi Beyler.e devretpiimw ' '"'"'"° ~tlellıaria ~: _ 
k -''Mukabele etmek-d4i1, intf. -fritdirirl'dr. 'Remzi Beyldre de bh' ~'!~ lf•'IMP,JI&rr. 
.arn •lırıak demek jstiyoraun. Ben mektup yazıp alacaklan bir yfl.. lan Haydar, Fethi, Salim, Teoharidi, 

~~ıtıdi Rem7.İ Beylere telefon ede- meği Ahmet Beylerden tahsil et • K.araka,, Pulyos, Sedat, Retit Veysi, 
~1.rn 'te derim ki: Remzi Bey, şim· melerini rica ederim. Mesele olur irfan, Tevfik, Raif, Mufahham, Ci • 
d 1 lı,nımla sizlerden bahsediyor· biter.,, hat. 
i~L Hanım size bir akşam yeme· Ata Bey hakikaten öyle yaptı. -T;;;-,-p-eb;-a-,-ı-B;;-e-:-le-d:::-iy-e--=8:-a~h-ç-,s-i_n_d_e_ 
8· rcumuz olduğunu hatırlattı. Tabii o vakitten beri Ahmet ve ŞEHiR TiYATROSU 
ıı hu ·· ,. "f d b' S ' ki 1 ~ 1 muz ıç vazı e en ıran ev Remzi Beylerin Ata Beylerle ara· an at r arı tarafından 

ti e kurtulmak İstediğimizi sizden )arı açıldı. Ata Beylerle hiç konut '''"""' Btl.,i-i c, edi ~· 
yoruz ... ,, mu~o:-Jar. Fakat bunda çok hak • ~ıhirmUJ· "İl'OSU Bu and k ) d Perıembe akıamı -1 'il u 

f tr mektup getirdi. Hanım zar· ferağ muamelesinin icra edildiği 11 
er h· a apı ça ın ı ve posta· !ızlık ediyorlar. Çünkü o devri ve saat 21 .30 da 11111111~111 

~:•r:rak mektubu okumağa bat akşam Ahmet ve Remzi Beyler a· K ~ K 
1 
f ' l 

111111 
ı. , ey sordu: ilelerile birlikte akıam yemeğini 

- 'O mektup kimden?,, yerlerken saatlerce Ata Beylerin 11111 uı 
- "Ahmet Beylerden.,, 

_ "Ne yazıyorlar?,, gario hallerinden bahsederek eğ- BOyllk operet 11110111 
_ ''Oku • lendiler. y Ek R do yayım da dınle: Aziz rtedllroducu azan: rem eıit 

.._~tl,rımız ! Sizi karı koca bir a • Besteleyen : Cemal Reıit 
'"~hu_ Çartamba günü akşam Ef • t•k)"I b Tepebaıı belediye babçeıin· "-... et ganın JS 1 a ayramı de Her akıam saat 18 den iti-
ıc_ı, ıne bekliyoruz. Bu ricamızı Ş h . . d b 1 Ef 1 baren ıebrimizin maruf musı'k"ı 
d 

tal eder k I ... . . • .. . e nmız e u unan gan ı - f d 
eli e ge ecegınızı umıt e- lar dün gece Trabyada Tokatlıyan tinas arı tara ın an klasik muıi· 

a
z ... ,, ki konstrleri. 
ta d otelinde toplanmıtlar, Efganın İs· ı•••••••••••••• ke ra a bey hanımın sözünü 

let-1- d d tikli) bayramını kutlulamı§lardır. 
,,_K e i ki: 

it - ''Nafile ben gitmem, ister -
'ta.it·~ git! Benim ça11amba gü- ,... V A K J T 

~zleın var.,, 

Kuçuk Nori 
Geldi 

9 -VAKİT 21 AOUSTAS 1934 

Gömüiciinede sahte bir 
Ermeni ceneralı .• 

Şerefine verilen bir zigaf ette, 1 ürk ordusile dai 
çarpışmak arzusunda bulunduğunu anlatmış I 
İıkeçcde çıkan Türkçe (Mililyet) 1 

gazetesinin 18 Ağustos sayısı "Bu 
Ermeni Ccnerali de kim oluyor? ... " 
başlığı ile yazıyor: 1 

"Geçen hafta T orkum isminde 
meıhur Türk düımanı bir ermeni gar
bi Trakya kaaabalanna geldi ve ev • 
veJden hazırlanmıı zorlaAıa bir tala • 
fatla ıurada, burada karıılandı, tere
fine ziyafetler verildi, hakkında ilti • 
fallar ıösterildi. 

"Ermeni kıtaatı komandanı" ismi
ni taııyan bu ermeni koınitecisi, bir 
çok emsali gibi, eski Türk vatanAt· 
Janndan biridir. Ekmeğini yediği, bin 
türlü nimetiyle perverde olduğu Türk 
vatanına hiyanet ederek, pek çok se
nelerden beri, Türk milletiyle boğuı· 
muı, her fırsattan istifade ederek 
Türk varbğrnm boğasına aarrlmak hır· 
siyle mimlenmit bir aergüzeıtçiden 
baıka bir ıey olmıyan bu adam hak • 
kında geçen hafta mem!eketimizln ba· 
zı mülki ve askeri mehafili tarafından 
gösterilen hüsnükabul cidden taaccÜ· 
be ıayandır." 

Onun, Garbi Trakya kaaabalann • 
ela gezerken, bili Türk ekmeğiyle ka· 
nn doyuran bir çok ermeni tatnakçı· 
lan tarafmdan izaz ve ikram edilme· 
sine hiç bir cihetten hayret etmedik
ae de, Yunanlılıkla hi11i ve vatani hiç 
bir alikaar olmıyan bu sahte unvanlı 
ermeni aerkerdesinin, askeri kuman -
danlar, belediye reisleri ve küçük bü
yük devlet amirleri tarafından lüzum
suz ve ölçüsüz iltifatlara garkedilme· 
sinden, doğrusu, pek çok tessüfler 
duyduk! 

Trakya kaaabalannda gezip tozar
ken Türkiye ve Türklük aleyhinde 
zebandirazlıkta bulunan bu !ahte er· 

meni cenerali, Gümülcenede Akro 
lis otelinde askeri rical terefine iade
ten verdiği bir ziyafette cüretini bir 
kat daha arttınmı ve "Türk ordusu i 
le daima çarpıtmak arzusunda bulun
duğunu" aöyliyecek kadar ileri git 
mittir. Türk düımanı ermeni komi 
cisinin bu sözlerini, neteden alız 
kulaklanna kadar büyüyerek. dinliye 
bir kaç ermeni taıkıncıar ile birlikt 
bugün dost Türkiye ordusunun s · • 
arkadatı olan ordumuzun erkanın 
bir ceneral ile, Gümülçüne kaaabaımı 
temsil etmek sıfabnı Türk reyleriyle 
kazanmıf olan bir belediye reiıi efen 
di de kemali aabru sükunetle dinle 
mek tahammü!ünü göstennitlerdir! 

Adi bir ziyaretçi aibi Trakya valü 
umumisi tarafından sureti buıusiye 
de ancak evinde kabul edilınit olan 
bu sahte cenerale, Gümülcüne fırka 

kumandanının, belediye reisinin, Is • 
keçedeki mahalli memurini askeriye 
ve mülkiyenin resmi kabuller tertip 
etmesini, iki mil~et nrasındaki büyük 
dostluk namına pek münasebetsiz Te 
manasız bulmaktayız. 

Yunan ordusunda aynu ermeni 
kıtaatı bulunmadığım ve böyle der • 
me çatma ıeylere kudretli ordumu • 
zun hiç bir aurelle ihtiyacı olmaclığrm 
malumumuz bulunduğu halde, bu 
"Ermeni kıtaatı ceaerali" nin acaba 
orduda resmi bir vazifesi mi var di
ye düıündük kaldık. Fakat, bu suret
le de; ordudan, Türkiye aleyhtarlıiı
nı terennüm eden şarkılann bile kaJ. 
clırıldığı bu zamanda, mütecaviz er -
meni komitecisinin ne cesaretle cene
rallar huzurunda Türklük aleyhinde 
zebandirazlıkta bulunduğu bir türlü 
tef ıir edemedik. 

- - - - - - -
,: Kôtahya Viliyetinden: 

8 • 8 • ~34 tarihinde ihalesi mukarrer Vıliyet Matbaası klğıt 
ve sair levazımına vaki olan teklif fahiş görülmüf olduiundan 
"1032,, lira muhammen bedelli mezkur kağıt ve levazım 29/8/934 
Çarıamba günü saat 1 S te ihale edilmek üzere yeniden açık 
indirmeye konulmuştur. Talip olanların mezkur günde tem·natla• 
rile Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilin o?unur. (4640) 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 -------
Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasaSI 6 • 10- 934 Cu

martesi günü saat 1 S de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde on beıer Jirava ıa· 
talan şartnamelerde vardır. ı495S) 

Tetbir edilmek üzere lımir Panayırına gönderilecek eşya• 
dan satılmıyanlarıaın mabreçlerine meccanen iade edilmeyüp av
dette de aynı şartlarla 0 o 70 tenzilatla nakledileceği tashiben ilin 
olunur. (4830ı 

Dr. Zekli Muammer 

BAKTERIYOLO Jİ ıı 
Laboratuvar1 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acentelerı Kar:akOv Köprüba~ı 

1 t'I 42362 - "irkccı Mühiltdar&U~ 
Han J"elelor 22740 

- "Ol ilci d f maz sen de gitmelisin. 
GtlDdellk. 81ya81 Gazete 

latan bul A.Dk&ra caddeal. ( V A&JT) yurdu 
TELEFON NUMARALARI: 

Nori; çok mükemmel, zarif, 

1
: tık, f evkali.de bir fotograf ma-

llcr ne,·i kan mua) cneleri \\':ısser
man, kahn ila) bal~am, cerahat. ıdrar 
ve sair baktcriyolojı tahlilılt 'c arzu 
rdılen hususi :ışılar ,·apılır. Çemberli 
taş Güzel :apartımaıı No. 4 Tel 2203:' .. ________ 1958 _ .. Trabzon Yolu 

d'aı ~ adır Ahmet Beyler tarafın 
"ezl •vet ediliyoruz, ikisinde de 
~l}, eln oldu~undan bahisle daveti 

Q etınedin. hiç olur mu? 
-·· N .,, "eıı eden olmasın? Bir insan 
eye tutulamaz mı? - ··ı-ı . ,, 

Yazı (flert telefonu; ıd19 
idare teıetonu : ıuıo 

reıgrat adrell: Iatanbul - (YA.KiTi 

Senelik 

Po9ta kUtUIU No tfl 

-'BONE BEDflLER1: 
Tllrldye Ecnebi 
ltOO Kr. Z700 B.r 

l kinesidir. Fiati çok ucuz, fo
tografı tasavvurun fevkinde bir 
makine almadan bir clef a ol-
sun görünüz. Bir hafta tecrü
be için veriyoruz. Her yerde 

Fatih İcrasından: 
Bir deyinden dolayı tahtı hac

ze alınan bir adet bir buçuk bey· 
gır kuvvetinde elektrik motörü 
maa teferruat 23 - 8 - 934 ta-
rihinde _şaat 15 te Tahtakalede 

VATAN Vapuru 
21 Ağustos 

S A L 1 20 de Galata nb-
hmından kalkacak. Gidiıte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 

Samsun, Fatsa, Giresun, Vak-

1 

hti , ayır. ne nezlen var, n.e bir 
Çiih~: dMutlaka gitmek Ji.zım. O- Balkapanı karıısında bilmüzaye· 

·~u uo • "°° 1111========-=====!I ile d aveti de reddereıen sonra rLAN C<JRl!:'l'LEKI: • de satılacağından talip olanların 

1 

var. Umum acentaaı: Birinci 
Vakıf han No. 49 E. Hasan. 

6 aylık 
a aylık • 

l&GO 
800 

ı aybk 

fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 

Dönüıte bunlara illveten 

erler? S Ah • 'tt"'ı · onra met Reyın ha- rtcart uanıarm ua.a uyıtalarmda •a.ıı· Tıp Fakiiltelİ Doçentlerinden mahallindeki memuruna müraca· 
llırn tf T d UmJ so lnını§tan baftar. nk 1ayıtada ıM 

"'1te • ı ın en kurtulamavız, ne.. kuruşa kadar cıkar. D'lhili Hastalıklar Mi:•~haaaısr atları ilin olunur. 

Sürment-, Ordu'ye uğraya• 
caktır. (4896) 

... 'ıders b" . k' • . d Qllir • e ızı çe 1ştırır. urur. Büyük, razıa. devamlı ua.a verenlere an D A s 
d....,~~:~n~;~nm Y•m•n dediko- ·':::=:~ı,:,::; ... .. .,., , • ..,.,,,.. r. • üheyl 

1 
Ayvalık yolu 

_ "S ,, KCÇUK il.ANLAR: Her gün saat 14 ten itibaren, basta- Göz Hekimi 

(1905) 

\Lrt\ en zannediyor musun ki j Blr detaı.ı ao. Ud dc"'uı l50, Uç cıetaaı 6ô. lamu, Divan Yolunda N. 169, eaki BANDfRMA YaJ>Uru 
~t Re.vl ~. . .. •• ,_, . dört det&ıa 7:1 ve OD defam 100 kunııtw Şark Mahf linde Dr su··ıeyman şu·"kru·; 22A- t """- e .. n17:1 "'Ornıen•·K :-,.1 e muayene • guı oa 

U.,,ıfilc d Oc: aylık UA.o verenlerin bir defaaı mecca- Ç ~~ .. 1 o u 2 nendir. Dört satın geçen Ulnlarm fazla etmektedir. Aabı~li . Ankara caddcsı No. 60 arşamba 19 da Sirkeci 
.t rıasr t• • M ehan T lef "b..... e ,.,,ızden ah ve of çekil) i••aa-tr.rı•an•be•'•kuruttaa•••b•eea•p•e•dlllr••lli uaycn e e on: 21422 Telef, n 92~6fi il rahtın , ... dan '·a'l<"cakhr '4953) 
-~~? ~ ' 1 ~ " :~7U ~=-·••m••··-~~·-----~~~~~~~ .,, -ı~ 

a. ........................ ~ır 



Balık ticaretile uğraşanların hüku
met en bir çok ricaları var 

Aydın &1aHu r='lü~et'e ]?apbğı bir ~c-z&cı~i es~c:ısında •• 
Söke, (Hususi) - Sökenin 

gerek tarihi, gerekse ticari bir 
ehemmiyeti vardır. Bir taraftan 
demiryolu ile bir çok vilayetlere 
bağlı bulunması, diğer taraftan 
<la Kuşadası ve sahil kısımları ile 
alakadar olması ve bundan başka 
da arazisinde her cins mahsulün 
yetişmesi, bir çok İnsanların bu
rada toplanma~ma vesile olmuş
tur. Buralarda kendi kendine 
toprak altlarında yeti~en bir me
yan kökü vardır ki bu kökler İzmi
rin Menemen ve Turgutlu arazi
sinden başlıyarnk Denizliye ka
dar her tarafta mebzulen bulun -
maktadır. 

Sökede SakEz burnu dalyanı 

f'orb s fabrikası 

Bundan doksan sene evvel A
merikalı bir kumandit şirket es
ki İzmir uiİayetir.de meyan kökü 
toplamak ve bunlardan bal çı -
karmak "inrn bir c:;ık ;mı:ılatha · 
neler te5· s r'ylemistir. Türk iyede 
yalnı~ Sökcde vaptrğ: fabrikada 
bal çıl.:arır. Na;:i!Ji, 1'vJrn, Ka
sabadakiler yalnız kök mübayaa 
ederler. Bunların !.alı t-:yah çu -
buklar halinde ihzar olunarak 
Avrupaya gönderilınekted.ir. Bo
ğaz hastalıklarına ilaçtır. Kutu
lar içinde Avrupadan getirilerek 
reklis namiyle eczanelerde satıl

maktadır. Amerikada mamul eş
yadan çok gümrük aldıklarından 
oraya kök halinde ham olarak 
gönderilir. 

Burada çıkarılan bal az mik -
tardadır. Bu fabrika şubat, mart 
ve kanunusani aylarında işler. 
Evvelce rekabet dolayuiyle kilo • 
su dört kuruşa kadar alındığı va
!ki ise de bilahare kırk paraya 
düşmüştür. Civar ve uzak vila • 
yellerden kök çıkarmak için bu • 
raya bir çok amele gelir. Söke 
ikaza ından başka diğer kazalar 
bu işten çok istifade etmektedir· 
ler. 

Şimal Amerika çiftçileri, işe 
giderlerken bu köklerden birer 
parça ağızlarına alarak çiğneye 

çiğneye giderlermiş!. Ben de tec
rübesini yaptım. Filhakika hoş 
bir şey!. 

Fabrika mi_:,,dürü Mister Kamp· 
Jing beni büyük bir nezaketle ka
bul ederek fabrikayı gezdirdi. 

Türkiye için umumi direktör 
Mister Vilson lzmirde oturmak • 
tadır. 

Bahk ticareti 
Sökenin mühim denilecek de -

recelerde bir balık ticareti var -
Wır. Sahillerde bir cok dalyan-
1&r kurulmuştur. Sermayedarlar 
bunları işleterek hem memlekete 
ve hem de kendilerine hayli fay· 

dalar temin e • .:!rlerken bazı es -
bap olayısiyl son senelerde zarar 
görmeğe başlamışlardır. Bu işler
le meşgul olanların bir takım rİ· 
caları vardır. Bu balıkçılar diyor· 
lar ki: 

1 - Şehirlerde bir tek balık • 
hane olmalıdır. 

2 - Dahile sevkiyat yapabil
mek için soğuk vagonlar bulun· 
durulmalıdır. 

3 - Balık çıktığı günler ka
saplara et kestirmemelidir. 

4 - Ecnebi memleketlerden 
balık almağa gelen tüccarlara 
gümrüklerde kolaylıklar gösteril
mesi lazımd!r. 

5 - Tütün kongresi gibi bir 
de balıkçılık kongresi yapılmalı • 
dır. 

6 - Üç beş sene için hiç ol
mazsa Yunanistandan mütehas -
sıslar getirilmelidir. 

7 - Sahillere sahil halkı is· 
kan edilmelidir. 

8 - Dalyanlar on sene müd
detle icar edilmelidir. 

9 - Dalyanlarda buz fabrika
sı yaptırılmalıdır. 

Celal Be!Jin dalyanı 
Bu dalyan Sisama karşıdır. 

Mumaileyh Karina, Deringöl ve 
eski Menderes dalyanlarını icarla 
işletmektedir. Asgari elli bin ve 
azami yüz bin kilo balık avlanır. 
Bunlar İptidai vasaitle mücehhez
dirler. 

Balıklar kamilen Yuanistana 
sevkolunur. Eğer fenni vasıtalar 
ile mücehhez olsa yarım milyon ki
lo balık tutulur. Bizim sahiller. 
de dereler ve nehirler çok oldu -
ğundan Yunanistan sahillerinden 
fazla bizde balık bulunur. 

Bahk yumurtası 
Sökede mühim miktarda nefis 

balık yumurtası çıkmaktadır. Bun
lar mumlanarak piyasaya sevko • 
lunur ve kısmı küllisi lskenderi
yeye gönderilir. 

Dahilde bahk sarfiyat. 
neden azdtr? 

Bizde dahildeki vilayetler hal
kı balık bulamaz. Hatta balığın 

ŞARK DEi\HRYOLLARI 

1 LAN 

TENEZZÜH BiLETLERi 

Samsunda azılı bir 17 Ağustostan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde göıl 
h d t k J d len mevakif gişeleri CUMA ve P AZARTES1 günleri herveçhi ati 

ay u ya a an 1 
haller için çok tenzilatlı tenezzüh biletleri satacaklardır. 

Samsun - Bir müddettenberi 
Samsun köylerinde haydutluk ya· 1 • lstanbuldan Edirneşehir 
pan Sarı Şerif adlı biri ölü olarak Yalnız Gidiş : 

1 inci mevki 494 75 Kuruı 
2 nci ,, ~60 25 ,. 

yakalanmıştır. 

Evvelce seyyar satıcılık yapan 
Sarı Şerif, sattığı eşyaya hile ka· 
rıştırarak köylüyü aldattığından 
yakalanarak hapse tıkılmıştı. Ha
pisten çıktığ gıün Samsunun buğ
day pazarında rastladığı karısını 
öldürmüş, sonra Karayusuflu kö
yünden İbrahim Ağay da öldüre
rek dağa kaçmıştı. 

Y apı1an şiddetli takip netice· 
sinde katil sıkışmış ve aç kalını!· 
tır. Bir gün karşısına çıkan bir 

2 • lstanbuldan UzunköprU 
Yalnız Gidiş : 

a • lstanbuldan Kırklareli 
Yalnız Gidiş: 

4 • Edirnetehirden lstanbula 
Yalnız Gidit: 

6 ·Uzun köprüden lstanbula 
Yalnız Gidit : 

3 ncü ., 230 ·-
" 

1 inci mevki 408 50 KurUf 
2 nci mevki 296 50 
3 ncü 189 25 

" 

,, 

" 
1 inci mevki 
2 nci il 

3 ncü 
" 

1 inci mevki 
'2 nci 

" 

421 75 KuıUf 
306 25 
195 75 " 

" 494 ·, 5 kur uf 
360 25 il 

3 üncü '.l30 ,, ,, 
1 inci mevki 408 50 kuı Uf 
2 nci ,, 296 50 ,, 

çobanı tehdit ederek kendisine 6 • Kırkl~reliden latanbula 
bir kuzu ve ekmek getirmesini is-

3 üncü ,. 18:-J 25 ,. 

1 İnci mevki 421 75 kuı Uf 

tem iştir. 
Çoban derhal köye giderek va· 

kayı köy bekçisine anlatmış, bek
çi de o civardaki müfrezeye ha -
be:- vermiştir. 

Katil ormanda kuzu ve ekmek 
beklerken etrafı kuşatılmıştır. Sa· 
rı erif, jandarmaların teslim ol -
ması teklifine silahla mukabele 
ettiğinden jandarma da silah kul
lanmış ve haydut ölü olarak ele 
geçirilmiştir. 

----oı----

Silivride kıskançlık 
yüzünden cinayet 

Silivride bir cinayet olmu§tur. 
Mehmet oğlu Recep isminde bir 
çiftçi, komşusu Tahiri çifte ile 
vurmuştur. 

Silivri müddeiumumiliği, Re • 
cebi İstanbul müdcleiumumiliğine 
göndermiş, hakkında tevkif ka • 
rarı alınmıştır. 

Tahir ağır yaralı olarak has· 
tahaneye kaldırılmıştır. Recep, 
Tahiri, karısını kandırmaya çalıı
trğın için vurduğunu söylemittir. 
.......... [ 1 1111 il ............ . 

pahalı olmasından dolayı sahil 
halkı da balık alamaz. Fakirler 
ise bundan hiç istifade edemiyor• 
lar. Balık gibi faydalı bir gıda
nın herkese yedirilmesi nazarı 
dikaate alınacak mühim bir me • 
seledir. 

Bu sahillerde; kefal, lüfer, 
levrek, ve bilhassa çiroz, barbun
ya, mercan, yılan balığı Mürek· 
kep balığı, istavrit kili otuz cins 
balık çıkar. Çok ton balığı varsa 
da açık denizlerde olduğundan ve 
bir de vasaitin noksanlığından 
bunların avlanmalarına imkin 
bulunamamaktadır. 

Kıymetli ve Cjah,kan 
memurlartmız 

Sökenin inhisarlar memuru 
Kemal Bey geceli gündüzlü çalı • 
şan ve idareye bir çok muvaffaki
yetler temin eden bir memurdur. 
Kemal Bey kaçakçılığı kökünden 
kaldırmı§ ve tütün satışını birkaç. 
misli arttırmıştır. 

Polis komiser muavini lbrahim 
Beyin de vazifesinde gösterdiği 
ciddiyet ve asayi§in temini huıu· 
sundaki muvaffakiyeti takdirlere 
sezadır. Kaçakçılığın meni için 
inhisarlar idaresine yaptığı yar • 
dımlar çok kıymetlidir ve inhi • 
sarlar memuru Kemal Bey bu 
yardımdan çok müteşekkirdir. 

Ceza hakimi izzet Bey çok 
yüksek seciyeli ve çok bilgili ha· 
kimlerimizdendir. Mesleğinde • 
ki muvaffakiyetleriyle töhret ka· 
zanmıt olan bu genç hakim her 
kesin sevgisini kazanmıştır. 

Ragıp Kemal 

Yalnız Gidiş : 2 nci 306 25 
" " 3 üncü 11 195 75 ,, 

Bu biletler yalnız 106, 107, 322 ve 323 No. Ju trenlerde 
yalnız verildikleri gün için muteb'1dirler. Bunların bagaj ety ... 
için meccaniycti yoktur. 
Dört yatından yukarı çocuklar biiyükler gibi ayni ücreti tediye 

derler. 

Gireson Jandarma Mektebi 
satınalma komisyonundan: 

1 - 1, 5, 10, 15 Ağustos 934 tarihli Cumhurivet ve v.ıut 
gaıctclerile müna!<asaya konulan Erzaklardan Et, Ekmek k•p•k 
11rf diğerleri aleni münakasa ite kırdırılacağı. 

2 - Taliplerin evsaf ve şartnameleri Gireson Jandar•• 
Mektebi Satınalma Komisyonuna müracaatla öğrenmeleri. 

3 - Münakasa 25 - 8 - 934 Cumartesi günü saat 14 de Gi
reıon Jandarma Mektebi Satınalma Komisyonu MakaaJında y 
pslacağı. 

4 - Münakasa baılıdıktan ve mutat olan zabıt kiğdl8" 
tutulup imzalandıktan sonra vaki mOracaatlar kabul 
ği tavıiban ilin oJunur. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden 

Mübayaası icap eden (55.000) adet tek ve çift boğaılı dr 
miraiz por1tlen fincan kapalı zarf usulile münakasaya konutmut• 
tur. Mezkur malzemenin "22 Birinci Teşrin 934 tarihinde ibaleti 
icra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün ı•rt' 
namedek~ tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname ve le.-, 
natlarını ihtiva edecek kapala zarfları tevdi için de mezkur tırİ" 
he tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu Posta f. 
Bioaaıoın 3 üncü katında Mübayaat Komisyonuna müracaatlara. 

(488' 

Istanbul Maarif müdür üğünden ; 
Eylül mezuniyet imtibanlan mümeyyiz hey' etlerinin te1b ti 

iç;n lıtanbulda mevcut Resmi, Hususi Lise ve Orta mektep iDi' 
dürlerinin A&ustosun 22 nci çarşamba günü saat On birde GI" 
Jatasaray Lisesinde bulunmaları. (4950J 

Devlet Denıir yolları il8nlarl J 
Lokomotif aluamı kapalı zarfla münakasası 6 - 1 O· 934 oa

marteıi günü saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktıl' 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde on beşer liraya ~. 
talan şartnamelerde vardır. ( 495~ 

ıs1anbuı ecreolyesı ilan ıarı 

Beher metre murabbaıoa üç lira kıymet konulan Fatih 1' 
gm yerinde altı boça mahallesinde 13,90 metre murabbaı I!~ 
diye malı araa satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. 1i 
lip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün µıüzayedeye gir .. 
için de 3,5 liralık temınat akçesi makbuzu ile 9 - 9 - ~34 P oif"'. 
gUnli Hat 14 e kadar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Eocümt 
müracaatları. (4 

Keşif bedeli 2254 lira 81 lrnruş olan Tarabyada 
mektebi tamiri kapalı zarfla münaka~aya konulmuştur. 
lanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
meli, münaka11ya girmek için de 169 liralık teminat ma 
Teya mektubu ile teklif mektuplarını 1 O - 9 - 934 Pazartesi 
1aat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. ( 



+:a: 

VAKiT ' gezintisinde ça ışmak 1 
"VAKiT,. reUntl•inde !~!:~ü~e: ••~•~~~~~~=:!~:: 1 

telif llU 1 • • •• • mara ar ıçın muracaatta bulunanlarla yenıden bu ışe talip olanla- 1 
mı, her gün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra 

tllt etıneleri .. 

p~--------------------... ---------------------Osta T. T. Umum Müdiirlüğünden: 
idarede mu ı te ıf erect> erde münbal bu uaan memurıyetlere 

Enusabaka ile memur ahnacakhr. 
Musabıkaya aşağıda yazı ı şartları ha=z o'anlar g recektir 
A - Lııe mezunu otma" 

30 8 - Musaba'ca nın cra edıle ceğı günde 18 v~şından aşağı 
Yaıından yu :ar1 o rna na ,. 

IİQj 8~ şartları haiz o upta ta ıp o an lar, me lep abadetn me 
h • nufus tez tere suretın ve \' a asını, ı y tıal ıhı ha erın. sıh 
•at raporu Ye •t• igıdı le as er ı e drrccei a a as nt öst r r 
~· kaYı atıdalar1na r ap ten An ·ara'da Unum M · dfir 1ii • e ve Is 
h Q~ul'da Posta Ye Te gral aş Müdür · ine A~us osun yirm 
'f'"'ci gün ne kadar m rac- at etme erı tazı ndı r. 

11 Yüksek tahsil nöreolerden imtiba arı ve Fransızca b iniler 
'lty' • " 2
2 

eta MOı:neyyızece beğen i enler muv ff lkıyet derece er r e göre 
•c 25 Ye 30 lira ma.aş ı memurluklara t11y n o u r.acaklardır 

la Irntıhao Ağustosun otuz bırınci Cu'lla ~ünü Ankara'da ve 
b t•nbul'da saat dokuzda icra edilece tir. O gün muayyen saatte 
~mıvanlar ımtibana ahnmız. (48681 

lstanbul mıntaka San'at mektebi 
müdürlüğünden ; 

l Mektebimizde Eylfıl 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
• 9 · 934 tarihinde baıtanacak ve 20 · 9 • 934 tarihinde bitecektir. 

f ,malc kalmış talebenin 1- 9 · 934 de Mektepte hazır bulun· 
lllaları lizımdır. ikmal imtihanları esnasında basta olduklarını 

Tabip raporile ; isbat etmiyenler sınıfta ipka bırakılırlar. 
Derslere 1 • 10 - 934 tarihinde baılanacalchr. 

b Sınıf geçmiş olanlar, 1 • 10 934 tarıhinde 
~ unacaklard1r. 

mektepte hazır 
(4645) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaeti 
~udut ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

, ~tanbul ve Çanakkale m~rkezleriyle Urla ve Tuzla Tahaffili:hahe· 
.erın 

e lealim edilmek üzere 392 ton yerli maden kömürü şartnameaj 
l'llu 'b· l cı ınce kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuftur. Münakasa 

l\ - 9 - 1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada 

./\ta Mustafapafa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke· 

S~~e ıni:~ .. şekkil komisyonda yapılacağından iıtiyenlerin Hudut ve 

~ Her Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne 
~ezkur Bettabipliğine müracaatları. ( 4571} 

fstarı bul Milli Em ak Müdürlüğ'ünden: 
Muhammen bedeli . 

Lira 

l<ocamuitafapaşa : Seyyit örner mıhallesi Sormagir so1<a· :Zl6 

\'edikule 

,, 

.. 

ğında eski 16 mükerrer yeni 21 numa
rala bir kıt'a arsa. 
imrahor llyas Bey ma"ıalles; imrahor 
caddesi es:<i 118 yeni 132 numarah 
dükkan. 

: Çarşı mahallui Kürkçüler sokağı es· 
ki Ye yeni 36 numaralı dükkan. 

: Çarşı mahalleıı kesec ler sokağmda es 
ki ve yeni 133 numarala dük ı anm 80/ 
120 hissesi. 

: Abdi Subaşı ma\ıal'eıı Şerbetbane so· 
kağmda es cı 10 yeni ıı numarah ha· 
nenin msıf hissesi. 

: Tabak Yunus maballesi Mıs'1arcı çeş· 

me so~<ağında eski ve yeni 1 numarala 
hanenin J./j hiss esi. 

: Hacı Isa maba es• yeni cadde ve Ka
ranlıkmevhane eski 5 ve 5 mükerrer 
yeni 7 ve 33 nu:narah iki hanenin lOU 
448 b ssesi. 

: Osman Ağa mahalles Rıza Paşa Çeş 
mesi çı '< mazı so '.< a ıoda eskı 24 veni 
13, 1 S numaralı hane ve arsa. 
Mahmutpa,a mahallesinin Sultan oda· 
lan alt kat, es '.d ve yeni 2L nuınarah 
oda. 

tı96 

34l 

330 

576 

828 

316 

576 

Yen cam mahalles Keresteci sokağın · 1548 
da ka n eski 1 t yenı 18 umarah depo 

'- e:U~atda eYSafı yatılı emlik hita ormda gösterılen kıymet 
p,,

1 
~rtnden 29 - 8 · 934 Çarşamba v,ünll saa o., dörtte peş n 

'-llr lle •atılacaktır. Ta .. p erin yüzde. yedı bu,.u. pey akçele-rile 
•taıttan. lFJ \46l9) 

lstanbul Haric1 Askeri 
Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı için Eski .. 
şehir Tayyare Garnizon ve 
meydan tenviratı kapalı 
zarfla münakasaya konul
muştur. Şartname ve plan 
ve projelerini görmek isti
yenforin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya işti-
rak eclece-kl6 rin 15/9/934 
cumartesi günü saat l 0.30 
da tem,natları ile birli de 
l\f. 1\'.l. Vekaleti s~ turn Ima 
Komisyonuna wH-·~,. -.t -
Iar~ (109) (4045) 

:r. ~ .y. 

Ordu ''1tiyacı ic'n °~01\ n~rt 
ve ~mse kapalı zarf u~uıü ile 
mii'>ayaa e ·ımel< iizere mü
nakasaya konmnftur. iha-
lesi 10/9/934 ı azar r,-ü ü sa
at 11 derlir. Tarn -1 "'art
nflme~ini !!Örmek ir'n her 
giin ve müTl lr'lr~va it"tfrak 
edecnld-ırin h~lli ~aat'nden 
evvel tc ·Jif mektur~fo.rını 
m~zkfır komisyona vermele-
ri. (4779) 

Hava k1taatı ihtivaeı İ<'İn 
6.000 : 7.000 metre m~vi renk
te kıshk eliselik kumaş kapa
lı zarfla münakasava kon
muştur. $artnam~sini ve 
nümunesini görmek istiyen
Ierin her gün ve miinakasa
ya gireceklerin 6/9/934 gü
nü saat 14 te terninatlariyle 
Ankara l\'.1. M. V. SA. AL. KO. 
na müracaatları. 

(85) (4733) 
lf, :(. q. 

Bir m;Iyon Seksen beş bin 
kilo aroa b:l4palr zarf usuliy]e 
ihalesi 3/Eylül/934 Pazartesi 
günü saat On dörttedir. 
Şartname sureti musadda -
kasını gör k iizere 1 stan -
bul levazım amirliği satın 

alma komisyonuna miiraca -
atları ve ihale günü vakti 
mua3'yeninden evvel temi -
nat ve teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Anka • 

•• 

,..-,;~~!~~~7~,ci~~:~!~~!, I~~! ~!~d:s~aada 

1 
mükemmel ticaıl ,.e ev idaresı şubclerı \ardır Sıhhat ve ahld" H hüsniıhale 
pek ıyi dıkkat ve ihtimam cdılır. Leyli talebeler ticreıiııde mühim tenzilat 
yapılmıştır \'C Ocretler dört taksıtle odeniı l'a\lı ~üııkri Ap;usto~tan itıbaren 
Cuma ..-c Salı ~ünleri. l'azla malumat ıçin her zaman mekıupln müracaat 

cdı lebılır. T ekforı 604:' 4 • 697" 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Aşağıda cins ve miktarı y;ızılı malzeme alınmak üure 20 

gen müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
Talip er ilk teklif edeceği bede'in yüz ·~ yedi buçu • u nisbetinde 
teminatı ve teklifatını bavi pu u varakayı bır zarf derununa 
kovup üzerine "Su malzemesi., ıbnres·ni yaırrak y·evm• ihaleden 
evvel t:elediye Encümenine vermel=ö r er. Nürrıune.eıi Ed rne 
be ed ye Hev'eti Fenniye daitt s·nde görebilirler. 

lbale 31 1934 tarihine müsa .. ıf pazartes günü saat ı 6 d"dır. 
47t8, 

Bileyzik Boru kutru 
50 M. M. 

Adet ı-:alrnhğı Genişliği 
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3/8 piriz muslu ;u iyi cins buronı 500 
Euş akla 12 kilo sıkldinde dö' me demirden ve üzerine 

Edirne B. S. markası o'acak ve sıcak ~atraııla boyanacaktır. 500 
adet 

Buş alde borusu 80 M. M lcuturunda ve 500 metre tulünde 
100 adet galvanizli demir boru 3/8 l utıunda :l500 metro 

istihlak musluğu san pirinçten SOU adet 
Su ile dolu tazyık altındaki boıu arı delmek için hususi 

makkap bir adet Puntamason şirketi nümunesine göre 
3/8 kutrunda delıkli kurşun rondel 500 adet. 

•• a ası Mobilya m a 
Nafıa Vekaletinden: 
Yeni inşa cdılmekte olan V ckalet binasının muhammen 

bedeli 40.COO lira o1an ~obilya, Mefruşat ve les sah kapalı zarf 
usulile mOnal<asaya konu'muşlur. 

Münakasa 5 Eylüı 934 Çar amba günü saat 15 te Nafıa 
Vekileti Malzeme Müdürlüğü makamında ynpı ncakhr. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Tıcaret Odası ve
ıikuı ve 3000 lirah' teminat mektubu ıle birlikte münakasa 
saatinden evvel Komisyon Riyasetıne verme:eri ıcabeder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira n u abilınde 
Vekalet Malzeme Müdürlüğünden sutın a abılırler. (463'.j) 

Orta tehi 
ra Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonu riyasetine Orta Orman mekteb·ne 
vermeleri. ( 4618) 

"' 'i- 1(. 

ve alınma şa t arı 
Top Koşum Hayvanatı icin 1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'nsından olmak. 

300 adet hamut kapalı za~f- 2 - Orta mektep mezunu olmak. 
la satın alınacaktır. Müna- 3 - Yatı yirmiden yukarı olmamak. 

kasası 1/9/934 cumartesi gü- 4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, hulaklnrmda anza olmamah, vü-
nü saat 11 de Ankarada 1\1. cudunda noksanlık olmamak, arıza'ı yerlerde, dn3lık havalide yürü .. 
M. Vekaleti satınalma ko- yüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye te~e1>:kü1ah müsait ve müte
misyon unca yapılacaktır .. hammil olmak,, tam teşekküllü hr.stanelerden mufassal raporln tesbit 

Talip1erin şartnamesini gör- etmek, aşı şahat!etnamesi verme!t. 

mek için ve miiıuıkasaya gi- 5 - Belediye veya polis mcrk"'zlerinden iyi n'ılaklı, ceza görme-
receklerin heHi saatinden miş olduğuna dair mazbata getirm :?k . 

evvel teklif mektuplarını 6 - Mektebe girmek istiyenler, lstnnbulda Büyül:derede Yük
mezkiır satmalma komisyo- sek Orman mektebi rektörlüğüne yazacakları istidnya hüviyet cüz
nuna vermeleri. ( 4502) danı, orta mektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı raporlarını, polis ve· 

1 

ya belediye mazbatasını ve üç adet vesika fotofiraf mı ili~tirerek gön-

D a rÜ şşa faka dermelidirler. . 
7 - Müracaatlar 15 Ai!ustost;:ın 15 Eylül tnrih:ne kadar yapıl-

ın Ü d Ü f l Ü ğÜ Od en; mı§ olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

2500 kilo kadar demir, pik, 8 - Vaktinde tam evrakla müracnat etmiş olanlardan şahadet-
potrel, çinko ve saire pazarlıkla nameleri pek iyi ve iyi olan!ar müracaat tnr;hi sırasile tefrik olunur. 
satılacak; 2GO hamam havlusu a- Kabule layik talipler kadro miktarını gcçerlle bunlardan evvela tahsi
lrnacaktır .. Havlunun nümunesi iline faı.ıJa vermemiş olanlar saniyen riyaziye dereceleri yüksek olan

Nuruosmanıyede Cemiyeti tedri _ 1ar tercıh olunur. 
sive merkezindedi:-. Bun!arı sat. 9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettik
mak istiyenler 27 Ağustos 934 !eri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitme
pazar~csi ser.t 10 da, demirleri dikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masrafları ödiyeceklerine 
alma1< j tiyenler gene o gün saat dair mektebin vereceği nümuneye ~öre noterlikten tasdikli taahhüt 
14 te Darüşşefaknda buluJlmalı - senedi vereceklerdir. Taahhüt sen·~di vermeden mektebe devama mü-
dırlar. \(493G) saade olunmaz. (4162) 



-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu ? 
-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına 

geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezarrır 
oluyor. 

Frlı1dalre o derece bir t6hret kazandı ki, pek çok kimseler her.hanıı 

bir •oluk hava dolabını Frlaldalre zannediyor. Halbuki hakikat 

bQsbOtQn baıkadır. Frl&ldalre General Motor• tarafından sureti 

mnhsu.-nda imal edllen sarantlll soluk hava dolabının lamldlr. 

Bir FAIGIDAIRE .oiuk hava dolabı alıyorum, diye alelAde bir alet 

~lan~ar eksik deilldlr. isim lltlb:ısından, ve mOıabehetlnden 
s:ıt:ınınız. Bir tek FRIGIDAIRllE vardır. Soluk hava dolabı satın 

F"R'RiiDC mfti''A'i 'i E 
_... -- .... 
o.neral Motor Mamulatı 

BOURLA BiRADERLER vı Şal 

Holantse 
Bank-Cnl N.V. 

••bık Bahrıseflt Petemenlc 
Bank••• 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Pala• 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMf MODDRLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Am•t•rdam. Buenoa Alr••• 

istanbuı. Alo de .Janelro, Santoa. sao Pauıo. 

---

l - ilk, Orta ve Liıe kısımlarına kız ve erkek leyli Ye neha· 
ri talebe kaydına baılanmııbr. 
2 - Kayıt için Cumarteıi, Pazartesi ve Çarıamba gtinleri ıa· 
at ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. · 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eyllllde, ıınıf ikmal im· 
tibanlanna da 22 Eylülde batlanacaktır. 
4 - latiyenlere, mektebin kayıt t•rtlarını bildiren tarifname 
pnderilir. 

Adres : Şebzadebaıı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 
2001 

Posta telgraf ve telefon binalar 
ve· levazım müdürlüğunden: 

Fabrikamız Varnon pil ihtiyacı için 600 adet kuru pil, 2500 
.det Varnon pil kadehi, 4000 kilo grafit, 500.000 adet boncuk, 

ve anbar ihtiyacı için de 5000 kilo niıadır ayra ayrı, fenni ve 
idari ıutnameleri dahilinde pazarlıkla milbayaa olunacaktır. Ta. 
tip olanlann S/9/934 taribine müsadif çarıamba gOnü saat 14 de 
S.yoilanda bulunan Müdürlüğümüz mübayaat komiyonuaa % 7,5 
temiaab muvakkateleriyle birlikte müracaatları ve ıartnameyi 
her gla kalemden alabilecekleri ilin olunur. (4761) 

M OBiLYA 
Salon, Salamanje Ye yatak 
odalannın enYaını ucuz fiatla 

...... ,.,lılti.IP.lll~~ilfA!J~~ Hllllll.!lifllh 

bu'abilirsiniz Telefon: 23407: Ahmet Feni 

Tü _rk~ye . Cümhuriyet 

BANKASI MERKEZ 
, ( 

16/8 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

t<••• . Lire 

Altın saf! k:ilogt"'-m 13.314 406 L I8.727.81b 85 
Banknot ...................................... , l!).397. I 16 -

~ PA.Sf F 

~ Sermeye ........ ~ .................................... --...... . 
Ih ti vat akçesi ....................................................... .. 

Lir• 

ısooo.~:: 
663.91+r 

Ufaı.Jı ...................................... 710.615. 72 38.844.548 57 
1 ed •• Uldekl Banknotlar: 

Oahlld•kl Muheblrler : 
Alan Safi 1-:g . .......... I 788 024 L 2.515.004 -
für. lirası ............... ....... .987.124.16 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın . Safi kilogram 3 807 Ol 6 5.354.884 26 
4.ltına tahvili kabil Ser besı dövizle ı 4 I 06 891 . 32 

Hazine Tahvilleri : 
l)eruhte edilen evrakı naktiye ı 
arşılığı ! L.158.748.563.-

Kanunun 6 ve 8 inci mad· 
delerine tevfikan vaki tediyar .,, 9.484.929. -

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ............. ···· ... L 3.815.1'70 -
ncarr senetler .......... . .. . . •• I.327.009 r 1 

Eaham ve Tahvilat CUzdanı : 
Deruhte edilen evrakı naktiye l 
kar~ılı~ esham ve UhV'il!t 

itibari kıymetle 1--.................... 1 ., 27.627.370 22 

Esham v• TahYiltt . ..... . .... ' .. 3 522.886 49 

Altın ve döviz Uzerlne avans ..... ····· 
Hlaaedarlar .................................... ··· ......... ·· · 
muhtel it 

YekOn 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL 158 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde 

3 502 128. l 6 leriııe tevfi<an vaki tediyaı 9.484 929 00 

Deruhte edilen cVtakı na" tiyt 

büıy~si -·· .... ..... .. ...... ..... 149.263.634 -
9 46 J.775.58 Karşılı~ı tamamen altın olarak 

tedavüle vazedilen ................. iL 8.688.000. - 1 S7.9Sf 6S-f . ..ııı 

TUrk Llraaı Mevduatı : 
Vadesiz --····-·-·-·...--· 1 21.973149.64 ... d 

149263634.- Vadeli -·-.... - ... ··-·-- ~ 21.973.14VN" 

Döviz Mevduatl : 
VadeSf z _ •••. _ .. -·.·.·.·0000

·-·--- ı 9.656.582 84 ... .d 
Vadeli 1.261.980.60 10.918 S~ 

5. ı 42.779. ı ı M•htellf __ ...... ·-------- .. ~.900 68ilf 

31.150 256.71 

43~4199 
4500000-

1049957943 
252.407 .943.55 YekQn 2. 7. 
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