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Hı.tler'e .. ,llllfl111111ıııı11111111ııırııı1111ıııııı1uııııt1tıı1111111ıırıııı1111ııı1111' Jbnissuudun siyasi muvaf fakı yeti 

gore •• · ) Reisicümhur Hz. 1 • J y . . 
ldalet prensipleri ve hakimin istiklali) Dün Kızılcahamamı ( Hıcaz a emen hırleşıyor 

) şereflendirdiler; Bugün ( Ibnissuut ile imam Yahya ;rasında aktedile hede 
= B 1 "d" l = n mua 
ı o uya gı ıyor ar f bütün dünyayı hayrette bıraktı 
~ Kızılcahamam: 16. (A.A.) - Bu i Hicaz Emiri lbnissuut ile 
İ sabah Ankaradan hareket buyuran ğ l 
f = Yemen Emiri manı Yahya ara -
E Reiıicümhur Hazretleri refakatle - ~ 
J ı-inde Dahiliye vekili Şükrü Kaya, ~ sındaki harp haline nihayet ve -
i Gaziantep mebuıu Kılıç Ali, Nuri, ~ ren muahedeye dair dönüp dola-

(
i Rize mebua~ Hasan Cavit, Bilecik ~ şan şayialaıın hakikati tamamiy -

meb ısu Satıh ve Bolu mebusu h - g le meydana çıkmıştır. Bu hakikat 
j mail HAkkı f:ı-ylerle Ordu Müfetti- ~ ise Yemenlilere karşı galip vazi _ 
l Jİ Fahrettin paıa ve maiyetleri ol-~ yette olan lbnissudıun siyasi basi-
i duğu halde Kızılcahamamı te§rİf~ 
[ buyurdular. Mıntakanın bütün köy- F retkarhğım isbat etmehiedir. Çün 

i
l lüleri yol boyunca toplanarak Rei- ~ kii lbnissuut Yemenlilerekarşr har 

ıicümhu~. Hazretlerini büyük. sevinç j ben faik ve galip olmakla beraber 
ve teznhurlcrle kar,ılamı,ıardır. ~ muahedede lmam Yahyaya kar-

Reiıicümhur Hazretleri geceyi ~ ŞI fevkalade itidal ile hareket et-ı İbnissuut 
burada çamlıkta hazırlanmı, olan § miş göıi.inüyor. :1\1 uahcdenin im -

i çadırlarda geçirecekler ve yarın Gc- ~ zasından evvel birbirleıine düş -
{ rede üzerinden Boluya hareket bu- j man ve olan iki memleket ve nıil-

Hitler izahat vermek Uzere Rayıştağa gidiyor... J yuracaklardır. ~ let bugün bilakis birbirlerinin en 
Alma d k J • \.111ıııııı1111ııı•mı111....,..._.11ıınır utflff"'ıtımıııınııırı/ yakın dostu ve kardeşi oldukları-

hedenin muhtelif ahkamı araeın• 
da, harp başlangıcında imam 
Y ahyaya iltica etmiJ oan Emirle • 

rin iadesi meselesi mağlup ima • 
mın nüfuzu noktai nazarından ic-"' nya a ikinci bir ihtilali sinde eski idareler yı ı mıf. yem 

•br k R •• f / J m bütün cihana ilan ediyorlar. rna için Başvekil Hitlerin idareler kurulmuş, bu idarelerin UŞVe SUÇ U arı 
rıacaat tt'w• h. b d ı..· k d f 1 Bu münasebetle (Tan) gazete-

. 
rası en güç ve demli olan kısmını 

e ıgı ter ıp ve te - a!ına a gene ıoır ço e a ar 
• P 1 M S I F · Ef si son nüshalarında Hicaz - Ye-" U&u Ü beynelmilel hukuk diktatörler gelmiıtir. Fakat şim- etr a em ve aracı .-

le · · 1 ki 1 men sulh muahedesine dair şaya-

teşkil ediyor. 

Arapça metni ayni zamanda 
Mckkede, San'ada ve Kahirede 

• rını uzun zaman düşündü - diye kadar bir mi Jetin isti a. i ler para cezasına mah-
ı.ek b · k 1 d k ' nı dikkat bir makale yazmıştır. 
'd ~ ·~ mahiyettedir. filhakika davasiyle ortaya çı mış o an i - ku"' m edı"ıdı"ler 
• enı ı h d b '- ı Arabist.andaki son vaziyeti gayet f a emin teri in e ir ÇOK Mehmet ASIM 
alar ihtilaller ve inkılaplar ol- Ankara, 16 (A.A.) - fstan _ iyi bir surette tahlil etlen bu ma-

ilan edilen Taif muahedesi mü. 

him bir vesikadır ve mevkii tatbi· 

ka '! az'ı, galip tarafın kabul et • Ştur. Bu hareketlerin netice_ (Devamı 4 Uncu sa)'fa:ıın ı Lnd sütununda> bul telefon şirketinin sermaye va- kalenin mühim kısm1larını bura -
• ziyetini tetkik ve. u huwm...hiıı ya naklediyonız. 

~~~n~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~p~~~~~~~ b ~·~·~"~ -~~ ~~~~~~-~~*~~-CUl\.#lQn- vUn misyon azasından Rütlü Beye ra· yor ki: 
porun altın esası üzerine tanzimi "lbnissuut ile lmam Yahyanm 
için on bin lira rüıvet vait, 500 murahasları tarafından Taifte im
lira naklen vermekten maznun za edilip bir kac gün evvel San'a
Salem Efendinin bu fiiline tavas- da İmam Yahya tarafından tas -
auttan maznun Faraci Efendinin dik edilen muahede, bugün he -
maznunu bulundukları efale mü • men heyeti umumiyesiyle tatbik 
caaertleri ıabit görüldüğünden edilmit bulunmaktadır. Bu mua

dill'lne olmasına rağmen, Arabı • 
tnnm yakın istikbaline tuir ede .. 
cek, büyük akıbetleri mucip ola • 
cak mahiyette addolunabilir. iki 

Arap hükümdarı taraf mdan ka • 
bu! edilen muahedede dikkati en 

Evvelki gUn gölge· 
de 31 i gösteren 
termometre dUn 

v t 32 ye yUkseldi. 
ef 'tanbu1 .. 

t tı alt dun bunaltıcı b" .. 
!tl:ıur rnda Yürümek ır gun Yaşadı. Termometre gölgede 32 yi buldu. GÜ· 

l( "' old 1 mecburiy t" . 1 w 

P ' .c:ıanı· u ar. Tatil gli u e ınde kalanlar ceketlerini ellerıne a maga 
1Yo t . n olma .. ' • ı d 1 1' ~....... rt'nlerı, müt • rnasına ragmen sahiller hıncahınç ınsan a 0 • 
:~ b ecavır aah·ıı . .. 

Ccl~ unaitıcı 11,.~.. 1 er vapurları uzak yakın ptaılara mutema-
Y tc ve ·1 -.gından k , . . k . 

) 
0 r: A. 11 c oldu. Bu d .. açanları taşıdı. Sıcağın şiddetı hır ço farıp 
h Çtk g8 . ra a gord""'·· h • b't ı t ı•iltaıa ı hır balıkçı K'" ugu nuz resimler böyle bir eğlenccyı tes ı 

I" )1>~ rı, bi.i Uk . · oprüd b" • ~ • "<11?\ıı .... Y hır dalış h. . c ırıken meraklı kalabalıgın denıze 1><.rp-
ı U!ı;uncu snhifemizdcd~r~erıle bir bir topluyor. Dünkü hava vaziyetine 

bunlardan Salem Efendinin Ceza 
kanununun 222 inci maddesine 
tevfikan ve görülen esbabı mü -
!eddedeye binaen 600 lira nakdi 
ceza ile tecziyesine, ancak fiil te
§ebhüı halinde kaldığı için 223 
üncü madde mucibince nrıfı bit -
tenzil 300 lira ve hundan da 65 
yatını tecavüz eylemit bulunma -
una binaen altıda birinin tenzili 
ile 250 lira cezayi nakdiye mah
kumiyetine, diğer maznun Fara
ci Efendinin iıe keza 223 üncü 
ve 226 ıncı maddeler delaletiyle 
220 inci maddeye tevfikan 300 
lira cezayi nakdiye mahkumiyeti
ne ve fiilin mahiyeti itibariyle te
cil hususundaki taleplerinin red -
dine, rütvet olarak vermek iste • 
dikleri 500 liranın müsaderesine 
ve mevkuf kaldıkları m üddetin 
hu cezadan mahsubuna karar ve
rilmittir. 

(Devamı 9 unc·ı sayıfann S llncU ıılituııunda ) 

Yerli Mallar sergisi yarın açılıyor 

Yann saat 14 te Galtasaray Lisesi bahçe sinde Yerli Mallar Sergisinin açılı§ 

resmi yapılacaktır. Günlerden beri devam eden hazırlıklar dün akşam bitiril -
miştir. Sesgide 30 müesseseye ait pavyon bulunmaktadır. Açılış resminin her za
manki gibi Meclis Reisi Kazım Paşa Hazretleri tarafından yapılması muhte
meldir. 

Recep Bey ,nıııı111111ıııınnnıı11111ıııı"''ııı'"'''"""'"''ıı111111uııım1111uıı11111111ıınııuıu,,,"'"ıııııuıı111111ıınımnııu . "''""\ 

cümhuriyet Halk Fırkaaı u _ ~ Jstanbula Gelen Iran 
mumi katibi Recep Beyefendi dün ~ 

sabahki trenle Ankaradan şeh • ~ H •• k •• d 1 
rimize gelmittir. Recep Beyefen- ı U um ar arı 
di !ehrimize bazı hususi i!lerini E 

görmek üzere gelmittir. Bir kaç ~ Yazan : Niyazi Ahmet 
güne kadar Ankaraya dönecek - i=§ rtas1reddin, Muzaffereddin, Mehmet Ali ve Ah· 
tir. met Şahlar1n latanbula gelişleri. rtasll karşllan-

f ıl'ka. umumi katiplik bürosu ~ dllar? rtasll yaşarlardı? Memleketi nasıl idare 
temmuzun ıonlarına. doğru Anl·:l- ~ ederlerdi ? Yeni tefrikamıza bugUn başladık : 
radan lıtanbu.la gel~ceğinde~ ~e-) ilk Kacar Hükümdarı Ağa Hanın Tahta Geçişi· 
cep Bey~fendı de yıne §ehrımızc e:; - Beşinci Sayıfamızda _ 

gelecektır. \.aer.ır mflnnıı..-...•lffltıftm-ıntsııu:r .... ,a: ...... 



VAKii 

Kuşadasına yanaşın ·ı 
istiyen yelkenli! ~ 

Fransanın Harl.c"ı sı·yasetı• !;>ur emrine itaat etmigen üç yabancıdan~ 
~------.----' sahil muhafızlarımızın ateşi altında ölJ·~~: , 
Mıntakavi misak/arla ı- -B~sk,,;/ ~ Bu adam bir ingiliz mü/Qzinı~~ 

1 Ankara, 16 (A.A.) - 14 temmuz günü Kutadaıının 30 ııı.. SUlhü temine u<iraşmak •• ' Viyanada bin komünist cenuptan ipburnu önlerine yelkenli bir ~andal yanaşar~ 
:O' içtima halinde butundu; hüviyeti meçhul üç adamın çıplak olarak sahillerimize ya 

M. Bartu'ya göre bu misaklara imzalarını koymuş 
olanlar her türlü taanuzdan masun olacaklar 

Bayonne, 16 (A.A.) - Bayon·ı 
ne belediye dairesi tarafmdan ve· 
rilcn bir ziyafetin sonunda M. 
Bartu bir nutuk irat ederek F ran· 
sanın harici siyasetini eeash ola • 
rak tarif etmiştir. 

f.u siyaset §udur: 
İmzalarını koynrnş olanlar:ı her 

türlü taarruzdan ma5un olnco.kla· 
rı ve kendilerine riayet edileceği 
teminatını veren mmtakavi mi -
saklarla ıulhü temine uğraşmak, 
Lokarno misıkı ile münasebattar 
ve ona m~rbut olan bu misakların 
gayesi, bu sulh siyasetinde bu ıi· 
yasetle alakadar olan devletlerle 

"- İstikbal hakkında kehanet· 
te bulunamam. Fakat bir fara • 
ziyede bulunuyorum: Eğer bana 
bazı sualler ıorulmut olsaydı, bü
tün memleketle beraber harpten 
fevkalade müteneffir olmakla be· 
raber Fransanın bütün ihtiyat ted 
birlerini alması ve silahları bırak
mağa ait müzakerelerden evvel 
bir az beklemesi lazım gelmekte 
olduğunu söyliyecektim.,, 

Denilebilicek bir 9ey vardır ki 
o da şudur: 

Bu mıntakavi misaklar, bir ke
re tahakkuk ettirildikten sonra 
Lokarno ile bu misakların silah· 

Fram:ayı bir araya getirmektir. ları bırakma hususu üzerindeki 
M. Bartu, 1933 •enesinde Fran- fÜmulünü tetkika müsait olacak 

,;e, icin acil bir tehlike mevcut ol· 
cl·ığunu hissederek o zaman baş-

vekil bulunan n\üteveffa M .. Briand 
ile hirliktP. üç senelik askeri hiz· 
met kanununu mi!dafaa etmiş ol· 
duğuna telmih etmi§tİr. 

M. B:ıtu, Cenevrede her devle
tin ken,disine terettüp eden mes -
uliytkri kabul etmesi le.zım gele. 
ceğini söylemittir. M. Bartu, Lon· 
drada Fransanın bu gayesini a -
çık~a tarif e erken memlel<etfnin 
haiz oldugu nufuz ve bu sahada 
lngiliz devlet adamlarının sami • 
mi ve fili müzaheretine giivenehi· 
lec ... ~'ni müşahede etmiştir. 

I\r-. Batu, Londrada Fransanın 
mençaatlerinin hiç biri"nden fera· 
gat mecburiyetinde kalmamış ol -
du~unu söylemi§tir. 

Mumaileyh sözüne devamla de· 
mi~tir )<:: 

yeni bir devre açılması tasavvur 
olunabilir." 

M. Bartu, silahları bırakmağa 

ait müzakereleri bu misakların 

bir 9artı ohrak değil, bu misakla· 
rın tahakkukunun bir neticesi o -
larak silahları bırakma hakkında 
müzakerelerde bulunulabileceği -
ni ilave etmiştir. 

M. Bartu, netice olarak, kendi
sinin ne Fransanın ve ne de sulhun 
men fi~n hiç bir Jey rerJC ve 
feda etmemiş olduğunu söylemiş 
ve de§imtir ki: 
y a Y.tn cdnr cmfö cmf m mmm 
"- Bu hususta esasen pek cok 

söyledim, fakat bu ilk fırsattan 
bilistifade Fransa siyasetinin ana 
hatlarını basit ve açık bir ~urette 
niçin izah etmedim, diye beni mu· 
ahaze edebilirdiniz. Onun için 
bu izahatı verdim.,, 

Faşizme karşı harp! 
Fra~s~z milli konseyi komünist fırkasile anlaştı; 

F aşızme karşı müşterek hareket edecekler 

Paris, 16 (A.A.) - Soıyaliıt 
fırkası milli meclisi, bütün gün 
i;tima halinde kalmıt ve komü -
nist fırkaaının faaliyet birliği tek 
lifini müzakere etmiıtir. 

Hatiplerin ek!erisi, buna taraf 
tar görünmektedir. Bunun, gece 
cels.esinde kabul edilmesi muhte· 
meldi. Yalnız M. Grumbach, bu· 
nun aleyhindedir. Çünkü teklifin 
aamimiyetine kail değildir ve iki 
fırka arasındaki ihtilafları sayıp 

dökmüttür. 
Birçok hatipler ve bilhassa M . 

Blum faaliyet birliğine taraf tar 
olmutlardrr. 

Maamafih M. Blum fırkanın 
bilha11a Sovyetlere karşı ıerbes -
tii hareketini m"Qhaf aza etmesini 
istemektedir. 

M. Blum, Moskovanın, Franıa
nın dostluklarını Sosyalist fırka • 
sına kadar teımil etmek arzusu -
dabulunduğu fikrinde olup " fa • I 
yet Rusya Fransa ile askeri bir 
ittifak aktedecek olursa Sosyalist· 
ima ha ittifakı - faaliyet birliği 
bahanesiyle - tasvip etmeleri la
zım gelecektir ve hatta Sosyalist
ler bu taavibi ıulh ·için tehlikeli 

görseler bile bunu yapmak mec· 
buriyetinde kalacaklardır.' De -
mittir. 

Pariı, 16 (A.A.) - M. Paul 
Fabre tarafından teklif ve S. F. 
1. O. milli konseyi tarafından ka· 
bul edilen takrirlerin metni ıu • 
dur: 

"Milli konsey, Fa§İzm ile har
be kaı'ŞI komünist fırka ile müt -
terek hareket teklifini kabul eder. 
Misakı İmzalıyacak ve maddele· 
rini tasrih edecek olan fırka ida
re heyeti azası daha ş.imdiden, ko· 
müniıt fırkaaına umumi harbin 
yirminci yıl dönümü için mütle ·• 
rek nümayitler tertibini teklif et· 
meye karar vermiştir. 

Milli konsey, faşist tehlikesine 
a§ılmaz bir mania teıkil edecek 
olan müşterek hareketin tahak • 
kukundan dolayı kendi kendini 
tebrik eder." 

ismet Pş. bugün geliyor 
Ankara, 16 (Husuıi) - Batve· 

kil ismet Paıa Hazretleri bugün 
olmazsa. yarın lstanbul ve Zon • 
kuldak seyahatine çıkacaktır. 

gören ıı!ahil muhafızlarımız muhahza ve gümriik kanunları 
çat pışıldı; Ölenler,yara- ce bunları tevkif etmek istemiş ve verdikleri "Dur!,, emrine 

!ananlar oldu! miyerek kaçmağa teşebbüs eden bu meçhul tahıslara kart• 

Viyana, 16 (A.A.) _Zabıta silah atmakla iht!'.rda bulunduktan sonra i!zerlerine atef 
Viyana yakınında kain Kalten· mecbur olmuılardır. Buna rağmen aandarı durmamıt ve o 

yıp olmu•tur. Bilahare bir motörün bir ceıet aramag"' a geldi lel1tgclende 1000 den fazla ko· ,. 
alınarak buna bizim muhafaza motörü tarafından da ittir•ls münistin aktetmit oldukları bir 
ve ıelen motör, böylece kaçanların içinden birinin kaybold içtimaa baskın yapmııtır. Ko -

münistler, zabıta kuvvetlerine bunların Siaamda bulunduğu öğrenilen bir İngiliz harp 
kartı müthi§ bir muka~emet mensup olduklarını ifade etmitlir. 

go··ater · 1 d' B .. . Londra, 16 (A.A.) - Reuler bildiriyor: Bahriye nes ıi 
mıt er ır. unun uzerıne . . . . w. .. . . . 

zab t 1 ·ı~ h . . bıldırıldıgıne ıore, 14 t~muzdl\ Devovshıre gemısıne mef1 1· 
ı a memur arı ıı a ıstıma • •t 

lin b k l 1 d N . içinde üc zabit bulunan bir yelkenli kayık, Yunanlılara aı r 
e mec ur a mıt ar ır. etı· - -·• • t 

cede 'k· k. · ··ı .. b. k k' . adası kartııındaki Tri.1k nöbetçilerinin şiddetli r.teşine ma.-..... 
yaralanmıthr. - tır. Mal~m oldugu uzere, Devonıhıre gemııı Sıeam adaıı 

ı ı ıtı o mu~, ır co ıtı ( v •• • • • • ol rp1 

- -- - -------- , etmektedır. 

Amerikada grev 
büyüyor 

Mülizim J. W. Robinson hir kur§unlt\ vurular" k ı 

denize dütmü9 ve ce~edi bulunamamıştır. Mülazim Manu 
fundan yaralanmıttır. 

d
. 11 

Bu hadisenin ne ıibi ahval vr. şerait altında vukua gel 
Sokak muharebelerine 
karşı tedbirJer alındı! 

San Fransisco., 16 (A.A.) -
Bugün sat 8 de yapılması tekar • 
rür eden umumi grevin arifesi o -
lan Pa-zar akşamı bir çok karıtık 
lıklar ve yağmacılıklar olmuftur. 
Oaklandda grevci grupla bakkal· 
ların camekanlarını kırarak erza· 
kı yağma etmek istemişlerdir. 

bit icin mutat diplomatik yolları~ tefehhueatta bulunı~lma 
Hükumet keyfiyeti Londra Büyük Elçimize bildire 

~iliz hükumetine malumat verilmesinin ~:e muhafııl 
hareketi tamamen kanuni olmasır.'- rağmen. b!r insanın ka1 
ve bir diğerinin yaralanmasının çok tc~~sürii mucip o1dı·~ 
veten dermeyan edilmesinin va zrl dın• Ciğrenilmişt1r. 
sedin aranmasın<\ ('1,.vı\m ,.~lilın'--tedir. 

Vekili Bursada lktısat 
fabrikasının açılışında 

Polis ile halk araaında çarpıf· 
malar olmuttur. Bir milli muhafız 

k' 
Buna, 16 (A.A.) - Buna be· süt fabrikası, çikolata 1I , •:r 

'-~ .. •--.. ,~; .. :. ·~··-!.:.1.:ııa.a.e.,\..\r.. l:"u\\• 

müdürünün elinde asayifi temin 
için 150 polis vardır. Belediye re
isi, polis müdürüne 500 memur 
kullanması için müsaade etmi§ • 
tir .. 

Pazar günü 4800 tramvay İ§çi· 
si tramvayları çekerek grev yap
mı§lardır. İtliyen bir kaç tramvay 
da bugün duracaktır. 65000 grev· 
ci i§çiyi idare eden komite; ek • 
mek ve süt tevziatının devamına 
karar vermittir. 

San Fransisco, 16 (A.A.) -
Şehir nüfusunun yiyecek ve içece 
ğinin tedariki meselesi, tehir be
lediye meclisini halihazırda meı
gul eden meselelerden en mühim· 
leri arasında bulunmaktadır. Be
lediye reisi, havayici zaruriyeden 
olan mevaddı, bilaistisna bütün 
halka tevzi etmek maksadiyle bir 
depo ihdas etmek tasavvurunda • 
dır. 

Kaliforniyada vali vekili M. 
Trak Merriam, devlet zabıtasını 
büyük yollarda münakalitın ser -
beıtiaini temine memur etmiıtir. 
Fakat bu vazife, pek o kadar ko. 
lay görülmiyor, çünkü grevcilerin 
gözcülerinin ad;:?di fazladır ve 
mütemadiyen artmaktadır. Bun -
lar, hattA hususi otomobilleri bile 
tevkif ediyorlar. Milli muhafaza 
kıtaatından 2000 ki~i ile 4.000 
Milis efradı, ife müdahaleye ama
de bulunmaktadırlar. 

Süvari polis, sokak muharebe
lerine kar§ı koyabilmek için hu • 
suıi surette techiz edilmittir. 

)arı ve soğuk hava mahzenleri bu 
gün uat 16 da lktuıat Vekili Ce· 
lal Beyefendi tarafından mera • 
simle açılmıttır. 

Celil Bey, açılma merasimin· 
de bir nutuk söylemiş, hükumetin 
memlekette ana sanayi vücude ge 
lirdiiini, bu ana san,yide millt 
sermayeye ve hususi tetebbüslere 
ayrıca bir kıymet ve pay bıraktı· 
ğını anlatmııtır. 

Günde 12,000 kilo sfü i~liyebi • 1 

fabriltalarımızm bugün 
h:ar;cp-,.... -...- .. 1,.t.. ,. 

tozunu ihtiyaÇtan çok tt-de 

temin ~decektir. 
B:Jndan maada yakı~ 

graviyer, kaymak ve ,Ut 
gibi diğer süt sanayiiıı' 
sat ta ilave edilecek ol,_ 
kanın, meml"''"etin b-lli 
istihsal m:ntakaaı bufuıt~ 
Balıkesir ve mülhf'katır 

çiliğin ve koyunculğun 
da çok büyük tesirleri 
dan emin bulut~an mii• 
vinç iç.indedir. 

. 

lecek olan mem•eı-ctiM:ıt;:.., hı• i11- /. 

~------------------------__........J Zaman gazetesinin 
maka'esi 

Hakimler ara•~ 
tebeddülat Y 

Ankara, 16 (Hususi) - Zaman Ankua, 16 (Hu•uıf) 
ıazeteıinin bugün buraya gelen kabul edilen hıı kimler. 
&ayısında görülen bir makale An- buna bağlı Barem llY

1 

karada fena bir tesir yapmııtır. hince bugiinlerde acll!~,ı 
Hükumetin yaptıiı bet senelik ları aratın::ia değitikh1'f, 
planın zıddına fikirleri gösteren cağını grcte!er ys~ot• 
böyle bir yazının Ti!rk matbua ~ ~usta kendisine mür•. ~ 
tında yer almıt olması hayretle Adliye müste,arı ded• ı 
kar,ılanmı§lır. - Hakimler kan~ 
Mülhah bütçelerle idare evvel tarihinden iti ~ 

lacai'{ına nazann ıııe• 
edilen bina'ar evvel hr,himler araıdl 

Ankara, 16 (Hususi) - Mül - ler yapılması me~sıs" 
hak bütçelerle idare edilen meba· maz. İl 

niden irats:z k111mlare. tahsis edil· Türkiye mevsifll 
t • 

mit olanların vergiden istisnuı k l • ı 
lazım geleceği turayı devletçe tef sıca gün erın .,.ı> 

Ankara, 16 (Hu• sir cdilmittir. 
Üniversite rektörü oroJoji enstitüıü~iiP ~· 

göre, bütün Türkıye . 
Ar..kara. 16 (Hususi) - latan· mevsimin en sıcak 1 

bul Üniversitesinin y~ni rektörü · k d' çırme te ır. ti 
Cemil Bey hu aktam Ankaradan Manisa, tzmir Arı 40 

Hayvan ve zahire borsaları hareket etti. ret der~cesi gölgedl)e .. 

Ankara, 16 (Hususi) - Hay • Yeni Nafıa sular müdürü tur. Ankarada, 9j,. 
~an ve zahire borsalarının birlet· An.kara, 16 (Husuıt) - Nafıa derot:esi :l4, Gires•.ıP 
tirilmesi ve mali vaziyetlerinin sular müdürlüğüne yollar idr.-esi kaydedilmittir. 
ıalahı hakkında lktısat Vekaleti • iatiktaf bs, mühendisi Abdullah ! lllıtı . ıi~ 
ne henüz bir müracaat yapılma • Hilmi Bey terfian tayin edilmi!· l Telgraf haberıcrıJl 
mıttır. tir. 10 uncu saytfa 



C'" baılıiını iki franaızca k~Iİ· 
r·~ ediyor. Bu iki l:elimenin ar· 

JI ~rk davasını hudutlardan öte
' ~ız atırr ülkelere ıöylemek bir 
'frı arıu, bir enerji ya,ıyor. 
1 .~rquie Kernafüt Matbuat U· 
~dürlüiü taralından franıızca o 
,) ~ılan bir mecmuadır. Türk 
~"•Türk muharrirlerinin, Tiirk 
~ nl'iirk nıüuıeaelerinin elell' ve 

cude ıetirdilcleri bu eser cidden 

e ~Devlet matbaasının kağıdın· 
ı •ı 11~ kadar büyük bir itina İ· 

•dırı hu eser Türk matbu İş· 
Örnek sayılabilecek ve garp 

~~!erindeki emsali ile mukaye· 
Jr ıl~c~k bir haldedir. Ka· 

lnırııni ıüıliyen ince bir sanat 
l\apaiın içinde büyük bir kıta-

,. ini1ı reımi tamamlıyor. Bu 
ıç tereddüt etmeden en güzel 
"~" bir köıeıine Türk zevkinin 

~ 11 diye aaabilirıiniz. Bu resim 
lit ~ IÜzel, o kadar itina ile hazır· 
' • r ~ İçinde.ki yazılar itibarile 
• l"ur1c·, • 1 1 •• .. Yeyı an atan yazı ar gozu 

rpıyor. 

• • • 
at Umum Müdürlüğü tarafın· 

~Y~a bir dela çıkarılan bu mec· 
ıeı Propaıanda ıaha11nda he· 
"terlerden biridir denebilır. 
llİe Kemaliste'e bu yolda qı o· 
ta vardır. Bu gazele haftada 
fı.an11zca olarak çıkmakta, bir 
ıiyaai ve İçtimai vak'alarını 

1 •kıettirmektedir. Ankarada 
ikir ·· 1 • "L- ·ı T .• k d • ınuta ea ıhu.rı e ur a· 
lldutlardan daha ileriye söyle
lı~rnaldadır. 
•r• olaun, La Turquie Kem•· 
" bize harici propaıandanın 

~t teıirlerini ıimdilik pek büyük 
a olrnarnakla beraber temin et· 

~lı,rnaktadır, 

kiye davaıını hudut öteaİnt> t.· 
' oralard Türk d va tnrn rr.a. 

"erilecek meselelerden biridir. 

~tde yine bu sütunlarda Gotha 
ltnda Türk kelimesinin arapça. 
• d ınulcabili olduğunu kay· 
1
' Ohserver ıa:zeteainin Anlca-

•daraıkardıt sandığını yazmıt· 

ıün bir l ıpanyol,.. 
Profesörünün baatıı· • 

•tlaıı ıördüm. Bu at-
ı· de Madritte neıredilmittir. İz· 
•~ti :unanlılara aittir. Trab
))• erııne ve Antalyaya kaciar 

..,_ •r Errneniıtan, onun tarkında 
Uahed · · . · bi eıının bıle tasavvur et • 
~ r Cürdiatan hükümeti yer al· 

1 
• Geçenlerde Parise giden bir 

,""- alclı batında bir Fransız 
ol'lnuı: 

&e.ı •• 
~lı!ı. •ızın memleketinizi bilirim. 

ıt hala aağ mı? 

~ ~ .\l 

~boıanl 
bıii h. •rı~da hudutlardan hu· 

1.., ~ 1f bır kültür akını var. 
' .. f'l:'C J 

~fılıJcı~u~ ar, gazeteler, ki • 
1'Gtii11 bır meydan muhArebe· 
~, ...... ~aaıflarınr haiz olarak or • 
• ... r._r B'. 
•te •e A ı~ım La Turquie 
tıl nlcara hu b .... k k~l-

•rtnın ilk le • uyu u 
eııf kollarıdır. 

Sadri Etem 

Darüşşaf akalı/arın \ 
gezintisi 

Tem muzun 23 üncü Pazartesi ı 
günü için Darünafaka cemiyeti 
tedriıiyesi tarafından bir deniz 

gezintisi tertip edilmittir. Gezin

ti, Şirketi Hayriyenin meccanen 
tahsis ettiği en iyi bir vapuriyle 

olacaktır. Vapur sabahleyin ıaat 

tam ;edide Kanlıcadan hareket 

edecek Boğazın bir kısım iskele • 
lerine uğrayarak Köprüye gele • 

cek, buradan Y alovaya gidecek -

tir. Vapurda iyi bir incesaz, mu • 

zika, ve ucuz bir büfe bulunacak, 
muhtelif eğlenceler tertip oluna • 

caktır. 

Himaye:etf alin tertip 
ettiği sünnet düğünü 

Sütsüz çocuklara, kimsesiz 
yavrulara ve muhtaç analara yar-

dım maksadiyle Himayei Etfal 

Cemiyeti Beyazıt nahiyesi tara -

f ından 19 Temmuz Perıembe gü

nü akıamı Sarayburnu Parkında 

büyük bir sünnet düğünü tertip e
dilmiştir. Düğünde bando muzi -
ka, incesaz bulunacak, kukla, ka· 
ragöz, hokkabaz oynatılacak, var 
yete yapılacaktır. 

Şehrimize gelen ecnebi 
gazeteciler 

Yangın \ 
Evvelki gece bir 

kişi yandı 

Yangın Cjıkan bina 

Evvelki gece Yüksek kaldı
rımda bir yangın olmuş, Mehmet 
isminde bir çırak boğulmuştur. 

Yangın Yükıekkaldırımda Galip 
dede sokağında Ali ustanın aşçı 

dükkanından gece saat yırmı 

dörde doğru başlamıştır. 

Dükkanın alt katında yatan 
çırak Mehmet uykuda olduğu için 
yangını görememİ§, etraf iyice tu· 
tuıtuktan ıonra uyanmıştır. Meh

met yukarı kata çıkmak ve bu su· 
rette etraftakileri haberdar etmek 
istemiş iıe de duman ve alevler 
yattığı odayı iyice sardığından dı 

şarı çıkamamı , boğulmuştur. 

Dün sıcaktan 
bunaldık! 

İstanbul dört günden beri ar. 
caktan kavruluyor. Evetki gün ha 
raret 31,5 tu. Dün ise daha sabah

leyin saat yedide hararet derecesi 
gölğede 24 ü, saat 14 te de 28,5 u 
bulmuştur. Saat üçe doğru termo
metre 32 ye kadar yüzse1miştir. 

Rüzgar saniyede sekiz metre 

süratle yıldızdan esmiştir. 
Halk, dün yine deniz kenarla· 

rına, plajlara akın etmittir. Ha • 

liçte, limanda denize girenler de 
çok olmuştur. Sıcağın şiddeti, li
manda denize girenler arasında 

eğlencelere vesile olmuş, muhte • 
lif yarışlar ve eğlenceler yapıl • 
mııtır. Balık tutmaktan vazgeçen 
bir sandalcı Galata köprüsünün 
altında denize girmiş, köprüden 

denize atılan paraları bir kaç mel 
re denize dalarak kapmıştır. San

dalcının bu hüneri köprü üzerine 

meraklı bir kalabalık toplamış, 

seyirciler denize hayli para at • 
mışlar ve ıandalcmın paranın pe· 
şinden denize dalmasını merakla 

seyretmiılerdir. 

Çok sıcak geçen bir günden 

sonra akşam üzeri şehirde şiddet
li bir rüzgar esmeğe başlamıştır. 

Rüzgar ani çıkmıt ve limanda 
t~laş uyandırmıştır. 

Kandilli rasathanesinin tespi

t:ne göre 'dün aktam esmeğe baş
lıyan rüzgarın sürati aani~ede 20 
metre olmuştur. 

~~~~o,~~~~ 

Dün ıehrimize gelen ıeyyahlar 

arasında bir kaç tane de ecnebi 

gazeteci bulunmaktadır. Bunlar -

dan biri İngiliz, ikisi Macardır. 

İngiliz gazetecisi the Cloanland 
·-• • - ·•••• ır il -zeı:eyı temaıı 

Aşçı dükkanı tamamen yan • 

mıştır. Zabıta tahkikata devam Şişhane yokuşunda tram
............ ~~ ...... ~- vay oll rı t:amir ediliy.or. ıP;_ ıı:n,.Jc 

etmektedir. Diğer Macar aazete -
ciler, Macaristanın orta halli 8 • 
10 bin kadar satan iki gazetesi 
muharrirlerindendir. 

Bu!1dan batka, yine dün, 30 
kadar Romanyalı ıeyyah gelmit
tir, tehrimizi gezerek bu a~ıam 
gideceklerdir. 

Merkez bankası yakında 
taşınıyor 

Şimdiki İnhisarlar umum mü
dürlüğünün bulunduğu binaya 

nakledilecek olan "Cümhuriyet 

Merkez Bankası iç.in yapılan de
iitiklikler bitmek üzeredir. 

Binanın zemin ve orta katm -
da büro tesisatı vücuda retirilmiş
tit. 

Bankanın, önümüzdeki Paza • 
ra, Voyvoda caddesindeki yeni 

dairelerine taıınma11 muhtemel -
~örülüyor. 

İnhisar umum müdürlüğü, bi • 

nanın y&lnız yukarı katlarını it -

gal edece!<tir. 

Yangınlara karşı 
Yapılan tetkikler neticesinde 

ekseri yangınların bacalardaki ku 
rumlarm tutuımasından ileri gel
diği anlaşılmııtır. Belediye, baca 
yangınlarının önüne geçmek için 
çareler düşünmektedir. 

Kurumların temizletilmesinin 
bir teşekküle verilmesi doğru gö
rülmekte, evlerinden bacaların tu 
tuşmaıı yüzünden yangın çıkan • 
ların tet::ziyesi düşünülmektedir. 

Hamit Bey Vali oluyor 
Bir kaç gün evvel Ankaraya gi 

den Belediye reisi muavini Hamit 
Bey dün Ankaradan §ehrimize 
dönmüştür. 

Hamit Bey Bordur valiJiğine 
tayini katiletmiştir. 

Darülacezeyi ziyaret 
Üniversite prof esörlerinclen ü

çü belediye iktısat müdürü Asım 
Süreyya Beyle birlikte dün Da • 
rülacezeye giderek müesseseyi 
tamamiyle gezmişlerdir. 

Şithane karakolu yokutunda 
tra.mvay rayları tamir edilmekte
dir. 

Yokuşun üst başından, alt dö
nemeç yoluna kadar olan kııım -
da, tamamen yeni bir muvakkat 
yol yapılmış, tramvayların bu sa

bahtan itibaren bu yeni yoldan 
geçmesi kararlaşmıştır. 

Muvakkat yol döşenmittir. 

Diğer iki yoldan biri, tamir e
dilip betonu sağlamlaıtırıldıktan 
sonra, diğeri ayni tekilde tamir 
edilecek, böylece her iki yola da 

yeni betonaj yapılmış olacaktır. 
Bundan batka buradaki Mu • 

havvele merkezi de kuvvetlendi -
rilecek ve badema tramvaylar 
yokuşu daha hızlı çıkabilecekler

dir. 

Evkaf mc.ıaşları 
Evkafta Haziran maaşının ve

rilmesine bir kaç gün kadar baş· 
lanacaktır. Hademei hayrahn ha

ziran maaşları perşembe günü ve· 

rilecektir. 
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t SOHBETLER 
···--··············-········-
Çarşafı kimsede 

mazur görmiyelim 
Hakimiyeti Milliye arkada§ınıızda 

Aka Gündüzün dikkate değer bir yazı· 
ıını okuduk: Çarşaf nümayiıleril 

Aka Gündüz, Mersin belediyesinin 
1 temmuzdan itibaren, çarşafla sokağa 
çıkmayı yasak etmesini çok doğru bul
duğunu söyledikten sonra diyor ki: 

"Son zamanlarda, şurada burada 
bir takım çarşaf nümayişlerini şüphe 

yok, siz de görüp dikkat etmişsiniz -
dir. Biz bir, iki, dört hatt:i altıya kadar 

şık çarşafların bir arada ve kalabalık 
yerlerden - bililtizammışcasına - geç
tiklerini şaşa şaşa gördük .. Çarşafla -

rrn rengi birdir, koyu siyah. Kumaş -

larda aşağı yukarı birdir. Yüz bin renlt· 
1i roplar arasında bu kara birliktir ki 

insana bir nümayiş karşısında olduğu 

kanaatini veriyor .. Her siyasi nümayiş 
mutlaka bir Derviş Mehmet bayrağı! 

bir gürültülü miting, bir el bombası 

ile yapılmaz ya. Fikirleri fitnelemek 
değil mi? İpekli, şık, kara çar§aflarla 
da olur.,. 

Arkadaşımın hu görütü ve düıünü
şü üstünde dikkatle durmağa değer. 

Fikirlere fitne sokmanın bu biçimi, 
Derviı Mchmedin bayrağından, kala· 
balık mitinglerden daha tehlikelidir. 

Mersin belediyesinin kllranndan 
sonra başllldığı muhakkak ollln bu çara 

,af nümayişleri, her belediyenin, bu 
yasak kararını vermesi lazım, hatta 
elzem olduğuna delildir. 

lnkilap kendine llykın hiçbir hare
kete, kendine uygun gelmiyen hiçbir 
tavra, kendinden olmıyan hiçbir kıhğa 
müsamaha edemez. 

İnkılaba lc.arıı koyabilir zannını u • 
yandıracak en ehemmiyetsiz ıeyi bile 
imha etmek şarttır; bu §ey, bir damla 
bile olsa ... 

Çarşafa ve feraceye göz yummaır.a
hyrz. Çarşaf ve ferace giyenler yaşlı 

bile olsalar mazur görmemeliyiz. Za· 

ro ağa bir \>uçuk anrl1k aJAmch. Be.tın. 
daki abani sarılı mazur gördük mü? 
Hatice kadının aekıen yatında olmaıı, 
feraceye bürünmesine mazeret teııkil 

edf'n1e7. Etmemelidir. 
Arkadatım, bu itin hallini inkılap· 

çı letekküllere ve müeu~ıelere bırakı
yor. Ben, belediyeler inkılapçıdır ve 
her be~l , ~·e çar§af yasağını tatbik et
melidir, diyorum. 

Sellml izzet 

Davet 
İsimleri aşağıda yazılı futbol· 

cuların 17 Temmuz Salı (bu• 
gün) saat on sekizde Cağaloğlun• 
da C. H. F. merkezine gelmeleri 
rica olunmaktadır: 

Betiktaftan: Mehmet Ali, 
Hüsnü, Nuri, Feyzi ve Şeref Bey
ler. 

Beykazdan: Rıdvan Bey. 
Galatasaraydan: Avni ve Nec

det Beyler. 

Fenerbahçeden: Yaıar, Eıat, 

Muzaffer ve Fikret Beyler .. 
lataQbulıpordan: Samih ve 

Reşat Beyler. 

Süleymaniyeden: Bülent ve 

Ali Beyler. 

DEHRt Efendi Nası I Görüyor? 

,J :/ 

~ 

11 1 

- Yüreğim yandı ... 

• 

•... Üstünde lime lime bir entarı 
var. 

M• Ayağındll parça parça ayakkabı- ı 
larr var, corabı hile yok zavallının,. 

Dehri elendi - Ayol senin gördü· 
ğün l stanbulun en tık kızlarından biri 
olacak! 
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Hitler' e göre .• 
-- (Baımakaleden devam) 

tatörlerden hiç biri bugünkü bey· 
nelmilel hukuk ve adalet usulle • 
lerinin istinatgahlarından sayılan 
müstakil mahkeme prensibini in • 
kir etmemi§tir. En zalim hüküm
darlar bile ıuçlu bildikleri adam
ları cezalandırmak için inahke • 
melere sevk etmitlerdir. Öteden -
beri hukuk alimleri de mahkeme
lerin istiklali prensibine çok e -
hemmiyet vermi§lerdir. icra kuv -
vetinden tamamen ayrı teli.ki edi
len mahkemelerin intihap ve teş
kilinde hükumetin her hangi bir 
auretle müdahalesi hoı görülmez. 
Bunun için bazı memleketlerde 
hakimlerin intihabı tayin suretile 
'değil, halk tarafından intihap su
retile olur. 

llk defa olarak Alman Başve -
kili Hitler, İıyan te§ebbüsüne gir
mek suçu ile zan altında olan es· 
ki ihtilal arkadaılarım, hatta ba
zı kabine azalarını, hikum kıtası 
kumandanlarını tevkif ettikten 
sonra, isticvaba ve muhakemeye 
bile lüzum görmekıizin bizzat 
idamlarına karar vermiş ve bu 
kararını gene kendi emriyle infaz 
ettirmiştir. Bir gün ıonra da Al
man kabinesi içtima etmiş, Kabi
ne Rayiştagdan muvakkat kanun 
yapmak hususunda aldığı fevkal
ade ıaliihiyete istinat ederek Hit
lerin icraatı kanuni olduğunu bir 
kanunla tasdik etmiştir! 

Hakikat halde Hitlerin bu tarzı 
hareketi cihan efkarı umumiyesi 
için gayri tabii bir şeydir. Bir ta
raftan tahsen Hitler tikayetçi ve 
dayacı vaziyetinde, diğer taraf -
lı:n haldm ve icra memuru mev -
kiinde görünüyordu. Hata suç -
lular alevhindeki vesikaları tet • 
kik etmek imkanı olmadığına gö-
re, davanın ta·hidi de gene kendi
sinden ibaretti. Bu itibarla Ziya 
Paşanın meJhur: 

HAklm ola dancı ve muhl'.Jl' dahi ıahlt 
Ol mahke!l'cnln hlUtmUne dl'flrr mi adalet'!' 

Be7tini hatırlamamak mümkün 
olmuyordu. 

Mahmutpaşa çarşısında 
para aşıran o mu, 

başkası mı? 
Mahmutpa§a çarfıaında el ça

bukluğ iyle iki hanımın parasını 
aşırdığı iddia olunan Cemile is -
minde bir kız, dün aktam üzeri 
poliıçe müddeiumumiliğe veril -
mit, müddeiumumilik te kendi
ıini jandarma refakatiyle Sultan
ahmet ikinci ıulh ceza mahkeme
sine göndermiştir. 

Cemile hanım, kesik saçlı es • 
merce, belden kemerli manto giy· 
mi§ bir kız .. Nüfua kağıdının kay
bolduğunu söyliyor. Adli tıp işle· 
ri müdürlüğünde muayene edil -
mi§, on bet yatında olduğu, ne 
yaptığını bilmesi lazım geldiği 

yolunda rapor verilmi§. 
Hakim Salihattin Bey, dava 

dosyasını gözden geçirdi: 
- Mahmutpafada bir dükkan

da alış veri§ eden Mahmure ve 
Hikmet Hanımlar, bir aralık pa -
ralarının atırıldığmı iddia ediyor 
lar. Söylediklerine göre, aşıran 

da senmitıin? 
Kız, önüne baktı. Parmakları· 

nın ucuyla kemerini evirip çevi -
rerek hafif bir sesle cevap verdi: 

- Aslı yok, efendim. Ben bu 
hanımlarla konuttum, "Allahaıa • 
marladık !" Dedim, yanlarından 

ayrıldım. Sonradan paralarını 
batkaaı çalmıt olacak! 

- Sen ne iı yanarsın? 
- Hiç ir İ§ yapmam. Anne· 

min yanında otururum. 
Hakim Salahattin Bey, kızı 

ıerbeat bıraktı, davacıların ve ta· 
bitlerin çağırılmaaına, Cemile 
Hanımın kaybettiğini~ söylediği 

nüfuı kağıdının yerine nüfus ka
ğıdı çıkartarak getirmesine karar 
verdi. Araya yaz tatili girdiği için 
muhakeme, iki ay ıonraya kal· 
dı. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul Belediyesinden: 
Temmuzun on sekizinci günün

den itibaren ekmek dokuz buçuk 

Tabii hadise telgraflar vasıta -
ıile muhtelif memleketler matbu
atına akıedince dünyanın hemen 
her tarafında hayret hiıleri uyan
dı. Doğrudan doğruya Almanya 
efkan umumiyeainin hayreti bun· 
dan az değildi. Onun için Hitler 
derhal Rayi§tag meclisini topladı. 
30 haz'r ·· .. d k' · t ve francala on dört kuruştur. 

ı an gunun e ı ıcraa ına 

dair millet vekillerine 9ahsen he· . . . . -
ıap ve izahat verdi ve hulasa ola- etımycrek bızzat kendı karanle ce
rak dedi ki: zalandırdığmı §U sözleriyle anla -

"- Röhm ile bazı arkadatları 
memlekette ikinci bir inkılap yap· 
mak iıtiyorlardı. Bu maksatla· bir 
plan yaptılar. Bu plana göre hü
cum kıtaatı orduya karşı tahrik 
edilmeğe batlandı ve bunun için 
de ordunun benim taavibimle hü· 
cum kıtaatını dağıtacağı ileri ıü • 
rüldü. Hücum kıtaatı buna mani 
olmalıydı ve ikinci bir ihtilal yap
malıydı. Röhm bu maksatla mil
yonlarca mark ihtilas ve tedhi, 
usulleri tatbik edecek huauıi 
ıruplar tetkil eyledi. Bundan 
ba§ka Röhm benimle yaptığı son 
görütmeden sonra beni ortadan 
kaldırmağa da karar vermişti. Be· 
ni öldürecek ,ahıs bile tayin edil
mi§tİ. Bu adam "Uhl,, isminde 
bir hücum kıtıaıı tefidir ve ta -
mamen itirafta bulunmuştur. Ka. 
rarlathrılan iıyan hükumet daire
lerine taarruz ve benim tevkifim
le baılıyaoak ve yıldırım darbe -
efyle yapılacaktı.,, 

llitler isyanın hazırlıklanm bu 
suretle hula~:a. ettikten sonra suç. 
lulan niçin bir mahkemeye sevk 

tryor: 
- Eğer her hangi bir kimse 

benden asilerin niçin adi mahke
melere sevkedilmcdiklerini sorar
sa vereceğim ccva p şudur: 

"O dakikada Alman milletinin 
mukadderatından mcsul bendim. 

1 

Bundan dolayı milletin en büyük 
hakimi vaziyetinde bulunu;yor -
dum. Orfi usul tatbik etmek la
zımdı. Her hangi bir adam dev
lete el kaldııırsa onu bekliyen a
kibelin ölüm olduğunu millet iyi 
bilmelidir. Ceza şiddetli oldu. Hü
cum kıwatmm on dokuz yüksek 
şefi ve otuz bir şef ve azası ve hi
maye kıüıatr şeflerinden de üç 
kişi kurşuna dizildi.,, 

Hitler mevkiinde olan bir dev
let reisinin §İmdiye kad!r kendi· 
lerine büyük kıymet ve salahiyet 
vermit oldu~u e•ki nrkada!larrnı 
gene §ahsi karariyle kur!una diz
dirmesi bizzat kendisi için tehli • 
kelidir. Çünkü verdiği kararla • 
rın adilane olduğundan süphe e. 
dilecek oluna etra(ındaki di~er 
arkadaılarının Kendine kartı iti • 

Satın alma bedeli 1,5 
milyon tahmin ediliyor 

Maliye Vekaleti Para itleri 
müdür muavini Rüttü Bey Anka
radan tehrimize gelmiıtir. Bir iki 
güne kadar Parise gidecektir. 

Öğrendiğimize göre Rüttü 
Bey Pariıte, hükumetin ıatın al
mağa karar verdiği İzmir • Kasa· 
ha hattı i~leriyle me§lul olacak 
tır. · 

164 milyon franka ı~tın alın -
mıt olan İzmir • Kaıaba hattının 
bedeli yüzde yedi buçuk faizle 
ve ikinci sıra Türk borcu tahvil -
leriyle ödenecektir. 

Birinci ura, Diyünuumumiye -
ye verilen tahvillerdir. Bunlar , 
mukavele mucibince, Ağuıtos ga
yesine kadar firkete teslim edile
cektir. Tahviller Pariste basıla • 
caktır. 

Aldığımız malumat, para itle
ri müdür muavini Rüttü Beyle, 
baııt itini kontrol etmek üzere 
Parise gittiği yolundadır. 

Bundan başka telefon tirketi -
nin de Nafia Vekaleti tarafından 
satın alınmasını Maliye Vekaleti-

Gayri mübadillere 
tevziat başladı 

Dün 548 numaraya kadar 
para verildi 

Gayri mübadillerin iıtihkakla· 
rına kartılık yapılacak para tev
ziatına dünden itibaren baılan -
mıf, 1000 liradan &§ağı olan kü • 
çük istihkak ıahiplerine bir mik
tar para dağıtılmııtır. 

Dün ıabah 548 numaraya ka -
dar tevziat yapılmıttır. 

Müteakip günlerden, ayın 18 
inde 690 numaraya kadar, ve 19 

unda 861 numaraya kadar küçük 1 

iıtihkak sahipleri para alacaklar· 
dır. 

----o----
Sinemalar ve Darülaceze 

hissesi 
Havanın fazla sıcak olmasına 

rağmen ıinemalar iflemektedir. 
Darülaceze hiueai mü,teriden a • 
lınmakta, fakat belediyeye veril
miyerek, onun hesabına borç ola- ' 
rak tahakkuk ettirilmektedir. Da· ıl 
rülaceze memuru tarafından her 
ıünkü bilet sarfiyatı zabıt vara -
kası ile tesbit edilmektedir. 

nin .tasvip ettiğini öğrendik. Belediye kooperatifi odun 
Şırket bugünkü Türk paraıı •• •• • 

~•ası üzerinden alınacaktır. ve komur verıyor 
Her halde ucuza mal olacağı Belediye kooperatifi bet tak -

hakkında bir kanaat vardır. ıitte olmak üzere kooperatif aza-
Alım bedelinin bir bucuk mil- larına kömür ve odun verecektir. 

yon lira olduğu ıöylenmektedir. Kömürün kilosu 2 kuruş, odunun 
Rıhtım tirketi de, hükumete çekiıi ise üç liraya olacak, tevzi -

a ·-.ıu . ... ıman. a.rzuaunu esasen - r--~-· 

göstermekteydi. Bugünlerde on -
larla da temasa geçilecektir. 

Deri ve lastik meselesi 
Deri ve lastik ayakkabı meıe -

leıini tetkik etmek üzere seçilen 
komiıyon geçen Per§embe ıünü 

bazı lastik ayakkabı yapan f abri· 
kaları gezmitti. Buıün de yine 
bazı lastik fabrikalarım ve deri • 
den ayakkabı yapan yerleri geze
cektir. 

-<>---
Tiirkiyeye girmesi yasak 

edilen gazeteler · 
Ankara, 16 (A.A.) lcra Vekil· 

leri Heyeti "Sana • gene, Seduc • 
tion, Surprise l'hamour, Paria 
Plaisire, Paris Magazine, Allo • 
allo Beaute Paris, Sei • appell, 
Paravent, Secret de Paris,, mecmu 
alariyple "Je s•.ıis Partout,, gaze • 
lesinin memleketimize sokulma • 
larını menetmiştir. 

matları sarsılır. Mademki ihtili.İ 
müteşebbisleri filen harekete geç· 
mezden evvel tevkif edilmitti. İı· 
yan tehlikesi de bertaraf olmu§ de· 
mekti. Bu takdirde yalnız suç • 
luları ağır cezalara uğr.atarak em· 
aalinin bir daha ibret almalarını 
temin etmek İ1İ kalmıfh. Acaba 
bu iş derhal bir aııkeri mahkeme 
vasrtasiyle yapılamaz mıydı? 

Hitlerin yukarıya kaydettiği • 
m:z ıözlerine rağmen bu sual ge
ne fikirleri ifgal edecektir. Hit • 
lerin sözleri çok mantıki olabilir. 
Fakat cihan efkarı umumiyeai 
için mukni değildir. Hitlerin Ra
Yİ§tag meclisini toplıyarak verdi
ği izahat ve meclisten aldığı taı • 
vip ve itimat kararile Alman ef • 
karı umumiyeıinin ne dereceye 
kadar tatmin edilmit olduğunu 

ise zamln gösterecektir. 
Mehmet ASIM 

P•ll• haberleri 

Bir ameleyi 
Beygir çiğnedi 
Suadiyede oturan Doktor Va • 

mık Beyin oğlu Danit Bey çift 
beygirli bir araba ile gezerken 
arabayı Suadiye yolunda bir ağa· 
ca çarptırmı~hr. Hayvanlar bu 
sırada ko§umlarım kopararak 
kaçmı§lardır. Üıküdar tramva -
yı in§aatında çalı,an amele Meh
met beygirleri durdurmak istemit 
ise de muvaffak olamamı§, bey • 
girler Mehmedi çiğnemitlerdir. 

Mehmet kaldırıldığı Zeynep Ka • 
mil hastanesinde öldmüttür. 

Karısının burnunu krrmıt! 
Sultanahmette Et meydanı ma

halleıinde dört numarada oturan 
kunduracı Yusuf Efendi ile karı • 
ıı Saadet Hanım bir süpürge al • 
mak yüzünden kavga etmişlerdir. 
Saadet Hanım, bir aralık kocasını 
fazla kızdırınca Yusuf Efendi so
pa ile karııının üzerine hücum et
mit, döğmÜf, burnunu kırmıthr. 

Kadının feryadına komıuları 

yetitmi, Saadet Hanımı güç hal 
ile kocasının elinden kurtarmış • 
lardır. Yusuf Efendi kaçmışsa 

da bir a7. ııonra yakalanmıştır. 

Bir kız yaralandı 
Kasımpaıada Hacı Husrev ma

hallesinde ohıran Muharrem is • 
minde bir çocuğun bindiği beygir 
6 ya§ında Hayriyeye çarpmış, ba
tından hafif ıurette yaralanması· 
na ıebep olmu§tur. 

Kalp on kuruş 
Kadıköylü Mehmet Şükrü Efen 

di isminde birisi dün Fmdıklı 

t11&mvaymda kalp bir on kurut • 
luk vermif, hakkında takibata bat 
lanmıttJT. 

Günün 51~ 

Habeşistan t 
fındaki reka~ 

Son ıünlerde Londra jJI 
1 • U L- ' '°'"'~ zete erı , &l!loef11tan1n ıı...-

orduıunu aarileıtinnei• ~ 
ni anlatan haberler ne§rcJi! 
berlere ıöre Habet impartll 
kadan askeri müteha11ııJal' 
ie karar vermiıtir. Bu ,; 

k .. ' Habeı ordusunu bugün il 

duların seviyesine yük,.11' 
suretle Habeıiıtan 1 talY~ 
raziıinde geniılemeıine r1' 
tır. 

Hakikatte Habeıiıtall " 
larda bir sürü rekabetleri' 
sahası oldu. lnıiltere, f rtl 
ya, Habeıiıtan itlerine lı-' 
yet ıöıteriyor ve her biri ~ 
de kendine 1röre bir cepbl 

Bu devletler içinde fi,., 
fi en İyi vaziyet alanı f rtl 
beıiıtanı Milletler cemir' 
idi. 

Şimdiki Habeı imparati' 
turduğu gündenberi her ~ 
Habeı orduıu ile meıı11l 
sebebi iıe, Habeıiıtanın f~ 
giltere ve ltalyaya ait rrıV 
komıu olması, Habeıiıt•ıal 
lıyan bir limandan mah~ 
ardır. 

Habq imparatorunull ~ 
ıenelerde Habeı orduıull" 
meie karar vermeıi, her f 
1 talyadl\ endiıeler uyarıil' 
matbuatı bu yüzden bazı' 
yatta buJunmuıtur. 

Habeıistanm bu tekilci' 
tanzim ve tenıik etmeıi ~ 
memleketler üıerinde dJ 
pan bir hadiıe, Habeı ,. 
Japonya arasında baılıyal 
nasebettir. Japonya, ıon 
Habeıiıtan üzerinde de"/' 
kabet sahasına gİrmİf, J-ff 
pamuk yetiıtirmeğe mii8' 
dan burada pamuk ekmJ: 
tır. Japonya Habeıiatan ~ 
bağlandığı için onun 11111l 
de alakadar 01-r .,_".., 
rette HatHışıatan, iıti1' a\ıt 
ku bulacak herhangi had~ 
yardımına güvenebilecek 
ıelmiıtir. 

Japonyanın Habeı ,1 
meıi ile bu memleket ~ 
tan devletlerin aayııı d~ 

I ngiltere, Fransa, Jt,lf 
ya! 

Bu dört devletin iıtitl. 
dan kurtulmak için aıri~ 
ha11a orduyu aarileıti~ 
duymak Habe,iatan nad"' 
alamet sayılabilir. 

~ 
Dört kişi aJ 

Sinop, 16 (A.A.) / 
istediği kızın ana 91ef 
dürmekten ve kızı 
suçlu Boyabattan ~ 
köyünden katil 1bt ;f 
ceza11 asılmak sure' 
faz edilmittir. 

Konya, 16 (A . ..4·1 
mn Göğercinlik 1'~ 
Mehmet karısı ti ,(' 
Ahmet ve arab•'1~ 
yollarını bekliye~ 
aasbetmek için .. f dı' 
katleden ayni ko~ 

lcı 
p 
~ 

k• 
ıti 

Iİ 

auf oğlu Dervi§, ~ 
met, ve Molla Alı J •o .. 
haklarında KonY• / 
kemeıince verilip/ le 
iktiran eden ölütıl Jı / "• meydanına aıılrıı• lir 
faz edilmiıtir. f. 

lir 
Tepe batı Beledi1' 
Şehir tiyatrosıı ~ ı&i 

tarafından~ le 
şembe günü iti 

•ra 
di. 
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~; Baba-Oğul Dl LIMIZLE: 
Bayram günü 

' 

nakleden: Selimi izzet 

Haydi canım efendim, deli mi 
oluyordu Hilmi Nütfik, onun, Na· 
zınıa yazdığı, ıonra Selimin elin
den aldığı mektubu nereden bile
cekti? 

Heyecanını hemen bastırdı, ha· 
f if Çe omuzlarını silkti, gülümse • 
di: 

- Eski hikaye, dedi. 
Doktor arkasını dönmüttü bi • 

le, kapıdan çıkmak üzereydi. Bu 
•öz üzerine döndü: 

- Evet, eski hikaye, fakat dai • 
tna yenilenen bir eski .• Kan kuru • 
du, amma temizlenmedi. 

Ali Naki yalnız kalınca derin 
bir nefes aldı. Hariften kurtul • 
ınuıtu. Bir kahkaha attı: 

- Al sana bir namuslu adam 
daha. Namuslu inaanların hepsi 
budala oluyor. Bunu da ötekiler 
gibi oynatmak kolay. 

atlattıktan ıonı·a, limanda batma-1 

11 ne kadar feci ve hazindir! 
Jıte, Ali Naki, Kaya Hasanın 

nasıl öleceğini gözleriyle görmek 
istiyordu. Bunu görmesi lazımdı. 
Eğer Kaya Hasan bir §ey söyleme· 
den ölürse mesele yoktu. Fakat' 
bir tey ıöyliyecek oluraa, bunu he· 
men haber alması şarttı. Kaçacak 
saklanacak zaman bulabilirdi bel· 
ki .... 

Birdenbire, o ana kadar dütme 
diği bir korkuya düştü. Kaya Ha· 
san cinayeti itiraf ettiğine pİfman 
oldu. Bu müthiş bir küstahlık, 
fakat ayni zamanda da delilikti ... 

Bu deliliği yapmağa mecbur 
değil miydi? Eğer Kaya Hasan i
tiraf etmemi§ olsaydı, o zaman da 
Mualla ağzını açacaktı .• 

Neyse, olanı dü§ünmekte mana 
yoktu. Olan olmuttu. Geri alına· 
mazdı. 

Gün doğarken: 

Doğan güneş vuruyor 
Kar§ıki yamaçlara; 
Şu çentik tepeler mor, 
Uyanıyor Ankara. 

Bu bir bayram çağıdır? 
Gündüz inecek timdi; 
Bulutlar kurar ?dır 
Görmek için geçidi. 

Güneş demek türk demek: 
O da doğudan çıkar, 
Batıya akını var; 
Oda yüksek, o da tek 

Onun da ı§ıkları 
Gazi'nin saçı gibi 
Şimdi al, şimdi sarı, 
Gazi"nin saçı gibi. 

O da türkü andırır 
Bu günü yaratırken; 
Kamuyu uyandınr 
Yarın da erken erken. 

Gazi ıeçiyor: 
Bundan sonra her ıeyi unuttu. 

D~bclebeli, tantanalı hayatını ıür· 
11 ınee~ baıladı. Çaylarda, balolar· 
f da, klüplerde, yarıılarda, maçlar· 

da, <lnvctlerde, merasimlerde, her 
rcrdo hazır ve nuırdı. 

Ali Naki klüpten ıaat üçe doğru 
çıktı. Bir otomobile atladı: 

- Sultanahmede, dedi. 

Otomobile adeti uzandı. Siga· 
rasını yaktı ve gene daldı: 

"Onu gene görmek için izin al· 
dım. Yanına çıkabilirim. Bıyıkla· 
rım uzadı. Onun için ne Bomon· 
tide gördüğü adamım, ne de konu§ 
tuğu adam .. Beni tanıyamaz.,, 

Alnına yel vurunca saçları yeleleşti. . 
Kaşları gönlümüzde gizlenen koru eıtı. 
Gözümüz ardındadır, gönlümüz ardın· 

dadır, 

İkinci on yılına Türkiye akındadır. 
Gölgesi vurdu geçti üzerine toprağ~n, 
AdınaGazi denen o şimşekten bayragın. 

Ncknhatten çıkan hastalar var· 
dır. Hnvayı ciğerlerine bol bol 
doldururlar. Kımıldamak, kot • 
rnak, gürültü etmek için bahane a
l'arlar. Doymak bilmez bir ittiha· 
Iarı vardır. itte Ali Naki böyle 
bir hastaya benziyordu. Hareket 
ihtiyacını duydu. 

Ba§ından geçen vakadan çok 
korktuğu arhk belliydi. 

Otomobil, tenha yollardan hızlı 
gidiyordu. Ayasofyaya gelince 
biraz yolunu kesti. Kalabalık ha§ 
lamıştı. Bu hazin meruimin me· 
raklıları, akın akın meydana gel· 
me" e ba lamı lardı. 

~~~G~ea_n-~~le'""şo:-iy._o_r_s_u __ n-:-! -d"'""i~y-o ..... rl~a-r-d-ı.--J~~:.\'.F.:li;N,~aki pencereden baktı. Bu 

Gülüyordu: kalabRlığın ekseriyeti seraerilerdi. 
- E.!bette .. ihtiyarlamak insa· Üatleri pejmürde, saç sakal birbi-

~ın elindedir. insan iradeıiyle rine karıtmış insanların arasında, 
her §ey yapar. kadınlar da vardı. 

- Fen alık h. yapar mı? 
- Lazım gelirse hatta iyilik te 

Yapar. 
Ali Naki k9.hkahalar atıyordu. 
Bu esnada, Kaya Haaan davası 

•cyrini takip ediyordu. Dosyası 

elden ele dolaııyordu. Temyiz ka 
rarı tasdik etti. Ve bir akıam .• 

Bir akıam, İstanbula haber ya· 
Yıldı: Sultanahmette ıefakla be • 
raber bir ıehpa kurulacak ve bir 
katil idam edilecekti. 

Ali N~ki otomobili durdurdu, 
indi .. 

Biraz y ·· üdü. Tıi ilerde, ıehpa 
kurulmu9tu. İki yana jandarma· 
lar arralanmııtı. Bir kaç aüngü 
parıldıyor, polis memurları müte· 
ceuialeri dağıtıyordu. 

Ali Naki bunları evvela bir 
bulut nkasından görür gibi olmuı 
tu. Sehpanın manzarası, ilikleri • 
ni kurutmuıtu. 

Silkinmek için nasıl güçlük çek-

i - Kimmiı bu idam edilecek o- ti. Çocuk gibi damağını bastırdı •n? 
ve gene gülümsedi. Kendi kendi-

- Haaan, Kaya Hasan.. ne güldü ve başını dikleıtirdi, göğ· 
- O da Jcim? sünü gerdi, ilerledi. 
- Selim Nazımın katili, canım. 
- Ha h .f Yürüdü. Sehpaya yaklattı. Al-

, f u erı · ·• tına girdi. 
l<J·~li Naki, bu konutulanlarr, "Acaba ölecek olan ben olsay· 
.,. upte, poker ınaıasında duydu d d ·· ·· ·· d ·· ? rart' • b' . · ım ne utunur um .... ,, 
V ~Yı ıtırir bitirmez atağı indi. (Devamı var) 
eatıyerde pard ·· ·· ·· .. · · • ke h osusunu gıyınır • 
11 ayatın ıar b ti • · k d • ni ·1 • • . a e erını, a rı • Matbaamıza gelen eserler: 
, ~ Vesını dütUnüyordu. • .............. - ..................................... .. 

aid· aya Ha.anın idam ediliıini Gaspiralı lsmail Bey 
ıp seyredecekti 
Korkusu gene b 1 

1011 d k'k d aı amıftı. Ya, a ı a a '"l·· 
•an isy d ' 

0 
Utnün önünde Ha· 

Ö lan e er de ıöylerae? ..• 
Ye ya, adanı '").. 1 lcarııya ıer 1 0 um e karır 

"•~ıeçebil" ın~e, f edaki.rhğından 
lirdi. ır, oiruyu haykırabi • 

Kırımlı Cafer Seyit Ahmet bey (la. 
mail Gaspren•lci)nin hayatı hakında 
bir eıer neıretmiıtir. Bu eıer me,hur 
milHyetçi Türk muharriri hakkında 

ıimdiye kadar yazılmıt ve baıılmıt o • 
lan kitapların en mükemmeli olup üç 
yüz elli sahifeden müte,ekkildir. Ca • 

Ko§un ceçiyor: 
Bozkırın güncıindc büyümü§ ekin kadar 
Yağızla;mıt yüzleri geçiyor kartımızda 
Yol açıyor onlara gerginleşen kıranlar. 
Onlar için yer açtık güne§e baıtmızda. 
Bir ninenin sevinçle döktüğü yaşa-

benzer 
O çelikten yüılerin altına toplanan ter, 
Geçiyorlar önünden anıp yüce adını 
Kentlisiyle köylüsü ; erkeği ve kadını, 
~ 

O duruyor ayakta bir çetin kaya c:ibi .• 
Ülküye ulaştırıp yılların aava§ını 
Budununa eğiyor eğilmiyen başını. 

Koşun - Asker 
Budun - Millet 
Kentli - Şehirli 
Doğu-Şark 

Batı - Garp 
Kıranlar - Ufuklar, kenarlar 

M.N. 

(Bu ıözler· tuama dergisinden alın
mııtır.) 

----o----
Ir an d a 

Lisan ve yazı meselesi 
İran Maarif Nezareti bir Üni • 

versite (Dani§8'i.h) tesisi için l · 
ran Meclisine bir li.yiha takdim 
etti. Bu layiha üzerinde vukubu -
lan müzakere esnasında azadan 
biri Üniversitenin Farsçayı tasfi· 
ye ile de meığul 0Jma11 için bir 
madde ilavesini istemiı ·ve Fars 
yazmnın da ıslahını talep etmit· 
tir. 

İran Ba9vekili bu münasebet -
le irat ettiği bir nutukta ıu~ları 
aöylemiıtir: 

- " Lisanın tasfiyeıi, ve yazı· 
nın ıslahı süratle intaç edilebile • 
cek bir it değildir. Sonra bu çok 
mühim itler hali hazırda memle
ketimizde bulunanlardan daha 
çok mütehauıslara muhtastır. Bu 
gibi ulahatı baıarmak için ıon 
derece dikkatli davranmak, ve 
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ISTANBULA GELEN ~ 
• 
IRAN Hükümdarları • 

Yazan : fUyazi Ahmet • 

48 saatlik yoldan seni 
öldürmek için. geldim 

Kerim Han Zendi : - Irana acımasaydım şimdi 
kelleni uçurturdum dedi ve hadım ettirdi 

-1-

Abbasiler hakimiyeti sön dük • \ 
ten, Arabın muhteşem saltanatı 

kızğın kum çölleri arasına aeril ." 
dikten sonra; 9arkta kuvvet ve nü 
fuzu lc.vrupayı tehdit eden iki hü· 
kumet vardı: İran ve Osmanlı 
Tiirkleri ... Bu iki hükumet el ele 
vererek Avrupaya karıı vaziyet 

almıı olsalardı, bugünkü dünya 
nizamı çok baıka olacak, §ark ve 
garp telakkisi belki bugünün aksi 
olarak inkiıaf edecekti. Tarih bu
nu böyle gösteriyor, coğrafi vazi· 
yeller bunu isbat ediyor. 

Uzun ıeneler memleketi idare 
ediyordu. Bir gün kapısına iri ya• 
pılı, elbisesi lime lime ve yüzü gÖ• 
zü toz içinde bir süvari dayandı. 
Şahı görmek istediğini söyledi. 
Bu: Ağa Mehmet iaminde biri i • 
di. Kerim Han onun iımini duy • 
muıtu. Fakat Ağa Mehmet Han 
Şirazda idi. Burayanasıl gelebi • 

lirdi. Kendisine haber verdikleri 
vakit: 

- Gelsin görelim ne istiyor • 
mut .. Dedi. Kartısına çıkan bu sa 
rip kıyafetli adama sordu: 

Fakat ıanla dolması lazım ge· 
len tarih sayıfalar1 maalesef kan· 
la dolmuftur. 

lki hükumetin el ele vermesi 
ihtiyacım ilk defa bütün acılığı i· 
le hisseden Sokallu olmuttur. Fa
kat saltanat devrinin örümceklen· 
mq si:.n;yEti iri? Y'!nirin bu isabet
li noktai nazarını pek tabii olarak 

tasvip edemezdi. Üç paditahın bi
li. fasıla veziri aza.mı olan Sokul
lu, hi~ birine bu fikrini kabul et· 

tiremedi ve zavallı vezir bu fikrin 
kurbanı gitti. O, ne kadar: 

- Sen Ağa Mehmet değil mi• 
sin? 

- Beli .• 

- Şirazdan mı geliyorsun? 
-Beli .. 
- Ne vakit çıktın? 
- 48 ıaat evvel.. 
Kerim Han dudak büktü. lra• 

mn bir ucundan öbür ucuna ka • 
dar 48 saatte gelmek keramet ıa· 
hiplerine has bir şeydi. inanma • 
dı. 

Ağa Mehmet: 

- Kürdistan dağları ardında 

- Evet, dedi. Kırk ıekiz saat• 
te geldim. Atım çatladığı yerde 
yeni bir ata atladım ve o ıuretlc 
geldim. a an lKeyı fetnetmekten ne xa

zanırız. Fakat dost olursak pek 
çok ıeyler kazanırız, dedikçe; pa· 
diıahlar: 

- Bu dünya bir cihangire ki
fayet edecek kadar vasi değil

mif ... " Fikrini güderek akıbetin 
ne olacağım dütünmeden uğra!ı -
yorlardı. lran da böyle idi. Iran 
ıahları da kan dökmekten zevk 
alıyorlardı. 

Bu dava, ancak, Avrupa ken· 
di itlerini yoluna koyduktan son
ra batını etrafa uzattığı gün hal
ledildi. Fakat it İ§ten geçmiıti: 

Y.akın §ark tarihi, bunun acıkh 
miaalleriyle doludur. 

Geçmit asırların iğrenç veka
yii artık tarih aayıf alarında uyu· 
maktadır. 

Türk • İran münasebatı 20 in· 
ci asırda iki büyük tefi Gazi Muıı· 
tafa Kemal ve Riza Şah Pehlevi 
tarafından ebedi kardeılik bağla
riyle bağlanmıttır. 

Kerim Han bu ziyaretin cok mü 
him bir sebebe matuf olduğunu 
anlıyordu. Kırk sekiz saatte Şi • 
razdan Ester Abada gelen biri, 
her halde Şahın habrını sormak 
için gelmiyordu: 

- Peki, dedi, buraya kadar 
gelmenin sebebi nedir? 

- Senin ölümünü beklemek, 
yahut ö]dürmek .. 

Ağa Mehmet Deli değildi. Ak· 
1ı baıında bir adam ribi bunu aöy 
liyordu. İhtiyar Kerim Han, iti • 
dalini bozmadan, soğukkanlılık • 
la sordu: 

- Sebep? 
- Sebep basit.. Şah olmak is • 

tiyorum. Şah olacağım. Sen artık 
ihtiyarladın. Bu me.mleketi idare 
cdemiyeceksin. Sonra hastalan • 
mıı olduğunu haber aldım. Kırk 
ıekiz saatte gelmemin bir sebebi 
de budur. Ölmeden evvel yetit • 
mek. 

Kerim Han, ayni soğukkanlı • 
lıkla §U cevabı verdi: 

- İrana acımasa idim, ıenin 
kelleni §U anda kopartırdım. La • 
kin görüyorum ki, ben öldükten 
sonra memleketi idare edecek 
kimse yoktur. Maamafih ıenin bu 
küstahhğının da cezasını verece • 
ğim. 

Kerim Han derhal Ağa Meh • 
medi yakalattı ve "hadım" ettir • 
di. 

Bu düıünce AJ· N 
l"İrıe kada ·· ' . 1 akiyi ilikle -

h r urpertıyordu. 

fer Seyit Ahmet bey bu eseri ile bütün 
hayatını Türklüğün yükselmesine ıar
feden ve Türk halkının ebedi §Ükran-
larına liyakat kazanmı§ olan lımaiJ 
beye minnettarlık gÖ•tenniıtir. 

Riza Şah Pehlevi Hazretlerinin 
memleketimizi ıerenlendirmele -
ri münasebetiyle lstanbulu ziy~ • 
ret eden İran Şahlarının lıtanbu
la ne suretle geldikleri ve nasıl is
tikbal edildikleri etüdünü hazır • 
)arken, bu şahların kısaca haki -
miyet devirlerini teıbit etmeği 

muvafık buldum. Bugünkü lranı 
anlamak için dünkü Iranı bilmek 
lazımdır. Müatebit İran hüküm • 
darlarının bu hakimiyet devirleri 
çok meraklı bir tarihtir. Karileri· 

her ıeyden evvel yabancı kelime- mi ııkmıyacağıma emin olarak bu 
)erin ne olduğunu, yazının ne te· satırları yazıyorum. 

Ağa Mehmedin boı durmıya • 
cağmı bildikleri için serbest bı • 
rakmadılar. Zindana attırdılar. 
Ağa Mehmet, bundan müteessir 
olmadı: 

1YU!.ıaum old .. h 
len bir adamın ugbu b alide hapsedi-
cfe • , a a ık tefle • 

n ıatifade et · . atın • 
ltfkat bir and nıı~~ı. hAnınıa bu 
•n~ h. . ~ löne ilirdi. Bir 
dı· ' ütün planı altüst olab·ı· 

··· ı ır • 
Bir v 

llJ>Urun, büv::k 
~" fırtınalar 

Yeni Adam 
"Yeni Adam,,ın 29 uncu nüıhası 

~ktı. Bu sayıda Halk Oniveraiteai deu
leri, makaleler, tenkitler, hikayeler, 
Sanat ve ilim haberleri vardır. Herkeı 
okumalıdır. 

kilde ıslahı mümkün olduğunu ilk Kacar nasıl hükümdar 
tayin etmek icap eder. Bütün bun-
lar ihtisas itidir. Bu gibi mütehas· oldu ? 
aıslari tesis edeceğimiz Üniversİ· lranda hakimiyet, Kaçarların 
te yeli!tirecektir. Onun için tek - eline geçmeden evvel Kerim Han 
Jif olunan maddenin kanuna ila • Zendi Şahtı. Kerim Han Zendi 
vesine lüzum yoktur." adil bir hükümdardı. 

- Elbet fırsat geçecek diye 
bekledi. 

(Devamı var) 



, 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn ~ Arnold Galopen , 

"Eski eşkiyadan ellisile bir hassa alayı 
k·ı . ' teş ı ettım . ,, 

-28-
O gece sarayda ·büyük birziya· 

fet verildi. Ertesi gün de yeni va-
2ifeme geçtim ve ilk iş olarak eş-

- Yüzbaıı Kazimir ! Siz hakika 
ten akıllı ve irade gahibi bir adam 
sınız. Bu işi deruhte eder miıi • 

ikiyaların ıalacaklarmı verdim. Bun niz? 
can sonra Pilkomayoya bunlardan - Tabii ederim.. Bunu emre • 
ili kişiyi alıkoymasını ve bir has· den adalet mefhumudur. 

sa kıtası teşkil etmesini tavsiye - Hakkınız var Kazimir ! ... A .. 
ettim. Affedersiniz yanlıı söyledim. Sa-

Sarayın ikinci katında bana ray muhafızı ..• 
güzel bir apartman ayrıldı. Dört - Şu Mucado nerede oturuyor? 

ihizmetçi emrime amade bulunu • 
yordu. Bu kadar büyük bir saa • 
det ve refah hiç bir zaman Edgar 
Pip'in alldından geçmemişti. Bun • 

dan başka emrime şahane bir oto· 
mobil verildi. Benim zenciye ren· 
gile mütenasip gayet zarif bir elbi
se giydirdim. 

Bundan sonra mukadderatım 

Pilkomayonun mukadderatına bağ 
Iı bulunacak .•• Onu yıkarlar ise 

ben de, cesaretim sayesinde yük
seJd iğim yüksek mevkiden bir an· 
da yıkılmı olurum. Eski reisin 
taraftarları vardır. Bunları hedi • 
yeler ve nişanlar dağıtılması su • 
retiie elde etmek icap etmektedir. 
Zaten siyaset denilen şey de bu -
dur. Bunun için Pilkomayonun bu 
tarzı hareketi kabul edeceğini ü -

ımit ediyorum. 
Reisin maiyetindeki diğer .ze -

vatın ge.yet güzel karılan vardı. 
Aralarında benden başka bekar 
yoktu. Eh belki ben de şehirde gü 
zel bir kadını teshir etmeeğ mu • 
vaff ak olurum. 

Bu hadiselerden bir kaç gün 
sonra Pilkomayonun riyaseti al · • 
tında bir kabine içtimaı yapıldı 
ve buna ben de iştirak ettim. Pil • 
komayoyu ancak burada tetkik 
edebildim. Bu, kısa boylu ve şiş
mandı, profili yırtıcı kuıların pro· 
filini andırıyordu. Yorgun yüzün· 
de, koyu bir çift kat altında iki 

parlak siyah gözü vardı. Bu göz -
)er hazan endişe ile parıldıyordu. 

Bu toplantıdan bir kaç gün ge • 

çince reise bir gün b hçede rasla • 
dım. Arkadaşça koluma girip be
ni bir kenara çekti: 

- E .. Yüzbaşı Kazimir, dedi, 
yeni vaziyetinizden memnun mu

sunuz? 
- Bundan daha mükemmeli ak 

lıma bile gelmiş değildir. 
Gülümsedi ve omuzum~ vura • 

rak: 
- Allah vere de devam etse, de· 

di. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Bir şey demek istemiyorum .. 

Yalnız vaziyeti izah ediyorum. Şu 
Muçado denilen adam müthiş bir 
düzenbazdır. Saraydan ayrılırken 
mevcut bütün parayı beraberinde 
götürmüş.. Evet! Anlıyorsunuz 
ya? Bütün devlet parasını götür -

müf .• 
- Bundan emin iseniz parayı 

istirdat etmeli .. 
- Doğrusu ~hakkınız var! istir

dat etmeli, fakat bu iş o kadar ko
~ değildir. 

- Bah! Neden kolay olmasın? 
Benim eski bölüğümden yirmi ka
Gar koluna güvenen uker ile bu 

~ becerilir. 

Pilkomayo sabık reisin nerede 
oturduğunu, hükumet parasile bü
yük bir saray inşa ettirmiş olduğu· 
nu söyledi. 

- Birçok hizmetçileri olsa ge • 
rek? dedim. 

- Belki, fakat siz ve adamları· 
ruz bu işi kolayca halledersiniz. 
Şimdi Kazimirciğim !. .. Ah .affe • 
dersiniz, laubalilik ediyorum. 

- Ziyanı yok canım, dost değil 
miyiz? 

Pilkomayo her iki elimi aldı ve 
s~mimiyetle sıktı: 

- Evet dostuz. Sizi ilk gördü • 
ğüm zaman hükmümü vermittim. 
B~ı! si:?in hilkatinizde insanlardan 
çok hoşlanırım ... Evet, gidiniz ve 
paraları alır almaz gelip beni bu· 
lunuz. 

- Evet, fakat benimle gelecek 
olanlan memnun etmek lazım. 

- Tabii dostum, ben. hana hiz· 
met edenleri m ahzun bırakan bir 
adam değilim. Ben namuslu ve 
vadini tutan bir adamım. Bakınız 
muvaffak olduğunuz takdirde Y,iiz 
de onu sizindir. 

xıx 

Pilkomayo tam manasile bir iş 
adamı idi. Belki biraz mütecasira
ne hareket ediyordu, fakat bunda 
da mahzur yoktur. Çünkü kuvvet 

elinde •.• 

Allah vere de Muçado parasını 
bankalardan birine yatırmıt olma· 
sın. Bu takdirde bankaları arat • 
tırmak icap edecek. Ben Muçado
yu ahlak ve adalet mefhumları na· 
mına soymağa hazırım. 

Akşam üzeri Pilkomayo ile 
tekrar görüştüm. Bu zatla ne ka
dar kolay anlatıyordum. Muçado
nun nerede oturduğunu öğrenmek 
istedim. Beraber çıktık ve beni 
sabık reisin oturduğu sarayın ö • 
nünden geçirdi. Pilkomayonun 
mükemmel bir otomobili vardı ve 
bu otomobilde yeşil ve sarı renkli 
Sanla • Lucia cumhuriyeti bayrağı 
d

0

algalanıyordu. 
- Milyonlara mal olmuf bir sa

ray, dedim. Hatta siz buna, on 
dördüncü Lui'nin maliye nazırı 
Fuke'ye yaptığım yapsanız çok 

doğru olur. 
- Ne yapmış §U on dördüncü 

Lui?. 
Pilkomayo kara cahilin biri idi. 

Ne on dördüncü Luiden ve ne de 
F ukeden haberi vardı. 

- Maliye nazırını bir kaleye 
hapsetmiş ve nazır on dokuz sene 
süren bir mahpusiyeten sonra ha· 
pishanede ölmüştür. 

- Bunu sonra düşünürüz. Fa· 
kat kurşuna dizdirsek daha İyi o· 
lur.. Ne ise bakalım ... 

(Devamı var) 

1UıdlµJda fümleti cüntigara!Z? 
~- -- _, ,_, ~-= -6-1 - re:::.. 

Müzeyyen Hanım yakında bir apart-
man sahibi olmayı umuyor! 

Radyo §irketinin en genç san -
atki.rlarmdan Müzeyyen Hanımı 

Taksimdeki apartımanında bul -
dum. Şunları söyledi: 

- Musiki ile meıgul olmağa 
baılıyalı iki sene oldu. Hocam 
Kemal Niyazi Beyin teşviki ile 
radyoya girdim. Çok sevdiğim bu 
muhit bana cesaret verdi. Arka -
daılarımın ve hocalarımın teşviki 
ile Belvü gazinosunda da çalışma· 
ğa batladım. Ben şahsen falan 
müessesede daktilo sıfatiyle ça
lıtmakla bir gazino veya radyoda 
çalışmak arasında bir fark gör -
müyorum. Maamaf ih yanlış te • 
lakkiler ve bilhassa birlikte çalış· 
hğımız bazı arkadaşların düşün -
celeri bu sahada çalıtmak istiyen· 
lcri düşündürmüyor değil .• 

na öğretiyorlar ve ben de o §arkı· 
ları okuyorum. 

- istikbalden neler ümit edi .. 
yorsunuz? 

- Bugün için istikbal hakkın .. 

da ve benimsenmiş bir fikrim yok• 

tur. Esasen böyle bir fikir ve ar• 

zuya bağlansam, hadisatın bunu 

benim arzuma göre yürüteceğini 

kim temin eder. Bu itibarla is· 

tikbal hakkındaki düşüncelerim, 

istikbal binasının maddi temelle -

rini sağlamlamak ve b utemelieri 
kuvvetlendirmekten başka bir şey 
değildir. 

- Boş zamanlarınızı nasıl ge • 
çiriyoraunuz?. 

- Boş zamanlarımı ekseriya 
tembel tembel istirahatla geçiri .. - Çahtma tarzınızdan mem • 

nun musunuz? 

- Bugün için çok memnunum. 

Müzeyyen Hanım l yorum. Yarı gecenin yorgunluğu· 
nu bütün gün ancak dinlendirebi· 

- Dünkü ve bugünkü musiki liyorum. Maamafih çok sevdiğim 
hakkındaki telakkilerim gayet hocalarım ve arkadaşlarım, sık 
basittir ve esasen bunun böyle ol- sık gelirler ve bilhassa milli ha -

ması lazımdır. Ben bu işin he • vaları çok sevdiğim için bu şarkı
nüz acemisiyim ve yabancsıyım. ları bana öğreten Mahir Beyle u
Hangi tecrübeye istinat ederek zun ders saatleri geçiriyoruz. 

Düşünün ki ayda üç yüz lirayı 

geçen bir para kazanıyorum. Bu 
kazanç ile İnsanın çalışma tarzın· 
dan memnun olmamasına imkan 
var mıdır?. Bu vaziyet kartısın· 
da ben, yakın bir zamanda Tak
sime bir aparhman dikebileceği • 
mi tahmin ediyorum. 

- Bugünkü musiki ile dünkü 
muai?ti hakkında neler dü~ünü • 

yeni ve eski musiki hakkında fi • Henüz on beş yaşında olduğu• 
kirler yürütebilir ve tenkitler ya· nu öğrendiğim Müzeyyen hanı• 
pabilirim. Hocalarım ve memle- ma teşekkür ederk apartmandan 
ketin kıymetli bestekarları, hal • ayrıldım. 

yoraı•nuz=~-""~~ ........ ---.~~~~"'~.,,-k,ın raiZbet Öal rdi- i aa.rkıl,~a.r:ı~~,.,,h=a=-=·,.,.,.._.....,.,___ ___ ~ Nebil Vasıf 

Radyo amatörü neler bilmelidir? 
Geçen hafta yarım kalan "şemaı 

10,, ı takip' ederek makinenin 
eksik kalan yerlerini bağlamağa 

ba,lıyalım. Geçen hafta detek • 

tör lam basının gırısinden girerek 
hoparlör lambasının pli.kından 

kuvvetlisinden başka bir şey de • / mak için redirasör lambasının fi. 

ğildir. Ve şemada görüldüğü üze· lemanmı yakar ve orta ucuyla da 

çıkmış ve üç lambanın da aksi • 
yon k11mı da dahil olduğu halde 
devresini kapamıttık. 

Şimdi gene antenden başlıya • 

rak eksikleri tamamlıyalım. Anten 

bobininin, yani 75 + 150 = 225 

re demir plakın üzerine ıarılmış 

dört devre ile on ucu vardır. Bu 

on uçlan ikisi 110 voltluk §ehir 

cereyanına bağlanır ve ismine 

primer denir. Geri kalan üç dev· 

reye de sekonder denir ki bu dev· 

relerden biri evvelce öğrendiği -

miz gibi lambaların filemanlarını 

yakar. ikincisi bize yüksek kon· 

tinü cereyanın menfisini verir. 
Sargılık bobl.nı·n 1°kı

0 

ba•ına 500 
:s Üç.üncüsü de aldığı sekonder ce· 

santimlik ayar kondansatörünü 
reyanının bir ıı z daha kuvvetleş • 

bağlıyahm. Makinenin detektör 
tirmek ve meyli amperini arttır • 

kısmı ile hiç bir alakamız kalma-

dı. Y almz yaptığımız montajı 

tetkik edersek lambaların file • 

manlarının yanmadığını görürüz. p======= Cevaplar ========• 
Her lambanın altında (F) harf ile g İstanbul: Bcyazıtta Hamit:.;~ 
gösterilen kısım gayet tabiidir ki ~i Rıza Beye : .. 
o lambanın filemanıdır. Ve de - ii Doğrudan doğruya hiç bir ta·H 

tektör kısmında da bu işaretin bü- H dilat yapılmadan bu şekilde ça·~i 
·· - ·· d 1 t ·· l · b 1 :: lışan bir makine yoktur. Her:: 

yugu var ır. ş e uç am anın a • :: h . b' k' . ld - :: 
:: angı ır ma ınenın a ıgı ce ·:: 

tında bulunan uçlan paralel ola- :: d - · t· - · h k :: :: reyan egış ıgı zaman mu a ·:: 
rak yerleştirip redirasör transfor- g kak tadilat lazımdır. g 
matöründe (f) harfiyle gösteri - H Mardin de : Kavas zade DaH 
len uca bağlamak filem.anları yak EE vut Besim Beye : ~~ 
mak için kafidir. Yalnız file • i~ Evvela lambalarınızın düşük H 
manları yakan bu sargının orta ~i olma11 kuvvetle muhtemeldir. H 
ucunu toprağa götüren nakile dik- ~~ S~niyen anten ve top~ak telleri·H 

· .. . d . :: nı 29 - 4 - 934 tarıh ve 5856:: 
kat edıp uzerın e meksıfe ve ı: 

1 
.. h d .. .1 :: 

. .. . . . . :: numara ı nus amız a gosterı en:: 
mukavemetı munhanılerını yerlı • :: k"ld d h · · b" :: .: şe ı e yaparsanız a a ıyı ır:: 

yerlerine koymak lazımdır. ~i netice alacağınız muhakkaktır.H 
Şimdi gelelim redirasöre, yani ii Akümülatör ve anot bataryenizi~~ 

bize istediğimiz cereyanı veren ~i kuvvetli bir dikkatten geçirerel<H 

B · · d z"I :: tesadüfi kuvvetle muhtemel o-:: apareye. u aparey, evımız e ı :: . . . :: 

1 
. . k ll d _ :: lan arızaları tashıh edınız. :: 

ç.a mak ıçın u an ıgımız trans - :: ........... - ........................................... :: .......................... ·-·········-····· ... ············ 
f ormatörün daha büyüğü, daha 

bize yüksek zait cereyanını verir. 

Yalnız bu yüksek zait, yüksek na• 

kıs cereyanları transformatörden 

çıktıktan ve lambadan geçtikten 

sonra tamamen kontinüleşmiş de· 

ğildir. Bunun için şemada görül· 

düğü üzere "+ -,, cereyanları 

arasına iki blok kondansatör ile 
bir şok bobini koymak lazımdır. 

Bu şok bobiniyle de blok kondan· 

satörlerin vazifeleri, evvelce ög • 

rendiğimiz gibi alternatif çıkan 

cereyanı konlonoleştirmektir. 

Kıyemti bir santimden bir milyoJ' 

defa büyük olan "mikro karadır 
ile ölçtüğümüz bu blok kondansa" 

törler makinenin en mühim par " 

çalarından biridir. Bu mikro ktt" 
radlar dört tanedir. Mikro karad" 

lık on iki tane olup + ucu üzerine 

bağlanan şok bobininin iki ucıl 
ile menfi cereyan arasına bağla " 

nır. 

Makin~mizde ilk defa gördüğU" 
müz bir şey daha vardır ki bu d~ 
h 1.. d . . "k" ..... b•~ opar or evresının ı ı ucu ..... 

lanan 2000 santimlik bir ıneksİ " 

fedir. Bu meksife plaktan çıkııll 
tekerrür ile yüksek zait aras111;e 
bağlanır ve bulunduğu yerler i 

k >'"'il kapaşite vücude getirere , 
. ede" 

cereyanı hoparlörlere gılfll I< 

evvel kendi üzerinde topJıyar:i .. 
hoparlöre geçirir ki bu da Jlll' bİİ 

· ta 
neden çıkacak bağı gayrı yi• 

1 . h ı · · .. ·nde taı ses erı ve opar or uzerı 
kını azaltmış olur. 

[ 
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iileburgaz ve Babaeski Kırklarelinde 
~ Halkevinin tertip 
ayrabolu ziraat memurundan beklenilen hizmet - ettigı<J • güreşler 

Fransa incir almıyor 
Mühim bir mahreç kaybediyoruz, tüccar öteki mah .. 
reçleri korumalı, hükumet yeni mahreç bulmalıdır Burgazın istikbali - Pancar ekimi 

.. tJr~ya kasabalarındaki son ıe· buraıını kemale ulaıtıracakların-
~ \lune ait intibalarımın bir kıs- da §Üphe yoktur. 

.. ~ j' hundan evvelki mektubum· Kasabaya elektrik yapılmak 
li~ildirmittim. içinmünakaaa ilanları va.rdır. Be-

l ilYfebolu bir ziraat kasabası • lediye reisi Kemal Beyin. bir kaç 
rr, butada bir ziraat memuru da senelik himmet ve eserleri çok ba

l~tdır. Fakat memur beyin fen - iki Kemal Beylerin el birliğiyle 
~I , 

Zıtaat, sebzecilik, bağcılık, riz olarak meydandadır. Burada 
k ~\recilik, ormancılık, bostancı - Şarköylü ve Yalçın Boey isimli 
' höcekçilik ve bilhassa kut çok gayyur, çok müteıebbis, çok 

tbt· 
ib· 1 ~ohumlarının ıslahı ve saire çalıtkan bir maarif müfettiti var. 

1 tıraate müteallik hususatta Himmetleriyle hu kaza muallim • 
lkı lüzumu derecede tenvir et • leri birleşik ve halkı irşat vaziye· 

Kırklarlinde ıüreııen pehlivanlar 

Fransa hükumeti geçen seneye/ 
kadar yüz kilo incirden asgari 6 
ve azami 12 frank gümrük resmi 
almakta idi. 

933 (yalnığ on ayda) 238.000 
Şu vaziyete nazaran F ransaya 

her sene vasati 350 - 400 bin Ji .. 
ralık incir ihraç etmekte olduğu• 
muz anlatılıyor. Gene bu rakam· 
lar gösteriyor ki; F ransaya incir 
ihracatımız tahdide tutulmadan 
evel her sene artmııtır. 

'diği, kendisinden layıkiyle is • tinde imif. Hulasa Burgaz gün
•de olunmadığı bildirildi. Bu- begün ilerlemektedir. Pazartesi 
l güzel çalııan maliye, jan • gnüleri pazar o kadar kalabalık 

, posta ve askerlik ıube· oluyor ki aıağı yukarı yalnız altı 
ınemurlannın faaliyeti hal. yedi yüz araba odun kömür ge • 

111 
takdirlerile söylenmektedir. lirmiı. İstasyona altı kilometre 

•\tuhadrlerden Serezli Kazım mesafede ve güzelbir ıose ile mer 
\ 'nfi isminde birisi, teıebbüsü but olan Burgazm istikbali çok 
~esinde elektrikle hem sisam parlaktır. ,, 
kt çıkarıyor, hem de ince tuz BABAESKi : Burgazın tam 24 

~l>tyor. Mütevazi, ufak bir dük- kilometre garbinde ve Hayrebolu
llctlcta çalıtan bu arkadatın İs· nun 30 kilometre ıimalinde olan 
haJd . . . • ı· ... . e ı§ının genı§ ıyecegı §Üp • bu kasaba da imar edilmeğe bat· 

· •ttdir. Bu gibi ufak müteıeb • lanılmı§tır. Alpullu ıeker fahri • 
tafe .f .b 

r ı tı are ıezadır. kaaının bu kazaya bailı olmuı 

Kırklareli, (Husuıl) - Halk 
evi tarafından tertip edilen peh· 
livan güreti çok güzel olmu§· 
tur. Pertembe ve cuma günü Şark 
Şimendiferleri huıusi tren itlete • 
rek halkatenzili.tlı tarife ile ko • 
laylık göıtermitlerdir. Bu ıuretle 
muhtelif yerlerden pek çok ıeyir· 
ci gelmittir. Müıabaka mahalli 
iıtaıyona yakın bir yerde idi. Mu· 
azzam bir çardak yapılarak hal • 
kın istirahati temin edilmittir. 
Yalnız pehlivanlar yerin toprak 
olmaıından fazla mütee11ir ol • 

Halbuki bu sene Afrikadaki müs 
temlekelerini himaye maksadiyle 
bu resmi 6 franktan 100 franka 
çıkarmıthr. Franıa ile aramızda
ki ticaret muahedesinin henüz 
meri bulunduğu bir 11rada yapı· 
lan bu tezyit üzerine iktısat ve· 
kileti, bir taraftan Paristeki tica· 
ret mümeaailimzden izahat istemit 
ve diğer taraftan da hariciye vaaı
tasiyle Fransa nezdinde tetebbü
ıatta bulunmuıtu. Maalesef sar· 
f edilen bütün bu mesaiye rağmen 
Fransa hükumetini bu kararından 
vazgeçirmek kabil olamamıştır. 
Her ne kadar Franıa meclisi aya· 
nı hariçten Franıaya gelecek in· 
cirler için vazolunan bu yüksek 
gümrükten bir miktar tenzilat 
yapmıf iıe de bu tenzilat pek cüzi 
olduğundan bu ıene hariçten F ran 
ıada bir kilo dahi incir girmesi 
mümkün olmıyacaktır. 

Halbuki, bizim en fazla incir 
ihraç ettiğimiz memleketlerden 
birisi de Fransadır. Fransaya 
928 senesinden itibaren yaptığı -
mız incir ihracatının seyri şöylece 
~esbit olunabilir: 

Geçen ıene F ranıa hükumeti 
gümrüklerinin azlığına rağmen çı· 
kardığı müşkülat yüzünd~n ihra. 
catımızı yarıdan fazla eksiltmifti. 
Bu ıene ise incirlerimiz için bu ka
pı tamamen kaparunıı bulunacak· 
tır. Fransa hükumetini, bu gibi 
tedbirler almağa sevkeden ikinci 
bir amil de incirlerimizin kalite iti
bariyle Afrika incirlerine çok üa
tün olmasıdır. 

Fransanın gümrük reamini art• 
tırması bile, gene Franaa piyasa• 
larında Türk incirinin aranmasına 
mani olamıyacaktır. Ne çare ki ; 
Fransa hükumetinin koyduğu tak· 
yidat üezrine Fransa.ya ihracatı -
mız hiç mesabeıine inmit olacak· 
tır. - Bu vaziyet karşısında tüccar
larmuza düten vazife mevcut di· 
ğer mahreçleri istismar etmektir. 
Hükumete düten vazife ise: Yeni 
mahreçler bulmak suretiyle incir 
müıtahaillerimizi korumakt.r. 

İtim olmasaydı, iıtikbali çok azami iıtifadeler teminine vesile 
rle.k olan bu kasabada bir gece olmuıtur. Edirne caddeıi deni • 

:he. kalacak ve parkın ortasında len bir cadde oldukça imar gör "'. 
'~i günlerde battan aıağı müıtür. Burada Belediye reisi 

,. ~ullerle süslenen dokuz on met Mehmet Bey namında bir zat 
~ •ttifa.ında ve dört yüz mum imiş. Bazı eserler meydana getir 
Yetın~ort JliMl)i]ı öl e ~-- ~-~lieJetllye 

I ilca ismine nur direk tesmiye parkı, çocuk bahçeai ve yeni in
~lll.n bu direğin li.mbalarmın §&at varlığının eserleridir. 

:da parkın ve Hayrebolunun Kasabanın haritasını yaptır • 

~~~ ve .. aaf hav.asını teneffüs e· mak üzere tetebbüsatta bulunul -
~ı ' dort be§ cıhetten gelen gü- duğu ve ondan ıonra elektrik ya-

te.dy l · · d · r k · t'\lc 0 ses erını ın ıyece tım. pılacağı söylenmektedir. Burada 

mutlardrr. 

BelJi bllth pek çok pehlivanlar 

müsabl\kaya ittirak etmitler, dört 

yüz lira kadar mükafat dağıtıl • 

mıttır. Esas itibariyle büyük or • 

taya çıkan Ada~azarlı Yıldırım 
Bekir ile Karamürselli Hilmi ha
:!lmlarını yendikten sonra berab • 
re kaldılar. 

Baı altı'na Bandırmalı Hamdi, 
iki hasmını yendikten ıonra Ke. • 
yıkçı Mehmet pehlivana yenildi. 

Bata dört pehlivan ittirak etti. 

Mülayim pehlivan Hüıeyini yen· 

Sene Lira 
29i,---">-~---49.300 
929 147.000 
930 127.000 
931 162.000 
932 537.000 

Bir genç 

J~ponya, Yugoslavya ve İskan
dinavya ile yapılmakt11. olan tica· 
ret itilifnamelerinde bu cihetin 
nazarı dikkate alınacağını şüphe· 
ıiz görmekteyiz. 

Muammer Kemal 

Tirede te~a. seyahatimi ikmalden son· Bedrali Mehmet Ağa isminde mü
llı'llnh rar Hayreboluya gelecek ve te§ebbis bir fabrikatör var. Elek
~ 1 asıran ziraat kasabası olan trik için belediyenin kendisi Je 
l. ıte.aab k .. J • • ·f · Y ~ a ve oy erının çı tçı a- mutabık kalmak üzere old "' h'l 
1 lltrnd 'f 'l'k . . ugu ı 

di. Cemal pehlivan da Rifat peh Sevgilisinin kapısı Köy çocukları için 
livanı yendikten ıonra bir buçuk 

tlt halt an çı. tçı ı ve pancarcı • dınlmektedir. Mehmet Ağayı 
\ılin kınd~ ızahat alarak ve ma- görmek istedim, fakat perıembe 
l~ı~ .. detetk~k ederek uzun maka-ı pazarı olması hasebiyle kalaba • 
to~azacagım. lıktan göremedim. 

)\tt ~.BURGAZ : Buraaı Trak- Bu: ada pancarcılık çoktur. Pan 
f trı aobe"· d k. b. ·· lıaJıı gın e se ız, on ın nu· car buraları için feyizli bir ıeydir. 
"" • ernsar k "q~r ıne nazaran ço ma • Maah~za hu senekuraklıktan pan-
~l "e b .. "k b" • diı-. Kuyu ır tıcaret merke. carcıltJ; kısa kalmıthr. Bittabi 
~ledi a~akamı Kemal Bey, geliri de o nisbette az olacaktır. 

Ye reısı Kem-al Beydir. Her Şahin 

Hem kızı kaçırdılar, hem 
babasını vurdular ! 

~ s~Ferrh: 
~ıı'1\J ıaar kazasına merbut 

~L ı köyu"nd f • b" . 
~\lttu e ecı ır cınayet 

r. 

>.t~~hanhda oturmakta olan 
~h. et og"lu s··1 
~t Cu U. eyman ağanın kı 

~~~ ~~o;~s~nın Dere köyünde 
"\t hu ıdıJlılı Bekir istemiş, fa. 

Q talep reddedi!miJtir. 
~ \l l'edd •, k en müteessir olan Be-
~ &.tdef li" . 
l.l'itı, 1

• useyın ve diğer Hü 
~lı~ Yenıköyden Baki oğlu 
"Qaı.. llt il b. l" 

ğından tehlikeli surette yaralan • 

mışhr. Mahmut kızın dayısıdır. 

Hadise jandarma tarafından 

haber alınmı§ ve daha feci bir §e

kil almadan bastmlmı!, mecruh 
ta İzmir memleket hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Kız henüz kaçıranların elinde
dir. Jandarma tahkikata devam 
etmektedir. 

Manisada mahsul ~ '«ltl\ • ~ ır ıkte gece Süley _ 
t· ~. k e"ını müsellah basmıt ve Manisa vilayeti merkez kaza • 
1• lçr~ h ' • ·•ııaya teıebbüs etmi§ _ sında 934 senesi mu ammen ıı • 

" ~~ tihsalat şudur1 
~ ~ l..· Yarısı müsellah insanlar- 19 milyon kilo buğday, 13 mil-
'ı ·:r•nd k 1 ~ 1 Stil e artı &§an kızın ba. yon kilo arpa, 725 bin kilo çav -
~,,it~"~ edacından fırla • dar, 1 milyon 125 bin kilo bur· 
' t\tt .. aakıncılardan Mah • çak, 4 milyon 860 bin kilo pala· 

'lr tabancuiyle kası • mut, 58 bin· kilo baldır. 

saatlik bir güret neticeıi hakem, önünde intihar etti bir yurt açıldı 
Mülayim pehlivanla Cemal pehli

İzmirde çıkan Yeni Asır ga • 
vanı berabere bıraktı. 

Mebuılarımızdan Doktor Fuat 
ve Şevket Beyler de Halkevimizin 

tertip ettiği bu büyük güretlerde 

seyirci olarak bulunmutlardır. 

Bahkesirin Y eniköy 
nahiyesi lağvedildi 
Balıkesirdeki Y eniköy nahiye· 

sinin lağvi hakkında Umumi vila
yet meclisince verilen karar ili 
taıdika iktiran etmittir. 

Nahiyenin lağvi üzerine Yeni· 
köy ve Karakat köyleri merkeze, 
Çaypınar, Davutlar, Yayla bayır 
ve lbirler köyleri Şamlı nahiyeıi· 
ne, Odalıdam köyü de Ömerköy 
nahiyesine bağlanmıştır. 

lzmir Sıhhat müdürü 
Muhtelif vilayetler Sıhhat ve 

İçtimai muavenet müdürliklerin -
de ve bir zamanlar da Balye - Ka
raaydın tirketi hastahanesinin 
bat hekimliğinde bulunan değerli 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet mü· 
dürü Cevdet Bey İzmir sıhhat mü· 
dürlüğüne naklolunmuıtur. 

Cevdet Bey, hazakati kadar 
faaliyeti ile İftihar eylemit nazik 
ve haluk bir doktordur. Denizlide 
bulunduğu müddetçe metkür 
mesaisi görülmüt, ve vilayet hal
kını memnun etmittir. 

zeteıi yazıyor: 

Evvelki gece Alsancakta bir 
intihar vakaaı olmuıtur. Arapfı • 
rınında Sakarya mektebi civarın
da Turna ıokağında beş numara
lı evde oturan maliye memurların 
dan Mehmet oğlu Ali Ragıp Bey 
bir buçuk seneden beri seviıtikle· 
ri, Alıancakta Karakol sokağın

da oturan M. Hanıma ebeveyni -
nin kendisiyle evlenmelerine mü
ıaade etmemesinden müteessir 
olarak sevdiği kızın kapısı önün • 
de intihara karar vermit, tabanca 
sını kalbinin beş altı santim üstü
ne çekmittir. 

Ragıp Beyin kalbi üstünden 
giren kurıun arkadan çıkmış ve 
genç ağır yaralı olarak yere yu -
varlanmıthr. Yaralı tedavi için 
hastahaneye kaldırılmııtır. 

Tahkikata müddeiumumi mu
avini Ali Bey vaziyet etmiştir. 

Bir orman tutuştu 
Kemalpaşa kazasının Taşkahve 

civarındaki ormanda yangın çık· 
mış, 150 metre murabbalık bir 
kıaımdaki ağaçlar ve çalılar yan
mıtlardır. Etraftan yetişen köy • 
lüler aleti bastırmıtlardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
yanğını yapanın Çobankayalı Hü 
ıeyin olduğu anlqılmıthr. 

Tireden 350 metre yükseklikte 

bulunan ve Tirenin en güzel, en 

yakın mesiresi olan Kaplan ve 

Arpacılar yolunda ova köylerinin 

çelimsiz çocuklarına mahsus bir 

yurt vücude getirilmiştir. 

Yurtta muhtelif köylere men • 

sup 30 kadar çocuk vardır. Bun· 

lar muallim Sermet, Haydar Bey· 

lerin nezaretinde bakılmaktadır • 
Iar. 

Kazanın Boğaziçi nahiyesinde 

d~ avni maktatla ikinci bir yurt 
açılmıştır. 

Türkçe konuşmamak 
yüzünden 

lzmirde lııa reis mahallesinde 

Birinci Asmalı mesçit sokağında 

Türkçe konuşmamak yüzünden 

bir vaka olmuştur. 

Kadastro memurlarından Hü • 

seyin Efendi karısı Zekiye Haım 

sokaktan geçerken Salomon kızı 

Roza Şavol ile Salamon kızı Ke· 

linin Musevice konuıtuklarını duy 

muş ve nazikane bir -tarzda Türk

çe konuşmalarını ihtar etmiıtir. 

Bundan muğber olan Roza ve 

Keli Türklüğü tahkir etmiştir. 

Zabıtaca haklarında takibata baı 
Ianmıttır. 
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Altı 

- Yarın benim çok mühim bir ı 
işim vardı. 

c,..-

1 

Lira 
Nakleden : Ali Enver 

lunmuyordu i§te. Vakit de geçi· 
yordu. Yahut, vakit de geliyor-

-TAKVi 
SAL 1 

+ 17 Temmuz 
4 R. Ahar 

Gün doğusu 4 43 
Gün batısı ıo .40 
Sabah namazı 44f 
Öğle namuı ıuo 
ltfndf ı:ıamıızı 16.19 
Ak~am namaz• 19.3Q 
Yatsı nanıaı:.ı !l r .. ıı 
İmsak l.31 
Yılın ı:ı çen ı;ünlcrl ıı:ıı 

Yılın kalan vUnlcrt 17' 

M ....:.-,! 
r 

Çır~ambı 

ı s Temmuz 
s R.Ahu 

4.4!' 

19.3 
4 43 
ıı.20 

16.IS 
19,38 

H34 
ll.3~ 

192 
173 

- Demek o İ§, benden daha 
çok kıymetli? 

du. O, hiç bir yerden, nediller '-------·--------~ 
dökmediği mutemetten bile bu pa- ~~--=~-----====--:--:~== 

J - Hayır, onun için değil, çok rayı bulamadı. Hariçte, istiye • 
me§ru: Anneme gidecektim. cek ümitli bir arkadaşı da yoktu. 

- Ertesi güne tehir edersin. 
- Ya, bizi görürlerse? 

- Mümkün mü? Oraya kadar 
otomobille gideceğiz. Orada ise 
bizi Allahtan batka kim görür? 

- Çok korkuyorum, Cemil, bu, 
yaptığın it değil. 

- Ona eminim. Fakat, kork
ma! Değil mi ki, beraberiz? Beni 
aylarca ve aylarca üzdükten, muz
tarip ettikten onra, nihayet lut -
fcttiğin bu saadetten beni, yarın 
'n mahrum bırakmana, bil ki , en 

cvel Allah razı olmaz. 
Genç kadın, sevgilisini annesi

ne tercih etmişti: 

- Çapkın, beni hattan çıkar -
dm! Geleceğim peki .. 

- Saat ikide. Ben , buracık
ta beklerim. Otomobil hazırlan· 
mı§ ve ... 

Büyük hata! Ancak üç saat kal
dı. Ne yapmalıydı? Gitmemek 

katiyen ayıplı. Gitmek, neye ya· 
rar? Bir lira ile otomobile mi bine

ceklerdi? Yem it mi alacaklardı? 
Orada masraf mı yapacaklardı? 

Zaten, arzu edilir şekilde müna -
sip bir gezinti, altı liradan aşağı 

kabil olmuyordu. 

Satacak bir şey de yoktu. Be
kardı, otelde kalıyordu. Yegane 

malı, üzerindeki hariç, iki takım 

elbiseydi. Bunları mı satsın? Kim 

alırdı? Piyasada, altını§ liraya 
yaptırılıp bir hafta aonra mezada 

çıkarılan o canım elbiseler aekiz 
on lirayı geçemezken, Cemilin 

eskilerine kim müşteri çıkardı?. 
Sonra, nasıl olurdu? Tek bir elbi-

se ile kalacaktı. Yenisini yaptır
mak, kolay işlerden değildi. 

RADYO 
Bugün 

lıtanbul 

18.30: Plak neıriyatı. 19: Çocukla· 
ra masal (Meıut Cemil bey tarafınd n) 
19.30: Türk muıiki neıriyatı (Kamani 
Reıat, tanbur Mcıut Cemil, Kanun Ve
cihe, Muzaffer, Vedia Rızft hanımlar 
ve beyler) 

21.30 Ajanı ve boraa haberleri. 
21,30 Stüdyo caz ve tango orkeı -

truı tarafından danı muıikiıi. 
221 Khı:. V ARŞOV A, 1345 m. 

18,16 Ork trıı konseri (ıcnfonlk). 19 Kon· 
fer nıı. ıt,13 PIAk. (l'l)ano). 11,45 IUubıılx'~ 

:?0,16 Hafif ltaln·ehane konft'rl 20,50 spor. 
21,0:S luslkl bahlıılerl. 21,12 Plak ile \'ııgno. 
J'ln (Trlstıın) ve (t oldc) isimli mu ikili dra
mı. ~.ıo Konfc.rıım. 2.&,25 MU haba. 

823 Khz. BOKREŞ. 364 m. 
18 • 15 gündU~ neııriyatı. J9,0S ;\toto! takı· 

mı. %0,30 t nh·ereltc. 20,45 pU\k. 21 Konfe -
nanı. 21,Ui Senfonik l<0n1Jer. 22 l\lllyhabc. 
22,U'l St'nfonlk konıcrln deum1. 2S Haberler. 
2S.SO PIAk. 

2!0 Khz. LÜKSEAffiERG, 130' m. 
Belı:lka neırlyatr. 21 DUnya haberleri. 21,SO 

~ltlkn kon eri. 21,SS MUııııhafx>. %1,40 Kon· 
&t'rln d \"amı. 2Z cnr:~nt. 2%,SS radyo orkea· 
trası U,10 oda maıılkl!!I konerl. 23,.tO danı 

plikfan. 
- Bu eınada ben de gelmit bu· 

Iunurum. 
Yemeğini oteldeki odasına ge- 638 Kbz. PRAG 470 m. 

21 ,~5 Orstııvadan ıagannUI koaııer. U,45 
tirtti. Bir buçuk saat kalmı§tı. 

Ateı kado.r sıcak ellerini sık -
tıklan sonra ayrıldılar. Cemil, 
uzaklarda kayboluncıya kadar ta
kip etti. 

Fllbıırmonlk konııer. 2Z Hııbcrle.r. 2S ll&bcr· 
Zihni, çok ağır bir yük altında e- ter. :?S,llS s hmmel konııerl. %3,45 Habnrler. 

zilir gibi peritandı. 645 h."'lız. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,40 Amele birliği tamfmdan tagannl 'H 

Bir eskici çağırdı. İki kat elbi-· marşlar. 22.ıo Odeon ve Parlofon pllldarı. %S 

se!inden yenisini altı yÜ7 ıeksen Frledlin tdarf'l'lndeld opem orkestrası. %4 
Gece, sevincinden uyuyamadı. oııroba sllıın maıılkl ı tatmnr. 

k. l~uı u•a sattı. d .. 1"71 Dört ay, yirmi ıe ız gün- ~ 191 Khz. Dcutachlıı.n ıcnucr. ... m . 

denb-·
1 

takı"binde bulundug- u Saat, ikiye yirmi vardı. Daire - ıt.!\O <Daıı wnr ;\'lllnchhl\uecn., 1~ıaı118k~. 
"'' 211 Haborll'r. 2S,ll0 Söill1 nPşrlynt. !ll.46 l>fl· 

sevgili Nebahatinden nihayet y~u}rafü. Kalem şe in n izin nb: habcrJcrı. 21 Gece mastkl51. 

bir randevo koparmak saadetine aldı. 1>92 Khz. VlYANA l>07. 
%0,53 Opcm muıılld ı, 22,65 Akeam ı.onııe· 

ermi!ti. Nebahat gibi, güzellik Kapıdan çıkacaktı. Müvezzi r1, %8,SO Hnbcrler, 25.50 Konreraruı, :u Kon • 

kraliçesi olacak bir hanımın kabu- girdi. Kendisine, müstacel İ§aret- serin dc,·ıımı. 1 : PIAk <Gece mı•~lkl!ıt). 

lüne mazhar olmak, az iş midir? li bir telgraf uzattı. Açtı: Diş hekimlerinin toplantısı 
Bu uğurda bir gece değil yüz gece "Bugün mühim mani çıktı. Ya- Türk Dit Hekimleri Cemiyetin-
uyumaz. Cemil de öyle olmu§tu: rın ikide bekle den: 
Kaç ayın gecelerini balkonda hul- N b h t 
ya kurarak geçirmi§ti. 

e a e,, 

Sabah kalkınca, ilk iti, o gün- -----..,.----------
kü randevu programım çizmek ~ B Ü R S A 
oldu. Lakin, birden aklına gel
di, felaket! Parası yoktu. Ceple
rjni karı§tırdı. o~ gözü de kağıt 
dolu büyük cüzdanında bir tek, 

mahzun ve bükük boyunlu tek bir • ı.oodrı 
liracık vardı. Halbuki, muntazam 

63 ı, - • Vl\ıın• 
ı'25. - • Maı:lrlı 
l6S. - 4 Bcrlln 

2-1, -

* 0

C\'\'Ofk 
• rırls 

• l\11 Ano yapılan liste mucibince tam altı ııs. - • Vıırıo\•a 

17, -

47, -

17, -
'H. ~O 

liraya ihtiyacı vardı. • Rrut•c 
• Atloı 

• Budape~ı. 

• 8ükrt~ 

'lll, - • 
.6 -
lfl -

Nereden bulacaktı bu parayı? 

lçi erir gibi oldu, bir yük, onu ez
di sanki, takvime baktı. Mayıs 31 

yani, ceplerin her türlü ağırlıktan 
maıun bulundukları, tek santim 
ifade etmedikleri bir gün, böyle 

bir günde servet sayılan beş lira
yı ona hangi kabadayı "Al,, der· 
di? 

Ne yapacak, bilmiyordu. Söz 
vennitti. Hayır, aylardan sonra 
nihayet ve güç bela bir söz almış· 

tı. 

Ümibizliğe rağmen daireye gi
din~.e arkadaılarma baı vurdu. Ne 
yazı.ft? Taş patladı, bir sürü erke
ğin keseleri beş Jirayı bir araya 
getiremedi. 

Şimdi ne yapacaktı? Atkım, 

• ( enen" 
• Sor)a 
* Amsterda ı 

• Praı: 
• Stıı\ho m 

"'17, -
?4, •• 

•• 
ıoı. 

• Bclgraı 

* YoLohamıı 
* Altın 
* !\lectdlye 
.. R~nkoo: 

Çekler 

• Loodra 63:.oo • Stothcılnı 
• i\eV) 1): o i9609i • vı~an:ı 

• Paıls 1206 • Madrlı 

• Mllir.o 0."7l'l • Berlln 
* BrilL:se 3.4010 • Vıır~ova 
• Atin~ 3 'O• • Bud apcştr 

·o. -
3~. -

0!13. -

3 0625 
4 •• ~18 

" l!S 
2.ıı:-4ı 

4 2115 
3.98~ 

• Gene'" 14413 • Bülcre5 i9,.tı.~ 
• Sof)a Ni 30 • l\clgrıı 34 O:'S 
• Amsttrdı ı 1.174 • Yokohanıa 0 .65 :-
• Praı: 19, l 5 • Moskova ıo o 'Jf\ 

ESHAM 
Is llanh,, o.- l'erkns 
An:ıdolıı 9:'.2~ • <,'tmcnto 1\ 

Reji •• 00 ÜD)'On ile~ 
Slr. Uayrh·ı ·00 'ark ne1 

McrkeT. RAnkım ~6.- Ral)·ı 

l '. !'lı:ortıt -.00 :arlı: m. ec:.z.ı 

• l'omontı 1 3.~0 1 cle!on 

·· .•H) 

1 l. lfl 

-.oo 
-,oo 
-.01 
-·.00 
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1e,·gilisiyle geçireceği dakikala • , istikrazlar tahviller 
rm, saatlerin zevkini, her türlü 1 -=====~========-: 
1ıuzur ve saadeti unuttu. Para arı- • ıQ33Türk Hor. ı 2 so 1-:ld:nıt - O:> 

• il ~:' .so Tramuv 
yordu. Nelerden, ne masraf ve • ~ ııı q3 50 Rıhtım 
gayretlerden sonra temin ettiği bir lstlkrazıDahlll 1 oo.- Anadolu 

f:r.,ınl fstltraıı !J3. ' O A d 1 1 muvaff akıyeti, l<endisini mahcup " na o u 1 47,I 

6 Temmuz 934 te yapılmaıı 

mukarrer umumi heyet içtimaı 

niaabi ekıeriyen hasıl olamadı • 
ğından 20 Temmuz 934 cuma gü
nü saat 10 a bırakılmı,tır. Bilu -
mum azanın mezkur gün ve ıaat
te cemiyet merkezini tetrifleri ri
ca olunur. 

VAK 1 T 
OUndcllk, t>tyaa1 Gaute 

latanbul Anknra cnddem. (VAIUT) yurdu 

TELEFO~ NUMARALARJı 
Yazı tıtert telefonu: 2-1579 

?dare telefonu : ı-ısw 
rclgrat adreal: lstanbUI - (\'AKIT) 

Poıt.A ıcutu.u No t4! 

ABO:'lil!i tU'.:UP:Ll.J!:HI: 

TUrklye Ecncbt 

&nelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

ff aylık ırıo 1460 

s tı)11k 400 • ~00 • 
1 fl)lık lllO soo • 

n..Al' Ut 'KETi.imi: 

Ticaı1 UAnlartn IUl..D aayı!alannda l&n · 

• UmJ SO kUruştnn l>qlar. llk sayıfada 230 
kuru~n kadar çıkar. 

BUyUk, cazla. devamtı llAn ''erenlere alt 
nyrı lf'!nZllAt vıı.rdır . 

Resimli llAnların bir anurı 10 kuruıtur 

KUÇtlK 11.A ."ll~,R: 

Btr deraı.ı 80, iki df"aaı 60, Uc; defası 8ll. 
dört defası 75 ~·e on defası 100 kuruıtur. 

Uc; ~·itle lltı.n \'erenlerin bir defaaı mecca· 
nendir. Dôrt eatın geçen UA.ıılarm tana 

eatırlnn ~ kuruştan heaap edWr 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

ıc;;2 Mı ı\ • .oo Anadolu ili 
llzrakmasın istiyordu. rıaı!Jı• - oo \IUmc•slf .\ B:ıbıali, Ankar~ caddesı 

B l c1 • b ı· d x.·ı ıa Telet •. n 2256" 
' n 60 

u unma r mı, eş ıra e5ı, nı.ca.:=,;=--.==-=======• ----•••••••••aıi 
bet kurut olaa bul~nmaz. Ve bu-J 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı?. 

Amerikah muhabir Knickerbocker'in ihtisasları: 

Almanyanın 9ark cepheıine ye
ni bir tekil veren hadiıeler ıundan 
iuaretti: Milli ıoıyalistler 28 Ma
yıs 1933 intihabatında ekseriyeti 1 
ka.o: :mmıtlardı. 20 Haziranda ik· 
ti•ler mevkiinc geçmi,lerdi. 4 Tem 
muzda Dr. Rauşning Varıovayı 
ziyaret ve Lehlilere ihtiramlarını 
takdim eylemitti. Bu ziyaret bi
rinci ıınıf Sansasiyon'lardan adde 
dilmeğe layikti: Bir Hitler taraf
tarı, Danzig tehririin en büyük ada 
mı Vartovaya giderek Lehlilere el 
uzatıyor! 

Danzig ıehri Ağustosta Lehiı
tanla mukaveleler aktetmitti. Bu 
mukaveleler mucibince tehir Leh· 
lilere Danzig'lilerin malik olduğu 
ayni hakları bahtediyor ve Le
hiıtan da Leh ithalat ve ihracatı
nın yüzde kırk b~tini Danzig'den 
geçirmeği vadeyliyordu. Bu an • 
latmalar Danzig'le Lehiıtan ara • 
ıında mevcut olan başlıca zıddi

yetleri ortadan kaldırmıı oluyol'· 
du. 

Lehliler hayret içinde idiler, 
ıüphe ediyorlardı, fakat memnun 
ıörünüyorlardı. 

Doktor Rauşning Danzig'liler
le Lehliler arasında daha iki içti
mai münaıebetler teeuüı etmiıti. 
Danzig ve Vartova futbolcüleri a
raıında yapılacak bir maç için bir 
ıümüt kupa hediye etmi1ti. Bu
nun üzerine inanılmıyacak bir ha
diıe vukua geldi. Lehlilerle Dan
zi.g'liler, kartı kartıya geldiler. 
Danzig'liler kazandılar, fakat Leh 
liler de "yaşaaın !,, diye bağırdılar. 
Leh.la an. o.nz' .lczi• · ap Dan-

zig ile V &rfova arasınüa yapıla
cak bir bokı maçı için bir gümüt 
kupa hediye etti. Varıovalılar ka
zandılar, fakat Danzig'liler de 
"Yataıın !,, diye bağırdılar. 

Milli ıoıyalistlerin Danzig'de 
gördükleri itler fevkaladedir. Dan 
zig bir ıerbeıt tehir haline konu
lalıdanberi milletler cemiyeti bu 
yüzden çıkan ihtilaflarla 259 defa 
mf'şgul olmaia mecbur kalmııtı. 
Milli soıyaliıtler iş başına geçtik
ten ıonra Lehiıtan ile Danzig ara
ıında halledilmemiş yalnız 32 me
self' vardı. Bunların en mühimle
ı :ı,den 10 tanesi halledilmittir. 

Milli ıoıyalİstler iktidar mev -
kiine geçmeden evvel yaptıkları 

intihap propagandalarında Dan
zig'in Almanyaya iltihakı yakın 

olduğunu ilan etmitlerdi. Halbu
ki milli soıyalist lideri iktidar mev 

kiine geçmif, derhal Vaqovaya 
gitmit Dansig'in her şeyden evvel 
ıulh ve müıalemet içinde ya,a • 
mak ve Lehiıtanla dost olmak is • 
tediğini ıöylemitti. Doktor Rauş
ning: Harbin önüne geçilemiyecc
ği zannı doğru değildir. Biz milli 
ıoıyaliıtler harbin hiç bir fayda 
getirmiyeceğini biliyoruz,, demİ§· 
ti. 

Evet, fakat o zaman bunu pek az 

kimıeler biliyordu, §İmdi iıe me
sul mevkilerde oturanların hepsi 
bu hakikate vakıftır. Dr. Rauşning 
Lehiıtanla Danzig arasındaki ih· 

tilafların mevzuu bahıedilmeme

ıi için Leh hükumetile 1 O ıenelik 
bir mütareke aktetmi~~i. Bu on 
senelik mütareke 'le Hitler'in Le· 
hiıtan ile aktettiği on ıene!ik ade· 

mi tecavüz muahedesinin müdde· 
ti birdir. Bu hareketin haııl etti
ii netice §udur: Hitler istene Av· 
rupada sulhu idame ettirebilir! 

ihtimal ki Danzig'le Varıova 

arasında aktedilen mütarek• 
lcr'e teılihat için zaman k•1k 
rmak maksadına müı~enittir· 
kat ayni zamanda Avrup•)· 
noktaımda sulh ve müıale ~ 1[ 
bir çok ıeneler için teııı 

dildiğine de delalet eder. Ja 

O halde Avrupada yapıl.r::
kika~ seyahatinin ilk merke ~~ 
hasıl olan kanaatime göre, ''~~1 

pada harp olacak mıdır?,, . 
· "H ' b r-ne. ayır.,, ceva ını ve ... b 

zım ieliyor. .:: 

-3-

Gdingen 

~tt 
ttt 
•itı 

Lehintan Koridoru hiç birt 
man Almanyaya geri vermİY'r~ ... 
tir. Bugün Almanya ile Le ) 
ar~smda bir mütareke vardıf l 
kat §ayet Almanya Lehiıta11I flaı 
imi ıurette ıulh ve müsalemet;M,; 
de yaıamak istiyorsa Koridoi 

1
1 

krndaki iıteklerinden vaz g 1:1 

ğe mecburdur. Eğer Al 
Koridoru geri iıterae o zam•O ' 
almak için Lehiıtanı mağhJF t 

. ı· d t mesı azım ır. 

Avrupanın en fayanı d 
tehri olan Gdingen ziyaret 
diği zaman haaıl olan en k&ı 
teıir budur. On beş sened 
bir harp \'eıileıi olacağı 
tahmin edilen Koridorun o 
yerle§tirilmiş olan ve dünya 
küm süren buhrana rağmeP 
sının ikmali için hummalı b İt 
aliyetle çalııılan bu tehir K 
'hdas olunduğu %ftıno.n mey_J p 

bile yoktu. l 
Gdingen, Avrupanırı eJ1 ~r· 

ıehri ve dünyamın en yeni 
nıdır. Böyle olc'uğu halde 
zamanlardanberi tanılmıt ol 
çok me§hur limanları geride 
mıştır. 

Denizciler ve siyasetçiler . t 
olmak üı:ere Lehistan har' ıt. 
pek az kimseler bu garip ırı' 1111 

ismini hile bilmiyorlar. On&ıı' ~~ 
çe ismi Gdynia'dır. Al 

1

1 Gdingen diyorlar. Bundan o~ 
evvel orada bir kac yüz 
oturuyordu. O za.m~n Lehli ' 
ıiyaıetçiler bile GdingeniP 
olduğunu katiyen bilmiyorl 

Bugün §ehrin şarkında b~ 
kayalıkların en ileri gelen b•' 
tasına dikilmi~ olan muaıı 
ıalip geceleri elektrik laJ11~ 
nm z~yasınr çok u~aklnr' , 
göndermektedir. B·ı zıy~lje ~~ 
bin nüfuıılu bir şehir üzerıJ1 t t 

'galanmaktadır. 

Bu limanda tah:nil ve t• 

edilen eşyanın miktarı Aı1'5~, 
veya Kopcnhag, Havre ve> 
do, Bremen veya Stokhol~, 
tin veya Danzig limanlarJ~,
amele gören e yadan çok. te 

Geceleri elektr:k ziyn51~ 
vir edilen ıalibin bulund\J c' 
·ı 'd b" k' · · oh.ıı1' ı crı e 1r ı ııe ınşa ,ı 

Bu kilise Lehlilerin naı•~\e 
mukaddc3 bir eşer olar~_,~ 
edilecektir. Çünkü GdıJ1 f' 
Lchiıtanda doğan yegat!e 

birdir. .. ' . ·ıı·· 
Zengin olmıyan Lenı• 1tııı 

gen iç:n yüz milyon t\ ,, U 
sarfetmi§lİr. Fakat bu P~dı' 
sen şehrinin Lehistan 

1
• ttl 

olduğu ehçı:lmi ·et karf::tl 
da Dı(:r kalııcak kadar e. 

ıizdir. <pe'·' 



aplumbağa ekspresi! 
~~~ ltnirde atlı tramvayların tarihe 
uir· karışması zamanı artık gelmiştir 
ıp&~, 

le~ 1j ~ç gündenberi misafir ola- ı ziyade bu muhafazakarlar müte• 
eJ11 ~ırde bulunuyorum. Otur • esair olacaklardır. 

e-v Kordonda bütün gün ve Bir de atlı tramvayı bir eğlen-
ıls lf! Y~ııına kadar İzmirin atlı ce vasıtaaı, hem de en ucuz bir 

rke ~ ~lYlarmı seyretmekle vakit eğlence vasıtası olarak kabul e • 
, ''j~0rum. lzmirin atlı tram - denler bundan müteessir olacak

, . • 1 o kadar ıöhret kazanmı§- lardır. Çünkü Alıancak taraf m-
111 b 1 

Nev yorkun ıekaen, yüz kat- da ve Kordon gerilerinde oturan 
~a~lam binaları, 1stanbulun bir çok kimseler vardır ki timdi 
~ ofyaları ve müzeleri, Anka- lzmirin gündüz sıcağı kaybolmuş 
t tı lari binaları onun yanında ve günef te batmak üzere iken bet 

1~t ehemmiyetsiz kalır. Bir kuruş vererek il:i tarafı açık olan 
ll'li•e.· r atlı bir tramvay arabasına biniyor 

ı... '(•hu, bu devirde böyle atlı lar . .... Onunla hüküm et konağına 
b. !il\' v 

ır ly olur mu? Neden elektrik kadar gidiyorlar. Sonra ba§lıyan 
h . 'Yı yapılmıyor? rüzgar püfür püfür eserken bu su-
eh,;e soracak olursanız, alaca - retle beş kuruşa mukabil serinle· 
dıt cevap ıudur: mİ§ ve temiz hava almı§ oluyor

arıl Naııl kaldıralım azizim? At· l ar. 
et Vaylar lr.nirin alameti fari· 

do!ı ır. Ecnebi seyyahları İzmi
gtSJ, lsı etmek için bu atlı tramvay 
]~ tı daha cazip bir §CY yoktur. 
,e: lhlar daha vapurdan çıkma

lı.ıf tvvel Kordonda gelip geçen 
tramvayların fotosraflarını 

I ek İçin birbirleriyle rakabel 
er. Onun için atlı tramvay 

ı.ı tak olursa, art!k lzmire hiç 
't:,ry h ... 1 

Ootobüslerin rakabetinden do -

.,UNDAN BUNDAN 
Par· sin görmediği şey : Sen nehri 

balıkları sıcaktan öldüler! 

Bir kaç gündür lstanbulda §İd
detli bir sıcak hüküm sürüyor. Av 
rupada da vaziyet böyledir. En 
tiddetli sıcağın P riıte kendini 
gösterdiği kaydediliyor. 

Sen nehrindeki balıklar, uca • 

ğın şiddetine dayanamamışlar, öl
müşler ve küme küme suyun yü -
züne çrkmışlardır. Bilhassa Os -
terliç köprüsü civarında. , balıklar, 
suyun yüzünü he.men tamamiyle
kaplamışlardır. 

Sıcağın şiddeti dolayuıiyle böy
le bir hadise oldusu, Pariste şim
diye kadar hiç görülmemiştir. Bu 
sayıf ada ki resim, ölü balıkların 
nehir üzerinde toplu bir halde gö
rünütlerini teshil ediyor. 

dt . a ugramaz .. 
ıı tb~i bunu söyliyen İzmirlilerin 
l 1kırlerinde bir ciddiyet yok • 

rd .A.tıı tramvayların seyyah cel-
Ya.radıiı iddiası bir ıakadan 

~1 .'bir şey değildir. Fakat öy· 
•11~ taka ki onun arkaıında bir 

~ lqt gizlenmektedir. Çünkü 

layı §İmdi tramvaylarda her iıte· 
nilen yerde durduğu için, hazan 
yolda tesadüf edilen taze badem
ciden elli tanesi beş kuruşa bir ka
ğıt taze badem de alıyorlar ve o· 
nu da tramvayın içinde yiyerek 
güzel bir vakit geçiriyorlar. Hü
kümet konağından Alsancağa av
dette de beı kunl! verince Kordon 
halkı on beı kurut mukabilinde 

=~~.;:: ~::~~·t:~:i:~eı:ı~:~:~ --lb_n_ı_· s_s_u_u_d_u_n __ s_i_y_a_s_i _m_u_v_a_f_f_a_k_ı.-v-e_t_ı.-
mi oluyor. -1 te, ath tr mvaylar kalkacak 

olursa en ziyade zarar görecek 

akıamları bu tramvay 
Pa ı ve ı n:-t~::-nc:ızz.tıh 

{~~İre gelir gelmez {lazarı dik 
11 trıni celbeden ilk şey atlı 
i l\1ayJardır. 

e Ukurnet konag~ r mcvdanmın 
1 ~ 

)I '1tıclan baılıyarak bütün Kor-
u kateden bu tramvayları or· 
rı b' ır an e,,•vel kaldırmak hem 

. 'tıi ve hem vicdani bir vazi-
• r 

· Medeni bir vazifedir, çün· 

Fakat bu mahrumiyet 

karşısında tramvay beygirlerinin 

çektiği gayri inıani me!akkatler 

pek ağır basacağı için, büyük ~:-

hirlerden elektrik tramvayların 

bile artık medeni terakkilerde• 

sayılmıyarak kaldırıldıkları bir 

devirde atlı tramvaya memleketi
mizde olmıyacağımn takdir edile
ceğine .Jüphe yoktur. 

Dedikoducu 

t ;rı •enelik me~rutiyet devrinde 
~ ~~idiğinıiz büyük medeni te -

'ı etle kabili telif değildir. 
~ lifıeketin her tarafanda loko • --------------

•e l ZAY1 , h r ateş püskürerek yol a ır-
1 t\ı enıen her ehrimiz elektrik 

tirıt\~ ta.rkedilirken lzmirin İz -
1 k 1 Ylcığmda işli yen, tufan -

, ' 1tba ve "Kaplumbağa ekes· 
f ,, t'lb' )la. ır edilen bu atlı tram • 
a .. ," - ı k . . d b' .. ... ••ıern e etımız e ır gun 

rer· 
~ ~. 1 Yoktur. Onları kaldır -
, ~ir,d~Yni zamanda vicdani bir 
e ~~,;~· çünkü hiç bir hayvan o 
~t tq a.ra koşulan beygirler ka-

~ '~. Ve cefaya maruz bırakı· 
)'l'\lt O~ların hazan ayakları 
d' tltkJed~!~üklerini ve tramvay 
ı~ı.... rının altında lcalauk in-

. "•ın· 
' ~,~ 1

• kanlara bulandıkları • 
~det\ 'nh f Urtunalı günlerde de • 
~ l'ı t " \ft ınıa. çarpan dalgalarla 

l' d •n
1
da. tir tir titrediklerini, 

1 .ı l :ı .. 
ııet rnırın güneıte kırk be§ 
l ece h '-l\,

11 
k a.raretinde arkalarına 

I ~~llr oca. arabaları çekmeğe 
· I~ b 11\ı görününüz. 
ltd lt a b 

Fatma isminde iki mühürümle 
nüfus teskeremi nyi eltim. Bu ta
rihe kadar bu mühürle Emniyet 
sandığından başka yere borcum 
'olmadığım ve bulan Fatihte Ni -
§anca camii kar!l11mda Keıkinde
de çıkmazında d numaray geti -
rirse memnun edileceği ilan olu -
nur. Fatma 

§ Nufusumla asker terhis kağı
dımı kaybettim. Y eniıini ~ıkara• 
cağımdan hükümleri yoktur. 

Galata Fermene:.iler No. 84 
Eşref 

§ htanbul Deniz Ticaret müdür
lüğünden aldığım kaptan §aha -
detnamemi ve cüzdanımı zayi -et
tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilin ede • 

rım. 

İstanbullu hmail oğlu 
Bayram 1316 

;:ıl tİti e eplerden dolayı lz • 
''!.. ltl --------------· 1 t .. , 1 tramvayların elek -
ddit, ~"•ya kalbedilmesi el • 

ı\~ İ•l~'r .. ne kadar son zaman. 
lv')'' ~ge batlıyan otobüsler 
~~'!l,~ t•dd~He rakabet etme. 
'~le\ •taa dn lzmirin bazı mu· 

~ t'ıi tt ahalisi o kaplum bag" a 
' . ,,. "h 
\ ~'l-'et cı. le devam etmekte-

)')'l'r :•r gün gelip te atlı 
aldırılacak olursa en 

latanbul Aıliye mahkemesi, 3 üncü 

Hukuk daireıinden : 
M. Dornnın halen ikametgahı meç

hul Andon efendi aleyhine açtığı bo -
§Bnma du·aaının tahkikatı bilikmal ev· 
rak heyete tevdi edilmİJ ve mahkeme 
günü olarak 10.9.934 pazarteai günü 
aaat 14 tayin edilmi' olduğundan rel
mediği ve ya bir vekil gönderme~i!i 1 
t&kdirde gıyaben devam olunaClli• alan I 
olunur 

(&, tnnı rı blrlncJ ıınyıfada) 

ziyane celbeden cihet, zaten e -
hemmiyetsiz olan toprak tadilatı 
de ılôir. He ey en evve , ırnualie 

denin imzasını müteakip Mekke
den bazı lngiliz gazeteler ine gön 
derilen ve muahedenin muhtevi 
bulunduğu ahkam itibariyle Ye -
meni aşağı yukarı Hicazın hima
yesi altına koyar gibi gösteren ha
berlerin reddi lazımdır. Böyle bir 
iddia tamamen mübalağalıdır. Bu 
iddia ne muhadenin 23 üncü mad 
desinin harifyyen ~ef sirine, ve ne 
de iki devlet arasında imza edil -
mi~ olup muahedenin cüz'i olan 
ademi tecavüz misakı ahkamına 
tevafuk etmektedir. Maamafih 
Taif muahedesi oldukça gariptir 
ve Arap dünyası tarihinde misli 
yoktur. Muah~deyi yalnız alaka -
dar iki devlet için değil, ayni za
manda arkta ve Kırmızı denizde 
müttefikleri olan devletle r ıçm 
mühim kılan ve muahedenin mü
meyyiz vasfını teşkil eden ci
het düne kadar muhasım olan i-

' ki hükümdarın hükmüranlıkları 
altındaki memlektlerin İstikbal -

de vesait ve his birliği sayesinde 
tekamülünü ve asrileştirilmesini 
temin için milli birlik, siyasi ve 
iktisadi birlik hususunda gayret 
sarfına karar vermiş olmalarıdır. 
Muahedenin ün.,anı ve 16 ıncı 
maddesi kadar d~hlrnte şayan bir 

şey olamaz. 

Suudi Arap krallı ve Yemen a· 

rasmda Mi.islüman dostluğu ve a

rap kardeşliği namı altında G Sa

f er 1353 hicri toı ihin:le Taifte im 

zalanan anlaşmahırm 16 mc1 mad 
desinde şöyle dc:ı 'liyo:: 

"Yüksek al<i i. lcr i .. 'nreleri altın· 

da olan ahalinin bir te1
( millet 

letkil ettiklerini, birl: İa le; ire kar

şı hiç bir husumet besic:rncdikle -
ı hıi, milctlerinin sulh ve sükunet 
içinde yükselmesi için bütün gay· 

İmam Yahya 

dır olduğunu görmemiştir ve bun

dan on sene evvel Suriye iğtişaş -
ları zuhur ettiği zaman Vehabiler 

ti bi hit flık muhafaz el -

mİ§ler ve her güna müdahaleden 
çekinmişlerdir. Vesait vermek su
retiyle vaktiyle Yemene yardım et 
meğe fevkalade mütemayil gö -
rünmüş olan İtalyanlara gelince, 
Hicaz kralı , onlarla da ayni iş bir
liği ve dostluk münasebatı idame
sine hazır bulunduğunu defatla 
beyan etmiştir. Bu gibi hislerle 
meşbu ,,.e nüfuzu yalnız Müslü • 
manlık dünyası karşısında değil, 
ayni zamanda garp devletleri na· 

retlerini ıarfedeceklerini, mem - zarında da, Arabista.ndaki otori -
Jeketlerinin refahım temin için tesinin kuvvetlenmesi nisbetinde 
her vakit ve her halde iktidarları- inkişaf eden Hicaz kralının kal • 
dahilinde gayret sarf edeceklerini kınma ve iktısadi tekamül husu • 
ve her kime kartı oluna olsun sunda lazım olan bütün yardımla
huıumetkarane hiıler besleme - ra mazhar olacağı muhakkaktır." 
diklerini beyan ederler." • ınııı:ıma ıı:: • 

İttihada matuf olan ıiya&etle - A K B A 
rini - eğer hala lüzum var ise-, 
görüş ve gaye birliğini daha kati 
bir ıekilde tebarüz ettirmek için -
iki Arap hükümdarı harici teca -
vüz, müşkülat ve yahut karışıklık 
halinde yekdiğerlerine karıılıklı 
yardımda bulunmağı ve iki mem· 
leket menfaatlerini tezat haline il· 
ka edecek olan her ihtilafın hal -
li hususunda, tarz ve teferrüatr 
muahedeye merbut bulunan ade· 
mi tecavüz misakı ile ~esbit edil · 
miş bulunan hakem usulü~e mi.i • 
racaah taahhüt etmektedirler. 

Vehabi hükümdarının göster · 

diği bu itidal, hele imam Yahya 

nın dahilde maruz bulunduğl' 

Ankarada A K b A kitap 
evinin birinci şubesi mod'1n 
bir şeki l de Maarif Vekaleti 
karşısında açı'. ır.ıştır. A KB A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gere!< 
kitap ı 1t ı nızı gerek im tasi)·e · 
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Mat baaisı 
kitapları ve VAKiT' ın ne ri· 
vatının Ankarada satış yeri 
AK B A kitap ev eridir. 

KB.\ i\kılmd Telrfon 
Bırnt'.1 Şube 

muhtelif müşküller göz önüne ge- inci Şube :laman Pazar 

tirilir ise, Arap mehafilinde bü • • uımmı:ın:ııımmıınr.tt. :ıtmtllll!lllRlnıınmıııunıı 

Yük bir hayreti mucip olmuştur.' ... --·-.. -······--····--.. nm-ın-ı~··· . .................... _................... .... . ...... . 
Makalede Pransa ile Vchabi - H Yurttaş! SE 

ler arasındaki müna. ebattan bah- ~~ Az, çok kazancından mutlaka~~ 
solunurken rleniliwır ki: g tasarruf vazifendir, borcundur. iE 

. •• B . . b.l b il IJ :: unu ıyı ı , e e ve yap. .: 
"f ramıa hiç bir zaman fbnis - g Milli h:tısa t ve Tasarruf Cemiyeti ii 

suuttan tikRyet edecek bir hal sa· ::::::::ı:::::r.r.r.::::::::r.::::::::::::::::ı:ı:~&nı::: 
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( VA""K""i"'T""'"G;;;;·ı;;; ......... ,,1 
E § = : 
) Kuponları eksik olan veya hiç olmı- ( 
\ yan okuyucularımıza kolaylık . . ~ 
f. B (VAKiT) k 1 j ~ uıün; o uyucu an- hiç olmıyanlar yukarda verdiğimiz ~ 
\ ~~ z:nahsu~ o!mak. Üzere tertip etti- izahat dairesinde idareye müraca - ff 
il ıunız auınüye aıt olan kuponun atle bunlan temin edebilirler. ~ 

I
= (33) numaralannr neırediyoruz. Okuyucularımızdan gezintinin J 

Bir talmn okuyucularımız ku- nereye yapılmaar hakkında sorc!u- ~ 
ponlaranrnın noksanlrimdan bah • iurnuz suallerin cevaplan gelıli. ~ 

1 
aederek ne suretle tamamhyacakla- Bunları taınif ediyoruz. Şimdiden ~ 

1 
nm sormakta bir kramı da bunların haber verebiliriz ki: Bu eezinti kin § 
hep birden ne suretle tedariki rr.Üm· uzun deniz ve kara yolu iıtenınc· i 
k~n olacafını öğrenmek istemekte- mekte ve ıezintiye ittirak edenleri i 
dırler. bir arada bulundurank ağaçlı \'e i 

Gazetemiz, kuponları noksan o- ıulu bir yerin seçilmesi tavıiyc o- ~ 
!anlarla hiç kupon toplamaınıt dan lunmaktadır. ~ 

1 okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer teıbit el· i 
{ üzere bunları bazırlamııtrr. tik. Bu yer~ere vapurla eidilerrk, ~ 
§ Bir hafta zarfında idaremize okuyucularımız rkıama kadar ore· ğ 
( müracaatta bulunanlar bir aylık da iıtedikleri ıibi eilendikten ıır.n- ı, 
l kuponlan eayet uyğun tartlarla e!- ra denizde bir ue mehtap gezin~iıi j 
E de edebilirler. yapmıı olacaklardır. ~ J Vakit gezintisine davetli olarak Gezintimiz için hazırladıiımız ~ 
{ iıtirak edecek olanlar hiç para ver- proıram bir çol< ıürprizlerle dolu • ~ 
c miyccckler, 1 S Hazirandan itibaren dur. Mesela musiki kıımı herkesi g 
~ gazetemizin baılıfrnın yanında neı· tatmin edecek ı~kilde tertip edil- ~ 
~ rettiğimiz kuponlar mukabilinde miıtir. Bundan batka muıiki yalnız ~ 
( biletlerini alacaklardır. Kuponların vapurda kalmıyacak, gidilecek y<r· % 
s neıri 31 Ağustosa kadar sürecek- de de sezintiye ittirak edenleri ta· f 
~ tir. Kuponları noksan olanlarla, kip edecektir. ~ 

J\.,,,1rıııı111ıııtııı1111111ııt1ıı111 11 ııttıııııı 1 ıııı1111111ıuıttı11111 111 ııtııııı1111ııt111111 111 ııu•ıııı 111 ııtıtıuı 11 ırıııııı111ııtırıırıı1111ıtıırıı11111ııımı111tİ 

-~ ~ Selanık 
~ 

Tesis 

Sermayesi: 
tarihi : 1888 

30. 000. 000 Frank 
idare 111erkezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Yonanıstandakl Şobelerl : 

SelA.nlk • Kavıtla • A tlna • Pire 
Bil6mum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

lan küıadı. Eıham ve Tahvillt. Ka1alar icara 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali .. en muhal
!et eserlerinden ıeçme kitaplaun tercümesi ve ccDÜN ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam f aıılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, kalem -

_ lerin yardımlarına müracaat olunmu,tur. 

Beşinci kitap 

Sosyalizm 
Kautsky : Sabiha Zekeriya 

Fiatı 75 kuruı. Tevzi merkezi V AKlT kOtOphaoeai 
lıtanbul Ankara caddui 

Şim~,iye kadar basılanlar 
Dün ve yarıo ( tercüme külliyatından ) basılmış olanlar 

ııruile şuolardir : 
t'i'nci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K1. 
2 ,. ,, AiLE ÇEMBERi,, l. H. Ali11an 100 
3 •• ., TiCARET, BANKA ve BORSA " " 

4 .. " 

s " " 

lktısat doktoru: Muhlis Etem 
Devlet ve ihtilal 

75 ,, 

MGtercimi: Haydar Rifat 75 
H 

KAUTSKY'ye göre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya Fı. 

1 

"D\in ve Yarın,, tercümekülliyatmın yakında neşrolunacal'~ 
eserlerinden bir kaçı da şunl:udır: ~--:: 

l - Ruin külliyatı: H. Nazım Bey. 
lI - ISFAHANA DOGRU: Piyerloti: l. H. Aliıan 
111 - Kapitalizm buhranı: Profeıör Piru. Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Ata Bey. 

V - İzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Gofro Baba, Balzak -Haydar Rifat Bey. 
Vll - lıa: Pariı Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

S~le - Haydar Rifat Bey. 

· Gümrükler vekalati hu-
susi bir memurin ka

nunu hazırlıyor 
Ankara, 16 (Huıuıt) - Güm· 

rük ve inhisarlar Vekili Rana Bey 
bu aktam lıtanbula hareket et· 
mittir. Gümrükler Vekaleti hu • 
ıusi memurin kanunu hazırlan • 
maktadır. Layiha~a gümrük me
murlarının meıleğe kabulleri, ter· 
fileri, tecziyeleri hakkında me -
murin kanunundan, tekaüt kanu· 
nundan ahnmıt bir çok esaslar 
bulunmaktadır. Liyihaya ayrıca 
hususi bazı ahkam ilave edilmit· 
tir. 

Iran hariciye nazırı parla
mentoda beyanatta 

bulundu 
Tahran, 16 (A.A.) - lran Ha

riciye nazırı Parlamentoda beya· 
natta bulunarak Şahın Türkiyeye 
yaRtağı ziyaretin çok dostane ma· 
hiyetini ehemmiyetle kaydetmİf 

ve mükemmel neticeler veren bu 
seyahatin iki milletin birliğini te • 
yit ettiğini söylemiıtir. 

Mısır Kralı Yunanistana 
gidiyor 

Kahire, 16 (A.A.) - Alaka • 
dar muhafil, Kral Fuadın Kava • 
lada ceddinin mezarına rekzedi • 
lecek abidenin kütat resminde bu 
lunmak üzere, 9 tetrinievvelde 
Yunaniıtana hareket eyliyeceğini 
bildirmektedir. 

Holantse 
Bank-Cini N.\r. 

Sabık Bahrısefit Fetem•" 
Bank••• 

lstanbul Şub••I 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl H• 

Her türlü Banka muamet• 
ıerı. Kasaıar icart 

UMUMi MDDOALDK 1 AMSTERDA~ 
Subelerl ı Amaterdam, Bueno• Alrel 

f •tan bul, Alo d• .Janeıro, Santo•. Sao Pauıo 

Ankara: Mektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğind~ 

lntaat Usıa Mektebi talebeleri ia,eleri için afağıda cinıle1 
erzak ve ıebze ıekiz partide kapa 1ı zarfla münakasaya kosV 
Bu ite girmek iıtiyenler teminatlariyle birlikte ihale gün~ 

ağustos 1934 tarihinc:Je saat 15 te Mektepler Komisyonuna, 
me ile liıteleri görmek istiyenler de Mektep Müdürlüğüne 1 
atlar. .l 

1 No. lu parti Et listesi 
2 

" " Yağlar, zeytin ve sabun liıteıi. 
3 

" 
,, Ekmek listesi 

4 ,, 
" 

Süt, yoğurt, peynir, ve kaşar listesi 
5 

" ,, Kuru erzak listesi 
6 ,, 

" 
Sebze liıteıi 

7 ,, ,, Meyve listesi. 
8 " 

,, Odun ve kömür listesi. 
---·------------------·-------

Levazım Deniz Satınalma J 
Komisyonund Atinayı da resmen ziyaret ede

cek olan knah götürecek Mahruıe 
yatına Yunan filoıu refakat ede- 8 ton Gaı : Açık azaltması : 1 Ağustos 1934 Çar,amb• 
cektir. saat 14 te. 

Deniz Levazım depoları ihtiyacı için 8 ton Gaz 1 Af Milli inkılap mecmuası l 1934 tarihine raalayan Çırtamba gilnü saat 14 te açık ı 
kapatılıyor ile satan ahnacakhr. Şartnamesini görmek ve almak isti 

Ankara, 16 (A.A.) - latan· her gün ve azaltmaya gireceklerin de muvakkat teminatlari) 
bulda çı an il t nkı p mecmu· \i&&te Kaaımp99acla k&in Komiayoaa mütac::aatları. (~ 

asının, neıriyatiyle memleket için- Ista n bu I T ram vay Ş 1• r ket 1• n dıı 
de ve dıtında fena bir cereyan 
husule getirmek ve milli vahdeti lıtanbul TramYay "Şirketi, Tramvay arabaları son hl 
bozmak gayesini takip ettiği an - terinin yeni bir it'arı kadar ,u suretle deği~tirilmiı old 
latıldığından, matbuat kanunu • muhterem ahaliye arzeyler. 
nun ellinci maddesi mucibince N, Hat istikamet Saat 
tatili, icra Vekilleri Heyetince ka- 12 Harbiye Fatih Fatihten Harbiyeye 24,20 
bul olunmuttur. Harbiyeden Fatihe 1,-
7 ürk ofisin bir tebliği 22 Bebek· Eminönü Bebekten Eminönüne 24,40 

Eminöaünden Bebeğe 1 ,20 ( Harbi 
Ankara, 16 (A.A.)' - Türk balaril' 

ofisten tebliğ edilmiştir: düf ed 
Temmuz ayı zarfında Alma~ • 32 Topkapı·Sirkeci Beyazıttan Topkapıya 1,30 ( Harbi 

yaya gı. ıa. ve gı. ı'b, sınıfların • balaril' 
dan 1666 kental yumurta ithal e- düf ed1 

edilebilecektir. Tafsilat için ofis Topkapıdan Be~azıta 1,10 
ıubelerine ve alakadar odalara Topkapıdan akuraya 1,4S ,) 
müracat olunmau. ------------------------

Erzurum imar ediliyor 
Erzurum, 16 (A.A.) - Erzu • 

rumun ·iman için tetekkül eden 
komisyon vali beyin riyasetinde 
toplanmıttır. Toplantıda 940 ae· 
nesine kadar yapılacak imar itleri 
teıbit edilmittir. 

ilk olarak yapılacak itler ara -
aında ıehrin planı, Cumhuriyet 
meydanının tanzimi, Gıı.zi Haz • 
retlerinin mÜ!İr üniformaıiyle ya· 
pılacak heykelinin rekzi ve Ilıca 
Hasankale kaplıca sularının tah • • 
lili ve bir mezbaha yapılması var· 
dır. 

Mektep sergileri 
Sinop (Hususi) - Ders senesi 

sonu olmak dolayısiyle ilk mek· 
tepler birleşerek bir ve orta mektep 

te diğer bir sergi açmıtlardır. Ser 
gide cocuklarm mesaisi tethir e • 
dilmittir. 

Cidden her iki sergi de muvaf· 
fakiyetli ve değerli bir eserdir. 

Sinobun değerli muallim ve ça 
lı9kan yavrularının her veçhile 
takdire layik olduklarını söyleme 
ye lüzum yoktur ... 
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Deniz Levazım Staınalma 
Komisyonundan; 

8000 Adet Çavalye Açık azaltması : 18 Temmuz 934 Çarşam 

17000 Amerikan Bezi 
ba günü saat 10,30 da. . • 18 Temmuz 934 Çarşam· . " .. • 
ba günü saat 14 le. 

8000 Kilo arap sabunu: . 18 Temmuz 934 Çarşam· 
" " . 

ba günü saat 16 da. 

l 000 Kilo Beyaz sabun: . 19 Temmuz 934 Perşem· ,, ti . 
be günü saat 14 te. 

300 Kilo guçala 
" " 

19 Temmuz 934 Perşem 
200 

" lspavlo 
" " be günü saat 16 da. 

18000 ,, beyaz ilstllbü : " " 
21 Temmuz ~34 Cumar-

18000 ,. elnn Uıtübü : " " 
lesi günü sut 10,30 da. 

1800:> ,.Kas'<am üıtübü: 
" " 

21 Temmuz 934 Cumar-

tesi günü saat 14 tc. 
10300 adet muhtelif nu· : 

" " 
21 Temmuz 934 Cumar-

tnarada zımpara klğıdı tesi gilnü saat 16 da. 

Deniz Le.azım Depoları ihtiyacı için yuk:anda cins ve mık
tarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve s ıatlerde 
açı'.< ualtma ile satın ahnacaKhr. Şartnamelerini görmek ve al· 
ma'.< it.teyenlerin her gün ve müna '.u11ya g:receklcrin de muvak· 
kat teminatlariyle birlikte mezkur ıün ve saatlerde Kaaımpaşa· 
da klin komisyona müracaatları. (34L1) 

Jl - \IAKI. 17 'i'EMMuz 1934 -

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

1217 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

Ka•a: 
Al tın . safi kilogram IJ.214 ·6961L.18.587.567. 17 
Banknot ....................................... " 16.492 606 -
Ufaklı x ....................................... " 694.932. 48 

Dahlldekl Muhabirler: 
2.515.004 -

Lira 

35.775 l05 65 

~ PASiF 

1 
Sermaye ....................................................... rn 

lhıi vıı a kçesi ........................................................ . 

1

11 T edawUldekl Banknotlar: 

Altın. Saff l\g ........... I 788·024 1 L. 
Tür~ lirı~ı .................. ..... .... ., 

Deruhte edilen eHıkı nalı: tiye iL J 58 748 563 -
Kanunun 6 \'e 8 incı madd;· 

632.318 21 3 147.322.21 :; leriııc tevfi kan \'&ki ıeJiyaı 9 484 929 7?-
Hariçteki Muhabirler : 11 Derpbtc edilen evrakı nakliye 

il 5.267.833. 78 La'uyesl ........ ... · .. · ........... a.49 263 633 28 
4 !l94.41685 986225063 1 ~arşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

ısoooooo -
663.91430 

Altın . Safi kilogram 3.745 1'28 
'.ltına tıh .. ili kabil Seıbesı dövizler 

Hazine Tahvlllerl ı 
Deruhte edikn C\'rakı naktiye ' 

' tedı vüle vazeJilen ................. JL. 8.688.000. - 157.951 633 2r 

arşılıgı ~ [_ f 58 748 563. -
Kanunun 6 ve 8 incı mad· Ji 
delerine tevfikan \.'iki tediyat 

1
, ., 9 484.929,72 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ..................... ı L. 3.826.340 -
ficari senetler ............ ....... .. 2.443 2~3 52 

Esham ve Tahvilat CUzdanı : 
Deruhte edilen enüı nakliye 
ltarşılı~ı esham ~e tahvillt 

ıiTUrk Lirası Mevduatı : 
22.698 318.78 1 Vadesiz ...................... ·- ····· i 

14926363328 ' Vadeli ....................... ·- ···· ~-----
1 Döviz Mevduah : 

Vade~iz 

Vadeli 
6 269.673.52 ıı \1uhtellt 

~:::::::::::::~:.-::::::::.-.-:.-1 8. ı 54. 865. 82 
J 667.3!0.87 

22.698.318. 7D 

!).822 176.69 

43.32218571 

- itibui kıymetle 1 ....................... .. 27.627.370 .22 

Askeri Fabrikalar u. müdürlügv ünden: F:sham Vf' Tah\'iUt .............. .. 3482.63657 
3 t.110 006 i9 

157 473 72 
4500000-
9372 762 96 

Altln ve döviz Uzerine ava.ns ........... .. 
25250 Kilo yumufak demir aaç l Hissedarlar ...................................... ··············· 
9830 Kilo yumutak lama demiri muhtelif 249.458.228.76 YekOn ~49.458.228.76 
5 x 20 : f 4/ 8/ 934 YekOn 

12000 Kilo yumutak lama demiri 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

600oo Kilo ıaf kur9un 819/ 934 l•konto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 1·2 

Yukarıdaki malzemelerin ıartnamelerinde yapılan tadilat dolayı-

aiyle hizalarındaki tarihlerinde ve aaat 14 te kapalı zarfla ıatın alına· 911-----------.. 
cakttT. Şartnamesini almak iıtiyenlerin 13,5 tan 15,5 a kadar komis-

İstanbul 4 üncü İcradan: ·----------••• 
Tamamına yeminli ehli vukuf 

Yona müracaatları. Ve münakaıaya rirmek iıtiyenlerin de mezkur 
•a.a.tt-e teklifnamelerini komiıyona tevdi eylemeleri. (3839) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden~ 

H .... J. -.-•hf .1.ıu,. -u-u-y•~• ••htac:ıikbrA Tallp olaahirıa 
teminatlırile 2 l/1 /934 Pazar günü nat onda Galata Sarayında 
Beyojlu Poıta T. T. Merkezi binaamda müteşekkil komiıyona ve 
satılacak hurda vesaiti görmekiçin de Iıtanbul Posta MUdUriyetı 
.\Jakliyat Kalemine müracaat eylemeleri. (3587) 

lstanbul üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan: 

(1) Tıp Fr.kültui Adli Tıp binHına kalörifcr kaıaoı vaz'ı, 
(2) Üniv~rıite Merkez binasındaki ıu kulesinin tamiri 
(3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin itgal ettiği Zeynep Haoım 

l<o:ıağının ıu tesisata. 
(4) Üniveuite merkez bin11ının kurtunlarının tamiri. 
Yukarıda mahalleri yazılı dört kalem İf 2217/934 Pazar günil 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, relefon: 2292~ 

·------------------------
lzmir ve Mersin 

sür'at yolu 

in önü 
vapuru 20 
Temmuz 

Cuma cünü saat 11 de Sirke· 
ci nhtımından kalkarak doğru !z -
mir, Antalya, Mersine gidecek. Oi:i
nUıte bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

lzmir sür'at .yolu 
Sakarya vapuru 

tarafından ıekiz bin dört yüz yir
mi iki lira kıymte takdir edilen ' 
Kadıköyünde Cafer ağa mahalle
sinde Bahariye caddesinde eıki 

33 mükerrer ve yeni 93, 95 numa· 
ralı iki bap hanenin nısıf hiuesi
nin on altı sehim itibariyle on 
sehimi •çık-arttırmaya konulmu§ 
olup 25 - 7 - 1934 tarihin· 
de §artnameıi her keıe açıktır. 

20 - 8 - 1934 tarihine mü • 
sadif pazartesi günü Hat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul dördüncü ic
ra dairesinde satılacaktır. Arttır

maya iıtirak için yüzde 7,5 temi
nat akçesi alınır. Müterakim ver• 
gi, belediye ve vakıf icareıi müş· 
teriye aittir. Arttırma bedeli his
seye iıabet eden muhammen kıy1-
metin yüzde 75 şini bulduğu tak
dirde ihaleıi yapılacaktır. Akıi 
halde en ıon arttıranın taahhüdü 
haki kalmak fü:ere artırm!l on beş 

Deniı:yolları 
1 Ş L E T M IE S i. 

Acenteleri Karaiôy • Kôprüba~ı 
1 el.42362 - · Sirkeci Mühürdanade 

Han Telefon 22740 •• .. 

Trabzon Yolu 
Cumhuriyet Vapuru l 7 Te_m_m_u_ı: -

S A L 1 20 de GaJata rıh· 
hmındao kalkacak. Gidiıte 
Zonruldak, Inelolu, Sinop, 
Samıuo, Fat11, Giresun, Vak· 
fakebir, Trabzon, Riıe'ye. 
Dönüıte bunlara Hi.-eten 
SUrmen~, Ordu'ya uj'raya· 
caktır. (3876) 

Ayvalı~ Yolu 
BAND1RMA vapuru 18 

Temmuz 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nbtımından !salkacaktır. ( 3971) 

İhale edilmek Oıere pazarlıkla mOoakasaya konulmuıtur. Talip· 

ltrin Üniversite Mimarlıjından alacakları ve1aikle Mübayaat Ko 

b:ıiıyoouaa mlracaat edip bergün ıartnamelerini tetkik edebilir
ler. Ve ihale günü saat 15 de teklif edecekleri fiahn yüzde 

Yedi buçuk teminıtlarile MObayaat Komisyonunda hazır bulun· 
tııaları ılln oluaur. (3566) 

Her Pertembe gilnü saat 16 
da Galata rıhtımından kalkuak 
doğru !zmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da İzmir • 
den kalkıp doğru İstanbuta gele . 
cektir. 

gün daha temdit edilerek 4--9- •------------• 
934 tarihine müsadif ıalı günü .------------.. 
ayni 11aatte hisseye isabet eden I 
muhammen kıymetin yüzde 75 
tini tutmazsa satış geri bırakılır. 
2280 numaralı kanuna tevfikan 

lstanbul Kumandanlığı 2004 numaralı ıcra kanununun 

P ~aıınatma Komisyonu ıl!nları . 126 ıncı maddesine tevfikan ipo· 
osta T. T. inalar ve Levazım tek sahibi aıac~k1ııarıa diğer aıa-

Mu .. du·· rlu·· gv u·· n den .· lstanbul kumandanlığı kıt- kadarların ve irtifak hakkı sahip-
atı ihtiyacı için 32.000 kilo ]erinin dahi gayri menkul üzerin-

t Mübaynaıına lüzum haaıl olan 3m-m kutrunda 39 ton sert bakır sade yağı kapalı zarfla mü . deki haklarmı ve hususiyle faiz 
el ile 1,5 m/ m kutrunda 1 ton yum utak bakrr tel ve 3 m/m lik 5000 a- nakasaya konmuştur. ihalesi ve m'srafa dair olan iddialarını 

det b k k k ı 25 T 1934 b evrakı müsbiteleriyle yirmi gün 
L.. a ır manton kapalı zarf. uıul.ile mu.·n_a aıaya o~u muttur .. Me.z- emmuz çarşam a 
C{\( - 1 içinde icra dairesine bildirmeleri 

r tnevadın 28/ 7 / 934 tarihınde ıhaleıı ıcra kılınacagından talıplerın günü saat 4 tedir. Taliple- lazımdır. Akai halde hakları ta. 
~e.hr~naıne almak için her gün, teminat ve tek1ifnamelerini rin şartnameyi görmek üzere pu ıicilleriyle sabit olmadıkça ın-
1 tı\ta d k · · · d k"' t ·h ·· d'f h ·· k t • e ece 2arfları tevdı ıçın e mez ur arı e muaa ı cumar· er gün ve muna asaya işti- lı! bedelinin paylaşmasınd!.n ha· 
c:•• aünü ıaat 14 te Beyoğlunda Poıta ve eTlgraf merkezinin üçün- rak için de o gün ve vaktin- riç kalırlar. işbu maddei karuni· 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilô.nları 

Hava ihtiyacı için 5600 
metre kaputluk kumaş ka • 
palı zarfJn münakasaya kon
muştur. Şartname ve nü -
munelerini görmek istiyen -
lerin her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin 14 - 8 - 934 cu -
martesi günü saat 10,5 da te· 
minatlariyle birlikte l\f. l\f. 
V. Sahnalma komisyonuna 
müracaatları. 

(1) (3966) 

katında mübayaat komiıyonu ·na müracaatlarr. (3610) den evvel teklif ve teminat ye ahkamına göre hareket dme-
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mektuplariylc Fındıklıda Is- lerive Jahafazlamalamat~mak ~ava kıtaatı ihtiyacı için 
rosta telgraf ve telefon binalar tanbul kumandanlığı Satın. iıtiyenlerin 934 - 903 dosya r!U. 160 ton kok ve 270 ton ma. 

~ ı .. d alma komisyonuna müraca • marasiylP. memuriyetimizc müra • den kömürü kapalı zarfla a-
ve levazım müdür üğun en: atları. (1) (3687) caatları ilan olunur. lmacaktır. Şartnamelerini gör 

k Oaı:naniye telıiz inal iatuyonunda mevcut lokomobil, hurdama·--------------~-----------, mek istiyenlerin her gün ögy. 
•ne ·l. . 1 l - --··: H A c I ] d ku ... at ve edevat müzayede ile satılacaktır. Talıp o an arın mez· .:::r::::::::.""::m .. ::m:::::::::::::::m:::::: c en sonra Te münakasaya 

lii;~elYayı görmek üzere her gün Oımaniye telıiz iataıyon mühendiı· ft DIŞ DOKTORU lll 8 E K 
1
• R iştirak edeceklerin 13 - 8 ~ 

~~:d.fı:nüzayedeye ittirak etmek için de 2 - 8 - 934 tarihine H Ü bey t Sa it h 934 ı>azartesi bünü saat 10.5 
Usu" . 1 perıembe günü saat 14 te Beyoğlu Poıta T. T. Merkezinin s Fatih Karagümrük Tramvay H Ticarethaneleri; Yerli Mallar da teminatlariyle birlikte l\f. 
)o~u:u katında Levazım Müdürlüğünde müteıekkil mübayaat komis- İ durağı No. 4 ,

1
:! Sergisine ittirAk etti. nI. V:. Satınalma Komisyonu-

ib a tnüracaat eylemeleri ve her giiu ıaratnaımeyı alabilecekleri • 1 ..._ ___________ , .... na muracaatları. 
~n olunur. (

3811
) :ı:::::ı:::nm-=mmıaı s s ssm11111111 ~ 

(3965) (3) 
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Şerefinize/ 

Bir KELVİNATOR 
Yazın Evinizi Cennete Çevirir 

En asri elektrik otomatik 
soğuk bava dolabı 

Satış Mahalli: 
Sahibinin Sesi Nurettin Te Şki. Ankaıa 

A. V etter Te Şk. lımir 210 lıtiklil caddeıi , Beyoğlu 

---· · Yedikule 

Ha Va gazı Şiı·keti 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve aatmaktader: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir} 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın
da Metro Hanında aabf fubeıine müracaat edilmesi. (928) 

ia.ı-----------------------•• 

'3ı~~~~~~7rnci~a~;~!~~r. ~~~ ~l~!S~aada 
mükemmel ticart \'C C\' idaresi şubeleri vardır. Sıhhat Ye ahlAk \'C hüsnühıle 

pek iyi dikkat ·e ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim tenzilat 
yapıi:nıştır \'e ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağustostan itibaren 
Cu:n.ı \ ' C Sıılı günlt"ri. Fu.la ınafQmat için her zaman mektupla müracaat 

edilebilir. Telefon : 60474 ' 697,, 

daha sa§lam 
ve ağızları daha keskin olan 
yar1kh G i L L E T E tırat bı· 
~akları ile sakahnızı mUk~m· 

mel bir surette teraş 

etmiş ve ayni zaman· 
da bir bıçakla birçok 
defalar tıraş olmuş 
olursunuz. (137) 

1 Devlet Demir yolları ilantarl f 

Haydarpaıa - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15 - 7-;- 1934 ta· 
rihinden itibaren Adapazarına kadar devam edecektir. 

Sapanca - Adapazar kısmı içi n alınacak gidiş dönüş ücretleri: 
I J1 HI 
75 50 30 

1'uru§tur. 
Ff aydarpaşa Adapazar tenezzüh trenleriyle bet ya!ına kadar ço· 

cuklar (bet ya! dahil) paııa112 ve beşten fazla yafta olan çocuklar 
da bUyük yolculara mahsus ücretle seyahat edeceklerdir. 

Tarifenin ~ocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca - Adapazarı 
lm;mmda 15 - 7 - 1934 tarihinden ve Haydarpafa - Sapanca 
krznuQd::ı. da l 5 - 8 - 1934 ttt.rihinden itibaren tatbik edileeektir. 

(3914) 
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Para, her kili 

Siz de 
1 • 
iŞ BANK,~Sl'n-

alınız. 

açan ir anah ardır! 

İş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iş sahibi olmuşlardır. 

~---····· .. n saz nawııııHt""""'*ıııNJ ııııu111ııı11111111ııııııırıııı111111111 1«Jlfll'HlllftKmıınıt1uaıuRnMlf"""'"rımııııııııınnnıııuıtıt ııııı111111ıuıt1ıııııuı11 ' 1~n 
•ni 

Sahibi: MEHMET ASIM 

T~RKiVE h~ 

llRAAT 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT-b DbQ __, 

Ncıriyat müdürü: Refik Ahmet VAKiT Matbaası - Istanbul 

i fl 
da. 


