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~ J giliz hariciye bir nazırı sorulan 

izahat verdi ~ ' 1 .. . ! f +- sua uzerıne 
f 1 ebi prof esÖr- lsir Con Simon, sandalın memnu mıntakaya girip 
~ % il İ ti h kk girmedıği hakkında kat'i bir şey söglenemigeceğini, 
! ı . s şare a ı hükumetle müzakerede bulunulduğunu anlatıyor 
~ it kaç aün evvel Üniveraite· 
=- er · •rılen ecnebi profesörlerin 

le • I ıanat yapamıyacakları ! 

Londra, 17 (A.A.) - Reuterj 
bildiriyor: Avam kamarasında ıo- 1 
rulan bir ıuale cevAben, lngiltere 
hariciye nazırı Sir John Simin ln
giliz -. Trük hadiseıi hakkında 
dün bahriye nezaretince neırolu

nan tebliğe hiç bir turihat ilive 

kerler alet ederek mülizim Robin
sonu öldürmütlerdir. Hidiıeyi öi· 
renir öğrenmez Türkiye büyük el
çisini davet ederek hadisenin va
hameti üzerine nazarı dikkatini 
celbettim. 

tıini tetkik ettiğimiz ıırada 
e 'Vaziyetinin müıteına ol· 
ll kaydetmiı tik. Bir gün 
telefon ile matbaadan beni 

11 bir zat ıöyle de.mitti: 
Ef enci im, makalenizi oku • 

!•rnamen doğrudur. Yalnız 
1 Profeıörlerinden tıbbi iı-1 
Yapılabileceğini söylemiı

ki bu noktayı tashih etmeniz 
/•~olur. Çünkü ecnebi pro
erın getirilmesi hakkındaki 

11 • • 
ııtııare hakkını tanımamıı-

Türkiye büyük elçisi hükumeti
edemiyeceğini söylemit ve Devon-

ne hemen bir telıraf çekmeyi va
ıhire kruvazörüne ait bir ıandalın 

detmit ve lnıilterenin Türkiyec:le
mevzuu bahsolduğunu hatırlata-

ki büyük elçisi de Türk hükCımeti
rak dem ittir ki: 
"- Bu ıandal Sisam ada11 kar-

le ıörütmek için talimat almıtlır.,, 

tıaında Türk araziıine 100 metre Sir John Simon, Türkiye büyük 
kadar yaklaıtığı zaman askerler elçisinin tafsilat aldıiını ve aabah
meydana çıkmıt ve ıandala uzak· leyin hariciye nezaretine bildirdi
laJmaar için itaret etmiflerdir. Sa~ ğini Te fakat bunlan timdilik ar-
d 1 1 d tt. w • d (Devamı ı ) ncu eaytfa•m • tlDCO .Otununda) a yo una evam e ıgın en as· ı 

1
1 ıo...mo ıo unou .. yıanm ı lnol .Utımunda) 

f Reisicümlıur Hz. 
t 

San Franaiıko, 17 (A.A.) - Mü
rettipler greve ittirakten imtina 
etmitlerdir. Ganonlar, berberler 
ve 500 telıiz telgrafçı ıreve itti
rak etmiılerdir. Amerika kanun 
]arına göre, hiç bir gemi diploma· 
lı telsizciıi olmadan hareket ede- t 

Yarınki aa,ımız 

16 sayıfa 
Pek yakında: 

Şimali Afrikada 
Türkler 

Gezintimiz 

Bolu halkı büyük Reis
lerini içten gelen teza

hürlerle karşıladı 

Yüzme Müsabakamız 
V AKIT'ın yıllık ve büyük su 

müsabakalarına· hazırlanınız 

Bu yıl yapacağımız müsabaka daha zengin, daha 
güzel olacak. Müsabakalara herkes girebilir 

Vaktin geçen yıl yaptığı yüzme müsabakasında birinciliği kazanan kıymetli yü
zücülerimiz bir arada ... 

Tababetin diploması 
sahasındaki zaferi! 

Aylık "Le Mois,, mecmuasr son 
1 haziran - 1 temmuz nushasın
da Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Beyin bir portresini yap -
mıştır. Portredeki esas çizgiler 
hakikaten muvaffakiyetlidir. Bun
dan başka \evfik Rüştü Beyin si -
yasi hayatım ve rnuvaf fakiyetle -
rini tersim eden bu çizgiler, Tür-

kiyenin harici siyasetinin de bir 
nevi tasviri olarak telaki olunabi
lir. Bu itibarla bahsettiğimiz por
treyi alıyoruz: 

"Türkiye Hariciye Vekili Tev • 
fik Rüıtü Bey bir gün Cenevrede 
bir gazeteciler grupu araımda bu· 
lunduğu sırada dedi ki: 
(~"&mı 9 Uftt'U eayıfanın l inci .Otunwıda) 

Yerli mallar sergisi bugün açılıyor 

Her gün kupon topla
mayı unutmayınız 

Tafsili 10 ncu sayıfada 
Gazi Hazretlerinin aon ıeyahatlerindc 
9ereflendirdiklerl Kmlcahamamdan 

bir göriinüt .. Yerli mallar sergisi bugün saat on altıda açılıyor. Açılma meraıimine da. f · 

11
. d'" d'" .. ( d ır ta sı-at or uncu sayı amız adır. Resmimiz, bu sene halkın eğlenmesi için de te ·ba 

alınmıı olan &ergide düne ait bir intibaı teıbit etmektedir rti t 
~ 
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Çürüğe çıkarılan eski harp gemileri· 
nin yerine yenileri yapılacak 

Tokyo, 11 (A.A.) -... Deni?. tılarak her hangi bir devletin di
yüksek ıCıraaı, çürUie çıkarılmıo l•r devletlere meydan okuyamıya· 
olan eski harp aemilerinin yerine cak bir hale konulmaıını iıtihdaf 
yenilerinin İn§ası hakkındaki prog eden ıiyasetini teyit etmiıtir . 

raının tatbik mevkiine konınası i- ·ngilterenin hava müdafaası 
çin hükumetten he.men tahsisat a· 

1 
L d ( A A HükQ 

l k . . on ra, 17 , ,) - met 
ınmauna arar vermıtlır. , . . , 

Y"k k Q V hl hava kuvvetlerının tezyıdı ılyase· 
u ae t ra at nglon mua• . • b' 1 • ı A k 
. · , ' . , . hm ar an evve ı ana arar Yer • 

hede1ı)e tayın olunan nııbetın ıl • • t' B 'f ~ . b ·· 
'il " d f t lll'ı.L mıt ır. u vazı eyı perıem e gu -gaıını , mı 1 mu a aaya a• uK • 

eden her tUrlü metelelerde iıtiklil nU, avam kamaraıında M., Bald· 
win ifa edecektir. HUkCimet, me• muhafaıaıını, Japonyanın men · 

fol\tlerine uymayan muahedeler · 
den aıyrılmak ıuretile millt emni • 
!'O~İn _iıtikrarını ve bazı bahri dev· 
letleı:ln pek fazla olan deniz kuv· 
vetlerinin mantıkt bir tarzda azal-

cut hava kuvvetlerine, bet . ıene 
zarfında 50 tayyare filotillaıı da • 
ha ill•e etmek niyetincledir. Bu 
huıuıtaki hazırlıla derhal batla • 
nacaktır. 

Almanganın zaf i1Jetin
den istif ad ege mi 

çalışılıyor ? 

Berlin, 17 (A.A.) - Berliner 
Boeraen Zeitunı yazıyor: 

lnıiltere, Franıanın miıak pt() · 

jelerini tevdi ve bunların kabulü
nü tavıiye etmekle bu ıuretle leti" 
cdilmit olan siyasetten mü9tere· 
kan mesul olmağı ~abul ediyor de· 
11\Pktir, 

lngilterenin bu huıuılaki isti
cali gösteriyor ki İngiltere, zalf 
dü9müş olan Almanyanın bu lok• 
mayı iıtiyetek, istemiyerek yutaca 
ğım tahmin ediyordu. Almanya, 
F ranıanın talep etmekte olduğu 
emniyetin ıon yüzde betini temin 
edecek ve İngiltereyi Franıa ile 
silahlanma yarııına çıkmak zaru~ 
retinden kurtaracak idi. 

lnailtere, Lokarno miıakı ahka
mının fevkine çıkacak taahhüdata 
giritmiyeceiini beyan etmekte an· 
cak Ruıyanın iltihakı, ıark ve 
ıarp Lokarnolarının birleıtirtlme· 
ıi ve Franıa ile Ruıya araaında bir 
ittifak vücuda aetirilmeıi auretile 
Lokarnoııun eıaı fikrini tahribe ve 
lnıilterenin bu "emniyet ıiıtemi,, 
ile ayrılmıyacak ıurette temaı ha· 
line konulmaıma muvafakat ey • 
lenıektedir. 

Bu ıazete, F ranaanın tef errüatı 
kimaece malam olmıyan aıkeri it· 
tifaklarını hatırlatmakta ve Fran· 
ıanın bu ittifaklara daha tehlikeli 
bir ittifakı, Ruı ittifakını ilave 
etmele aımetmit bulunduiunu 
yaımaktadır. Gene bu itibarla 
Almanya, tealihatı itibarile zaif 
ve diler devletlerlerin karıııında 
aebun yeılne devlet olarak kala
caktır. 

Franaıı ve Ruı erk&nı harbiye• 
lılrinln 'bizim emniyetimizi bizden 
daha iyi temin edebileceklerine 
hizl ikna etmek mümkün delildir. 

8a nni ıitıtemde Fransa, lnıil· 

Bu1rünlerin 11caklık dereceai 
geçen senenin ayni günlerine na • 

zaran mıtakalar araıında deiit -
mek üzere iki ili yedi derece daha 
yüksektir. 

Son üç ıiln zarlında ıühünet 
Trakya rnıntaka11nda Edirnede 
38, lıtanbulda 35, Eie mıntakuın 
da, İzmit ve Buraada 36, Balıkeıir
de 39, lımir ve Utak, Maniıada 
40, Orta Anadoluda Ankarada 
38, Eıkit•hinl• 35, Afyonda 40, 
Adanada 38, Dlyarıbekirde 40, 
Maraıta 39 derece kaydedilmittir. 

Karadenlı kı1darında aUhUnet 
ancak 28 derece1• kadar ;rUksel -
mittir. Halbuki ıeç•n ıenenin 
Temmuz ayının en ııcak ıUnUncie 
13 e kadar ıUhUnet, Trakyada, E
dirnedı 33, lıtanbulda 29, Ele 
mıntakaıında !amir ve Maniıada 
34, Buua ve BalıkHirde 30, Orta 
Anadoluda Eıkitıhir ve Uıalcta 32 
Ankara, Kay11ri •• Afyonda 30 
Kütahy•da, Kon1acla 29, Kuta
monucla 21, Çorum ve Bo!uda 27, 
Cenub1 Anadoluda .Antal,ada 38, 
Adanada 39 derece lcaydedilmiıti. 

Amaayada aıcakl 

Amuya, 17 (A.A.) - Oç ıün· 
denberi çok tiddetli ııcak vardır. 
Dün ıölıede hararet dtrectıi 35 
idi. 

iddia makamı kararı 
temyiz edecek 

Aftkara, 17 (Huıuı() - Metr 
Sa lem •• Leon F araci efendiler 
hakkında birinci ceza mahkeme
since verilen kararı müddeiumu· 
mililin temyiz edeceği söyleniyor. 
Diğer taraft~n Metr S•lem ve Le
on Faraci efendilerin vekilleri de 
kararı temyiı edeceklerdir. 

-----<>--

Japon sefiri geliyor 
Ankara, 17 {Huıuıt) - Sabık 

Maarif Vekili Hikmet Bey ve Ja
pon sefiri buıün lıtanbula hareket 
ettiler. 

1smet Paşa Hz.nİJ1 
1 

halleri teehhur 1 
,/ 

Ankara, 17 <,.HuıuıO ;_ 
bula iİdeeek olan Bat" 

Pata Hazretlerinin seY• 
ahhür etmiıtir. 

-·-"~ 

Ankarada der 
hararet 36 ı 

Ankara, 17 (Huıutl~ 
gün burada hararet dl 
gede 36 dır. 

- v----

Mifli ·müdafaa ~ 
lzmire gitti 

H "'11 Ankara, 17 ( uı t 

Yeni tayin kararnamesi Müdafaa Vekili Zekl 
kü öğle lretile lznıire 

Ankara, 17 (Huıuıi) - Mek· ----0---
tupçular, kaymakamlar, Buraa, • . • 

5
, 

Balrkeıir vali muavinlikleri; iz· Pohs·n vazıfe ve 0 
mir, Konya, Adana idare azahkla• Ankara, 17 (Hu~o~ 
rı tayin kararnamesi yükıek taıdi· vazife ve ıallhiyetıP• ut' 
ke arzedilmittir. zamna.~e haıırlanrD•t 

-o-_- ~ 

Ç k K . 'ddetli an ırı - aysen lspartada şı / 
arasında otoray hparta, 17 (A.J..) 

Ankara, 17 (Huıuıi) - Çan• ıat 17.53 te oldu~p.-' 
kırı ve Kayseri arasında işliyecek çok ıUrültülil ve c:,~ 
olan otorayların tecrUbelerine bu- \ doğr~ bir zelz~le 0olıpf 
aün devam olundu. ve ~aırece zayıat Y 



7'LER ................... 
" 
nıetin beyan-

esi ve Yahudi 
ıneselesi 

'"11 • 
erın bir hayli dedikoduya 

ı:ı Yah d' . h . Sti u ı ıneıeleıi ikı eyetı 

:aını İtıal etti. Fakat hidi-
1 ~.il hlodern bir devletin P'; -

~ d ifıtde eden bir kararla son 
ı. 

il Ba!'Vekilin Büyük Millet 
• e Trakya meselelerinden 

f '~iilcrü Kaya Beyin Trak:.a 
~ Yle dlgun ve üstün bir go· 
•r"• ede 

lil 
n kararın ortaya çıkc; -

e idi. 

illetin beyannamesinde dik -
olan en mühim nokta Trak
!eti tarih seyri içinde hiç 

teaıre kapılmıtdan izah edebil-

'"1et ad ·· · ı h"' d' l · M amı gozıy e a ıse erı 

~
eı:ı beyanname Türk milleti
rdan beri yanyana ya§adığı 

J re ••la düıman bir vaziyet al· 

1
°rtaya çıkan hadiselerin ha-

• eı:ı takma cereyanlardan iieri 
'P•çık göıtermektedir. . .. .. ,. 

.Yede bir Yahudi meselesi yok
ın hiç bir devrinde Türkiye için 
hleıele mevzuu bahsolmamt§· 
l'nilleti Yahudileri Avrupanın 
z:u1·· ~ \lln ve imha vaııtalan fa-

l 11urıduiu zamanda gayet ge· 
0 eranıla muhafaza etmittir. 
lof s . 

Pınozanın babasının bas· 
tnurdar oldu diye Yahu -

1.~~ toprağın bile hudut ba • 
.•aı bir zamanda Türkiye Ya-
ı . 
'itn ernin bir hürriyet mem -
il. 

~Vrupasında Feodaliteler, ve 
il İnkiıafından baıka bir 

Yan krallıklar Yahudiler h&k· 
. llıı:ı davranıyorlardı. Yahu· 
I?' trk olarak yaıaroalanna ta· 

. 'demiyordu. O kadar ki, 'Ya• 
I' Şeytan ve din düırnanı gibi 

b 'i - · • "'"r -~:-~ 
lhuc:lilik garp Avrupa11nda 

Ilı" Paryalığın adeta ayni 

d' 
•ler garp A vrupasında ya!•· 

llıltnak için bir tek çare bu -
l'dı: Yahudi olduklarını u -
1 

il •. 
• •çın dinlerini, dillerini 
· otl~dı. Fakat feodalite ve o
~ etıniı tekilleri içinde yatı· 
ti ~ dinini, dilini değiıtiren, 

1..) Ilı. ciddi bir surette kaybc • 
~i e •rnha etmeğe çalıııyor!ardı. 

; Yahudilik Garp A,rrupa • 
ı ~· 1~rnan memlekete intibak 

il du. 

'lii . , 1' rkıyede yabancı dillere 
~ıı ı.. .. 1 b" . l <10y e ır uıul tak.ip e-

1 • ... ~Paratorluk rejiminin ye· 

"' ~ ~e din aynlığına ehem'-hi: h. Çünkü ayrı dillere ve 
-ı... olanları kendi bayrağı -
,,: .hir verıi mukabilinde 

llllrdı. 
. lrnp 
}'le aratorluğu kurulu • 
'tlfı tda!"p feodaliteleri ve on-
~ " • "b ())du•-

1 
" 1 aret olan krallık· 

ıt 1( •rı .. ı 
ll•ll1) reJım erle taban ta· 

ere rn l'k . a 1 tı. Bunun için 

(l) Sadri Efem 
cvamı 5 inci sayıfada) 

Edirne seyahati Dayak mı? Talebe yurdu 

Cuma günü ucuz bir Üniversitede bir talebeyi 
tren daha kalkıyor hocası dövmüş 

Tamir at dolayisile bir 
müddet için kapatıldı 

İstanbul ve Edirne Halkevleri- Kadırgadaki Talebe Yurdu ta-
l Ed" Üniversitede fizik ve kimya şu- mirat dolayısile kapatılmıştır. Bir 

nin teşebbüsü ile yadpı an . Şırnke besinde şayanı teessüf bir hadise kısım talebe memleketlerine gı't
seyahati rağbet gör üğü içın ar 

b olduğu haber verilmektedir. Anla miır.tir. lstanbulda kalan 43 talebe 
Demiryolları idaresi u cuma gü· ld ..., .. f "k k" b 'S' 

.. Ed" 'k' . b' t t h tı ıgma gore ızı ve ımya şu e ye de cumartesi gününe kadar nu de ırneye ı ıncı ır ren a • . d d.. d b . f ·· ı··k . . sın e ort sene en erı pro esor u y ı ·· d d'l rikine karar vermı!tır. Bu tren de urtta yatma arma muıaa e e ı -

k. "b' f k lA d t · yapan Fransız muallimlerinden M. mı'ır.t"ır. 43 talebe kimsesiz olduk-geçen sefer ı gı ı ev a a e enzı· 'S' 

b hı · k' d Valanse ile talebeler arasında 25 farından açıkta kalmamalarının li.tlıdır. Tren aa a eyın se ız e 
Sirkeciden kalkacak ve akşam 16 Haziranda yapılacak imtihandan temini için Halkevine ve Fırkaya 
da Edirneye varacaktır. dolayı bir ihtilaf çıkmı!, ihtilaf de müracaat etmişler, tamir müdde -

23 kanlığa, oradan Maarif Vekaleti- lince kendilerine bir yer gösteril -
Şark Demiryolları idaresi 

b 1 d ne aksetmiştir. Maarif Vekaleti mesı"nı· ı'stemiıtlerdir. Talebeler Temmuz bayramı münase eti e e 'S' 

Edirneden lstanbula gene tenzilat- 25 Haziranda yapılmıyan imti· çadır verildiği takdirde bir yerde 

k hanların 15 Temmuzda icrasını kamp kurup oturabileceklerini 
lı bir tren kaldıraca tır. 

Bu tren Edirneden 22 Temmuz 
pazar günü saat on üçte kalkacak, 
saat 21 de lstanbula gelecektir. Bu 

resmen bildirmiştir. Bunun üze· söylemektedirler. 
rine evvelki gün 10 talebe imtiha- o-..._ __ 

na gi~mi': ... bunı~rdan dört tanesi Buz sarfiyatı çoğaldt . 
geçmış, dıgerlerı muvaffak olama· ı 

tren seyahatinin de fevkalade rağ- mıştır. Havalar altı gündenberi fazla 
bet göreceği muhakkak addedil - ucak gittiğinden buz sarfiyatı ge -
mektedir. Edirneliler de İstanbul- ~uvaffak o~amı:.anlar bundun ne artmıştır. On gün evvel günlük 

da hı·r hafta kalabilecekler ve haf- üzerıne dekanlıga muracaat e e· 'k 

ta sonunda tenzilattan İstifade ede 
rek Edirneye döneceklerdir. 

Sark Demiryalları hareket dai
resi reisi M. Antomari dün bir 
muharririmize demittir ki: 

"Halkevlerinin teıebbüsleri ile 
yapılan Edirne seyahati hakikaten 
rağbet buldu. Bundan cesaret a· 
larak bu cuma günü de Edirneye 

ikinci bir tenezzüh treni kaldıra· 
cağız. Bundan başka 22 Temmuz
da da Edirneden bir tren gelecek-

f .. .. k d"l . b" buz sarfiyatı 25 - 30 ton ı en son rek, pro esorun en ı erıne ır ay . .. d 80 k 
1 d . ...,. h il d'l · b me hır kac gun zarfın a tona çı -evve ver ıgı a e ı mış azı - ~ . . 

1 1 · l ldug"" unu söyle- mı,tır Karaağaçtakı buz fahrıka-se e erın yan ış o , 'J: • • •• 

k · t · l "d sı ise dört günden berı gunde 125 me ıs emış erı r. 
Talebeden biri hal vara • ton buz istihsal ve depo etmekte • 

kalarından birin dekana verır • 
ken profesör içeri girmiş, kendi
sine ait olan hal varakasını almak 

istemittir. Bu sırada profesörle 
talebe arasında münakaıa olmuş, 

ve iddiaya göre, koridora çıkan ta
lebeye profesör bir tokatla bir 
yumruk atmıştır. 

dir. 
Bazıyerlerde buz bulunamadı -

ğmdan şikayet edilmektedir. Ala
kadar bir zat demİ!tİr ki: 

"- Buz azlığı yoktur. Fabrika 
istihlaktan fazla buz yapmaktadır. 

tir. Hükiımetin tanınmaıı ve gö· Hadise bu kadarla kalmıştır. 
rülmesine ehemmiyet verdiği gü • Bu vaka hakkında dekanlık ye Ü-
zel Traky:•:x• ta'lıtmak için elimiz- . 't Js.t~M•:•~ ·· 

Olsa, olsa bazı bayiler ellerinde 

kalacağı endi§esile fazla buz al -
mamakta, gelen müşteriler de buz 

bulamamaktadır. Buz buhranı 

...... an • ....-. .. uıu pı;kveqı ~ ... f~ .~ .. l • 
kil ata gırıtmıt, dun profesor e ta· 

yetle yapacağız. Bundan batka 
Trakyanm muhtelif zamanlarda 

kurulan panayırlarına, Alpullu 
ıeker fabrikasına da ucuz trenler 
kaldıracağız. 

Trakyadan lstanbula gönderi -
lecek kavun ve karpuzların satı, 
fiatini nazarı dikkate alarak bun • 

lar için geçen sene olduğu gibi u • 
cuz tarifeler tatbik edeceğiz.,, 

~------o~-----

E r o İnci J er mahkum 
oldular 

Beynelmilel kaçakçı Halpere 
yataklık eden· ve geçenlerde evle
rinde on buçuk kilo eroin bulunan 
Kari ve nişanlısı Elizabet 8 inci 
ihtisas mahkemesine verilmitti. 

Dün muhakemeleri bitmiş ve 7 ay 
lıapis ile ayrı ayrı olmak üzere 8 
bin kôsür lira para cezaıına mah
kUm olmu§lardır. Cürüm arkadatı 
olduğu iddia olunan piyanist Friç 
Pla~ki ise aleyhinde hiç bir delil 
bulunamadığından beraet etmit -
tir. Verilen karar kabili temyizdir. 

lebenin malumatına müracaat e
dilmittir. 

Talebenin müddeiumumili -
ğe bir istid~ vererek dayak 
yediğinden tikayet edeceğini söy
lenmektedir. 

Havagazı ucuzladı 
Havagazı tarifesi belediyece 

yeni battan tetkik edilmiş, metre 
mikabı altı kurut otuz paraya in
dirilmiıtir. 

Elektrik tarife komisyonu da 
yarın toplanacaktır. Komisyonun 
bu içti.maında elektrik üçretlerin
den başka saat ve kutu kiralarının 
da indirilmesi meselesi ehemmiyet 
le tetkik edilecektir. 

Bu kiraların yarı yarıya indi -
rilmesi muhtemeldir. 

--0--

Vali, Silivriye gidip geldi 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

Bey dün sabah yolları teftit etmek 
üzere otomobille Silivriye gitmiş, 
aktama dönmüttür. 

--o-

Türk- Yunan mah
kemesinde 

Yaz tatili girmesine rağ -
men Türk -- Yunan muhtelit ha-

kem mahkemesi çalıımaktadır. 

Mahkemede müdafaa yapılmakta, 

reis, zaman zaman şahit dinlemek

tedir. Şahitleri dinlenen bazı da
vaların müdafaası birden yapıla
cak ve sene sonuna kadar bir çok 
davalar iptal edileceği gibi karara 
da bağlanacaktır. 

--o-

Şehir bandosu 
Şehir bandosunun Beyoğlunda 

Konservatuvar binasına yakın bir 

yere nakli kararlaşmış, münasip 
bir bina aranmağa başlanmı!h. 

Tepe başında münasip bir bina 
bulunamadığı için şehir bandosu -
nun bu sene Tepe başına naklinden 
vaigeçilmittir. 

Şehir bandosu talebeleri bir kaç 
güne kadar Pendikte bir ay müd-ı1 

detle kamp kuracaklardır. 
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SQHBETLER 
··- ---·· 
Bilya hikayesi 

Ve• 

Tavukla yumurta 
Hikayesini yazmıştım: 
Çocuğun biri, eline otomobil teker

leklerinde bulunan bilyalardan birini 
geçirmiş. Düıünmüş, tnşınmış : 

- Acaba bu nedir? 
Nihayet bilyanın ne olduğunu bul

mu§, hükmünü vermiş: 
- Otomobil tohumu! 
Hemen bir kazma. Toprağı kaz • 

mış, otomobil tohumunu ekmiş, başia
mış sabah akşam ıulnmağa. 

- Ne yapıyorsun? 
Diye ıoranlara: 
- Tohumunu ektim, otomobil çr • 

kacak diye bekliyorum t Dermiş. 
Dünkü "Zaman" gazetesinin baş • 

yazısını okurken, aklıma bu hikaye 
geldi. Zamanın baımuharriri diyor ki: 

.•. Büyük sanayie memleketin bi
hakkın sahip olması, kurduğumuz fab
rikaları bir gün her noktai nazardan 
yabancılarrn en ufak yardımına muh -
taç olmaksızın işletebilmemiz için 
memlekette küçük sanayiin de yerleş-• 

mesine ve inki af etmesine kuvvet ve 
ehemmiyetle çalışmak mecburiyetin • 
deyiz. 

Küçük ıanayiin yerlqmeıine ve İn· 
ki~af etmei'ine ehemmiyetle çahımak 
lazımdır amma, sırf küçük sanayi ba· 
kımından lazımdır. Yoksa bunun bü
yük sanayi ile alakası yoktur. Meaela 
nalbant dükkanları çoğalıyor ve inkiA 
şaf ediyor diye, bunun neticesi muaz· 
7am bir fabrika doğacağını sanmakla, 
çelik bilyadan, otomobil çıkacağını 

beklemek araıında fark yoktur. 
Ne küçük sanayi tavuktur, ne de 

büy\ik sanayi yumurta. 
Onlar, birbirlerini doğurmaz. 

Selami izzet 
------0---------

D ilenci le r toplanıyor 
Son bir hafta zarfında lstan· 

bulda iki yüz kadar dilenci toplan
mı~tır. Bunların çoğu çingene ka
dın ve çocuklarıdır. Civar vili.ye 
lerden gelen bu çingeneler grup, 
grup kalabalık yerlerde dileniyor
lardır .. Toplanan dilenciler geldik 
leri yerlere gönderilmitlerdir. Bu 
yüzden İstanbul sokaklarında si -
yah çartaflı çingene kadınları a • 
zalmıştır. 

Istanbuldaki Mısırlı 
seyyahlar 

Temmuz ayı zarf mda Mısırdan 
lstanbula pek çok seyyah gelmiş -
tir. Bunları~ hemen ekserisi bo • 
ğazda yalılar, bir kısmı da Şitlide 
apartman kiralamışlardır. 

Bu sene gelen Mısırlı seyyahla
rın geçen senelere nazaran beş, al
tı misli fazla olduğu anlaşılmak • 
tadır. Zengin ve yeni evlenen Mı • 
sırlı birgenç lstanbulun balayı ae· 
hayatına çıkanlar için emsaliz bir 
şehir olduğunu söylemiftİr. 

--o--
Yeni Fırka reisi geldi 
Cumhuriyet Halk Fırkası lstan· 

bul Vilayeti idare heyetinin yeni 
reisi Antalya mebusu Dr. Cemal 
Bey dün şehrimize gelmiştir. 

1 Sıcaktan bunalan ve vakit bu • 

il la.bilen herkes denize ko§uyordu. 

Bittabi bu nimetten en Çok iıtif a-

de edebilenler, çocuklar olmuştu., 
Resimlerimizden ikj!Iİ denizin 

keyfini sürenleri gösteriyor. J 

F enerbahçe ile karşılatmak Ü· Üçüncü resmimiz, bu takımın en 

zere Viner Atletik klüp oyuncula- iyi uyuncularından dördünü bir 

rı dün ıehrimize gelmitlerdir. arada göıteriyor. 
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Ecnebi profesör- ! 
lerin istişare hakkı 
.... (Başntakaleden devam) 

kere daha avdet editimizin ıebe· 
bi hem bu husustaki yanlıı telak
kiyi tashih etmek, hem de bundan 
evvel makalemizde yazmıt oldu
ğumuz yazıların doğruluğunu te· 
yit eylemek içindir. 

Haliçte 
Bir polis ve bir gümrük 

memuru boğuldular 
Fenerde nöbet bekliyen muha

faza memuru Halit ve polis betin· 
d ıube memurlarından Netet efen 

diler arkadaşlarından kamarot Zi· 
za efendiyi yanlarına alarak Ha -

liçte bir sandal gezintisi yapmaya 
karar vermişlerdir. Bunlardan Zi

ya efendi güreğe geçmiş, sandal 
Fenerden ayrılmııtır. 

Saat yirmiye doğru birdenbire 
fırtına çıkınca Ziya efendi sandalı 
idare edememiı, biraz ıonra da 

sandal kapaklanmııtır. Üç arka -
daş denize düşünce etraf tan imdat 

istemitlene de fırtına dolayısile 

denizdeki vesait sahile çekilmit 
bulunduğu için yardım edilememİ§ 
tir. 

Sunula beraber ecnebi profe
sörlerinin istişare haklarının ol· 
maıı, tabii Üniversite dahilinde 
ve Üniversiteye bağlı olan hasta
nelerdeki gündelik reımi vazifele
rinin tamamile ifasına mani ola· 
bilecek tarzda fazla faaliyetlere 
ce\·az veremez. Evvelce de yaz
dığımız gibi ecnebi profesörlerin 
Üniversiteye getirilmesinden asıl 
makıal memlekette eMiyetli, mü
tehaaııı yeni doktorlar yetiştire
bilmektir. Bu maksadın temini 
ise profesörlerin mümkün olduğu 
kadar gündelik mesailerini~ Üni
versite dahiline haaretmelerile o
lflbilir. Şu kadar var ki hükumetin 
büyüh fedakarlıklarla getirmit ol
duğu ecnebi profesörlerden mem
leketin hakkile istifade edebilme
si için bizim üzerimize de bir va- Bir hayli müddet denizde çır· 
zife dütlüğünü unutmamalıyız. pman üç arkadaıtan kamarot Ziya 
Bu vıızife de ecnebi profesörleri- dendi mezbahaya giden bir san • 
nin kanu~ dairesindeki faaliyet· dal tarafından kurtarılmış, polis 
}erini ve mesailerini ellerimizden Neıet efendi ile muhafaza memu • 
aeldiği kadar kolaylattırmaktır. ru Halit efendi boğulmuşlardır. 

Mehmet ASIM Cesetleri bulunamamıştır. 
~~~~,o...-~~~ 

''Misak 
Yugoslavyalı talebe geldi 

hastalığı! 
0 

Yugoılavyada Lobyana darülfü-

Italyanlar M. Bartunu 
siyasetini tenkit ediyorlar 

Roma (Taymiı) - İtalya, Par
tonu,n Londrayı ziyaretini derin 
bir merak ve asabiyet içinde bek
liyordu. İngiltere hükumeti tara
fından neşrolunan resmi tebliğ si· 
nirlerin gevşemesine yardım etti. 
Burada ehemmiyetle nazarı dikka
te alınan bir nokta, lngilterenin 
Lokarno misatkı haricinde yeni 
bir teahhüde giritmekle mıntakavi 
misaklar hususunda Fransa ile 
mesaisini birlettirmek siyasetini 
redde~iı olmasıdır. 

Bütün ltalyan gazeteleri İngil
tere tarafından tutulan bu hattı 
hareketi taavip etmektedirler. 

M Bartunun siyasetine muhalif 
olanlar onun taraf andan tutulan 
misak siyasetini Poktomanyo yani 
miaak hastalığı kelimeıile tarif 
etmekte ve onun riyakarlıktan bat 
ka bir şey olmadığım söylemekte· 
dirler. Bunlara göre M. Bartunun 

nunu talebesinden 17 genç ile bir 
profesör dün sabahki trenle ıeh • 

rimize gelmiılerdir. Yugoslavyalı 
talebeler İstanbul liıeıine misafir 
edilmitlerdir. Talebeler ıehrimiz • 
de dört gün kalacaklar, şonra ge • 

ne memleketlerine döneceklerdir. 

Polia haberleri 

Defter hırsızı ! 
inhisarlar umum müdürlüğün

de hademe Hatice isminde bir ka

dın di.in aabah süprüntüleri ve a • 
tılmıt k~ ğıtları toplarken dolapta· 

ki on yedi defteri de aralarına ka
rıştırmış, binadan çıkarken yaka· 
lanmıştrt 

Otomobil ~arpb 
Horhorda oturan Musa efendi

ye Cumhuriyet cadde.sinde 2416 

numaralı otomobil çarpmış Musa 
cf endi hafif surette yaralanmıştır. 

Şoför İbrahim efendi yakalanmış-
trr. 

siyaseti Almanya üzerinde tazyik Kavga 
yapmak için bir çevrilen tabiyevi Ayvanıarayda Kalafat yerinde 
bir manevradır. Bu manevranın marangoz Kazım efendiyi aandal-
bir hedefi de ,İtalyanın zaafa uğ- cı Ali efendi yaralamış, kaçarken 
ratmakatdır. lngilterenin ittirak yakalanmıştır. 
etmiyeceği bir Akdeniz misakı, --------------
Fransa - İtalya deniz müsavatını 
Fransa lehinde hal için bir manev· 
ra sayılmaktadır. 

Siirtte yer altından 
su fıkınyor 

Siirt, 17 (A.A.) - Betiri civa· 
rında yer altından ıu fıtkırmakta 
ve ara ı?ra hafif sarsıntılar husule 
gelmektedir. 

Hadisenin tetkiki için vilayeten 
mühendiıler aönderilmittir. 

Orhun mecmuası kapatıldı 
Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye 

Ege m1ntakasında meyva 

tetkikleri 
Ankara, 17 (A.A.) - Yüksek 

ziraat enstitüsü meyvacılık pro • 

feaörü Blayz Berk Eğe ve Karade· 
niz mıntakaları meyvaları hakkın· 

da tetkikatta bulunmak üzere ya • 
nında aıiıtanı ile birlikte bugün • 

lerde lzmire hareket edecek ve 

Eğe mıntakasında tetkikatını bi • 

tirdikten 'onra Karadeniz mınta -
kaaına geçerek Giresun, Trabzon, 

Rize havalisinde vazifesine devam 

ey liyecektir. 
-0---

Cumlıuriyetinin dahili ve harici 1 d h t d · 39 . . . . ~ lzm r e arare erecesı 
polıtıkasını te,vış ve ıhlal edecek 
mahiyete m~zir ne,riyatta bulnan 
latanbulda Münletir "Orhun,, iı -
mindeki mecmua, icra Vekilleri 

•••lllllıietii•li ari le tatil edilmiıtir. 

lzmir, 17 (A.A.) - iki günden 
beri hararet derecesi 39 a kadar 
çıkmııtır. Şehir içinde bunaltıcı 
bir ıacak hükijm ıürmektedir. 

• 

Üniversitede 
Yeni Rektör dün geldi, 

işe başladı 

Cemil Bey 

Üniversitenin yeni rektörü Ce
mil Bey dün sabahki trenle Anka
radan ıehrimize gelmiıtir. Cemil 
Bey Haydarpa§a istasyonunda Ü • 
niversite dekanları ile ordinaryüs 
ve doçentleri tarafından karşılan
mıttır. Cemil Bey öğleden ıonra 
Üniversiteye gelerek vazifesine 
ha§lamıf, bir kısım ordinaryüılerle 
tanışmıştır. Bugün de diğer ho· 
calarla tanışacak, yarın fakültele
ri gezecektir. Cemil Bey bir mu
harririmize dem ittir ki: 

"-Vazifeme batladım. Evvel
ce çızılmış olan program dahilinde 
çalıtılacaktır .,, 

r. 

ıcağın tesiri 
Altında uyuyanlar 
Paralarının ve yanların
daki defterin çalınma
sına fırsat vermişleri 
Kadırgada sıcağın şiddeti tesi

rile sokağın bir köşesinde yan gel
miş, bitap bir halde uyuyan iki a
damın paralarını ve yanlarındaki 
bir defteri aşırmaktan ıuçlu Abdi, 
suçu işlerken görülmüş, yakalan • 
mış ve dün aktam üzeri Sultanah
met ikinci ıulh ceza mahkemesin
de ıorguya çekilmiıtir. 

Abdi, mahkemede §öyle söyle -

di: 
- Ben, oradan geçiyordu. Bu 

iki adamın yanında bir defter gö
züme ilişti. Merakla eğildim, def· 
terin ne olduğuna bakıyordum. Bu 

51rada beni yakalatlılar. Defteri 
~alacak değildim. İçinde ne yazı· 
lı olduğunu merak ettim de .. Pa • 
raya hiç el sürmedim! 

Hakim Salahaddin Bey, suçlu· 
yu tevkif etti. Şikayetçilerle t•· 
bitlerin çağrılmasına karar verdi. 

1 Askere ~a§1rışlar 1 
330 doğumlular 

Fırka Askerlik dairesinden: 
1 - lıtanbul vilayeti mınlakaıın • 

da - Yalova hariç - bulunan kaza -
lardan Çatalca, Silivri, ve Kartal ve 
Şi!c ktlznlannın 330 doğumlu ve onlar· 
la muameleye tabi efradın askerlik 
meclisleri 1 - Ağuıtos . 934 ten itil»a
ren açılacaktır. 

1 - Diğer kazalar askerlik mechı
lcrinin açılma tarihleri ayrıca ilin edi
lecektir. 

3 - Alakadaranın mensup olduk
ları ve yahut mmt2!.kasında bulunduk
ları askerlik meclislerine müracutla 
yoklamalannı yaptırmaları ilin ob • 
nur. 

Sergi 
Yerli mallar sergilerinin 
altıncısı bugün açılıyor 

l ktibaslar: 

Japonya - ManÇ 
iktısadi blok\! 

"Times" yazıyor: JaporıY' 
çuko iktuadi blokunun iıtib 
gaye; iki memleketi iktısadell 
tirmek ve bu ıuretle büliİI' 

. " memleketlere karıı tamaııı•Y~ 
kil bir vaziyet almaktır. Bil ".'J 
zaran bütün ham maddeler ~ 
adan temin edilecek ve JaP"' Yerli mallar ıergisinin altıncısı 

b 
malları i§liyecektir. 

ugün ıaat 16 da merasimle açı- ~ 
Iacaktır. Japon dı' ticaret ıtatiıtl 

S 
. • h . B k'l l pamuk, yün, demir, çelik, bıl 

ergı tertıp eyetı aşve ı s- · 1 k 1• t·-· •ttıJI . l ıu ya, ,e er ve as ıgın ı 

met Pata Hazretlerıyle kt11at Ve- mallar meyanında oldu.ğun" 
kili Celal Beyin açılma merasimin· yor. Acaba Manchuria bunlff
de bulunmalarını telgrafla kendi- receye kadar temin edebilir? 
lerinden istirham etmiştir. Japonyanın pamuk fabrilı 

Serginin nokaanıız ve mükem- de 600,000 ton ham pamuk > 
mel olabilmesi için dün gece saba- Bu miktarın yüzde dokıanı d 

dan ithal edilir. Şimdiye kıı 
ha kadar faaliyet devam etmittir. churia'nın pamuk istihıali 1t 

Sergi tertip heyeti Galatasaray ve Koreanınki 7000 tondur· 
binasını 200 bin liraya sigortaya ğuk olan Manchuria'da Jap 
koymu§ ve sigorta poliçesini mek- tiyacına kifayet edecek de 
tep müdiriyetine vermiştir. Sergi muk yeti,tirilmeıine imka" 
her gün ıabah 9,30 da açılacak ve Fazla olarak Manchuria P 

cinsi dü,ük olduğundan ine~ 
akşa.mları 22,30 da kapanacaktır. lu kuma~ yapmağa salih der 

Merasimin programı şudur: cak pamuklu örtüler gibi lı' 
1 - Deniz orkeıtraaı tarafından yapılabi!ir. 

istiklal marfı. Japonyanın senelik haırı 
2 - Nazmi Nuri Bey tarafından laki 35,000 ton kadar tabrnİ11 

sergi hakkında bir nutuk. Bu miktann kaffesi ecnebi 
3 - Kazım Pqa Hazretleri ta- lerden, bilha11a Avuıtraly• 

rafından kapının önündeki korde· edilir. Son senelerde Manch~ 
vi dört bin ton kaba yün it 

lenin keıilmeıi. ı yor. Bu yün ancak kaba ı,. 
4 - Sergiyi ziyaret.. imalinde kullanılabilir. 

Bir muharririmiz altıncı yerli 
mallar ıergiıini tanzim etmekte 
olan Nazmi Nuri Beyi çalıtma ıa· 
hasında görmüı ve kendisinden 
ıergi hakkında. malUnıat iıte • 
miştir. Nıu:mi Nuri Bey §Unları 

ıöylemiştir: 

- Altıncı yerli mallar sergıaı 
bir kaç müessesenin hariç olmaaı· 
na rağmen keymlyeı: ~e l\:eytlyeı 

itibarile beşinci yerli mallar sergi
sinden daha üstündür. 

lıtirak adedi geçen ıeneden faz
ladır. Bu fazlalık bet senedenbe· 
ri devam eden sergilerimizin halk 
üzerinde teveccühkir bir rağbet u· 
yandırmuı ve ayni zamanda ıer
gi ıatıtlarında müıtahsillerimizin 
maddi menfaatinden ziyade yerli 
mallarının nefaset ve mükemme
liyetini halka tanıtmak ve maddi 
bir eserle bu teveccühün tenmiye· 
sini temin gayesinden ileri gel· 

mektedir. 

Elbiselik kumaı yapılfl1 
kan yoktur. Koyun yeti,ti 
rindeki müteha11ıslarm fikİ 
re ıoğuk iklime tahammül 
leri için tabiat Mançurya . 
nı kaba tüylü yapıyor. B• 
Manchruia, Japonyaya lazıf11 
nün yüzde yirmi beşini bile 

.. mez. 
Japonya ıenevi bir buÇJ 

tnn ~ ...... ;p vr ~elik kullan~,1 
tihaalatr 250,000 tonu ıeç 
ca Koreadan 200,000 ton t 

Bu suretle s~n~vi. iki mil:)"~ 
demir ve çelık ıhtıyacı vB.r I 
churia ıenevi 850,000 tort 10' 
çıkarır ki, bundan ancak , 
saf demir istihsal edebilir· 
de cinı itibariyle dütüktürj 

Japonya kereste ihtiy• 
nı hariçten temin eder. sıı 
yüzde ikiıi Mancburiadan 
1i Manchuria' da büyük 0 

dır. Yapılacak blok vakı3 · 
fade edebilir; fakat Mancb" 
lacak in,aat bu ormanlarll' 
nü istihlak edecektir· I 

. 'l' Japonya ManchurıY3 
Zannediyorum ki, senelerden lir? Manchuria nüfusunu" /o 

beri·yapmakta olduğumuz ve ik- sımını te§kil eden köylü ,.,.., 
tidarımız niıbetinde muntazam hayat ıeçirmektedirler. f.; ~ 
olmaıına çahttığımız yerli mallar yaçlarından maada ~!ç ~'. 
sergileri bütün Türkiye muhitinde almaia muktedir degıll 

nazaran çek daha az par' ._J 
müsbet akisler uyandırmıf ve mın- ..aıV" ı lar. Son zamanlarda J~YA, 
tRka mıntaka yerli mallar sergileri churiada yaptıkları bu1: 
uçılmak suretile milli mamulatın memlekette bulunan J•P" 'i of 
ılirümü fazlalaştırılmıştır. nin mübayaatından, jktı•.~' 

Milli istihsalin kuvvetli istihlak re venniycn inıaat f.-li ı.if 
menbaları bulmalı, ithalat eıyaıı· herkeıin bir defa alsr•",.,~ / 

. . .. züne bakmadığı gayet ~. ~ıt 
nın azalmasını ıntaç etmış ve T urk d • d. 11 ın 5ii~rıtl rece e a ı ma ar 
parasının kıymetine ithalat nok - etmi§tir. /. 
sanlığı da hayli kuvvet vermittir. ~ ~ 

Senevi 250 milyon Türk lirasına Matbaamıza 9!~.~" 
yaklaıan ithalat miktarının son ıe- --···:·---;:-· .. j\tl•~~ 
nede 90 milyon liraya inmeıi, 160 am v'"" 
milyon liranın ana vatanda kalma- lstanbul Tapu ve. ,-f 

.11• 'kt' k d yeti resaamı S. FebJPI >~il 
ıı mı ı ı ısat no taıın a mem • . . 1 .. 1 bir ;.;, . . . . laa" ısmıy e guze .,. 
lekete mühım bır zafer temın et· t Atl Tu .. rkiyenİ11 ~ 

ır. aı, . ~ Jr- . 
miştir. Artık her nevi ihtiyacımı· memleketlerın coğl' ,O• . 
zı memleketimizde kendi ıerma - en doğru bir ıurette. 01 '~ 
yemiz, çalıtmamız ve zekamızla rafi tabir ve iıiınler'I _.._J1f ,'l 

1 t••' ;rT 
meydana çıkarmağa azimle baıla- zılan ve anlatı an ,-

k.ld .. ı· .t.tl• ı.ıt• 
dık ve bu yolda kuvvetle ilerliyo- §e ı e ıoy ıyor. ,..._ıstr 'Jl'j 
ruz. T ee11üıüne baılanılan büyük ritalar açık ve o~ıa _.,,.tt' Y-A 

Atlası nefiı ~r "'(; ,. ~ 
fabrikaların faaliyete geçtiği za • bal Kütüpbaneıı, b,,.-1 
man artık batka bir diyarın sınai allimlere, talebe>'e.. bir ;'j 
varlığına ihtiyacımız bile kalmı - dilebilecek kıyroeth ',#, 
yacaktır. En büyük milletlerin ik • ,)İ1 
tiıadi sarsıntıları hala devam edip dilecek bir nıu"•f:, 
durmakta iken bizim bugünkü va - günkü muvaff ·~ iıJ 
ziyetimiz hepimiz için iftihar e • ran büyükleriJllİS 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 
....... ·- ıı== 

\ 

Edgar Pip'in Bu ha ita 
son maceraları F enerbahçe Viya

__. nalıların karşısında 
F enerbahçe klübü tarafından 

davet edilen W. A. C. adındaki 
Viyana takımı dün tehrimize ıel· 

as ıa•ııı•ıı••mııı•1111111MU•.-ınıı•-ıı m ~ııoouıııınıımııınııın111 

( MEMLEKET 
! __ ............. , 

Ayvalıkta 

Belediye 
Ne yapıyor 

FINDIK 
Yeni mahsulün satışları as 

Yazn: Arnold Galopen 

Reis" Parasız nasıl hükumet olur?,, 
diye dövünüyordu ! mittir. Bu cuma günü Kadıkö • AH Beyin mlllf mUcadelede 

Trabzon, 17 (A.A.) - 933 fın" 
dık mahsulünden elde ancak bet 
bin kantar kalmııtır. Bu miktar 
934 mahsulü satıfa çıkarılmadaJI 

bitecektir. 934 mahsulü üzerin• 
satıtlar azdır. Bir kaç gün sonr• 
vadeli satı§lara baılanacaktır. 

-29- yünde Fenerbabçe takımı ile dU9mana ilk kurtunu 

Gece adamlarımı topladım ve 
Muçado'nun kaçarken bazı mü
him evrakı da beraber götürdü
ğünden bahsederek evini basmak 
icap ettiğini anlattım. Herifler 
böyle itlere ahtık adamlar. Hazır 
bulunduklarını söylediler. 

Fakat az sonra Pilkomayo ile 
görüftüğüm zaman kat'iyyen hah 
rıma gelmemit olan bir hakikati 
öğrendim. Meğer Muçado o gün 
kiraladığı bir yat ile Santa - Lucia 
dan kaçmıf ve hazineyi de bera • 
her götürmÜf. Şimdi kimbilir ne· 
reye Venezüela'ye mi Kolombiya
ya mı, Allah bilir nereye doğru yol 
alıyordu. 

Pilkomayo fena halde mütees
sir olmuttu. "Parasız naaıl hüku
met olur?,, diyordu. 

- Evet, dedi, bu böyle! Benim 
yerimde olsanız ne yapardınız? 

Mesele oldukça nazikti. Az dü
tündüm ve ondan sonra dedim ki: 

- Yapacak bir fey var! Nere
de pllra VPrra almak! 

- Meıeli nerede para vardır? 
- Nerede olacak bankalarda! 

- Benim de aklıma bu geldi, a· 
.ma bankaları ıoymak için nasıl 

bir sebep bulmalı? 
- ~ıl,.t.ebep mi? Paruızlık! .. 
- Evet ama, lıJankalardaki pa· 

ralan almak tehlikeli bir ittir. Bu 
auretle küçük sermayedarları gü

cendirmit oluruz. Bunlar parala
rına dokunulunca çok tehlikeli in· 
san olurlar. Kendilerini soyanam 
kuduza dönerler. 

- Evet, hakkınız var! . Evveli 
bankaları askeri itpl altına alma 
lı ondan sonra bir teftif yapmalı. 
Bu tef ti§ eınaaında küçük servet· 
lere dokunmaz ve adedi ancak yü· 
ze varan ve fakat yekun dolduran 
zenginlerin paralarına el koyarız. 
Bu zenginleri devlete kartı suikas 
cürmile hapiae atarız. Bu suretle 
küçük sermayedarlara dokunul· 
mamıt olur. Bundan maada bir de 
fa kasanızı doldurduktan sonra 
vergileri azaltarak itçi sınıfının 

memnuniyetini celbedebilininiz. 
Halkta ıizi tasvi,p eder. 

Pilkomayo fikirlerimi çok be· 
)endi. 

- Öyle ... dedi, ah sevgili doı· 
tam. iktidar mevkiinde kalmak is 
tiyen duygulara kulak aımamalı .. 
Siyuette hiı olamaz. Velhasıl Ma 
liye Nazırı Efendi, yarın hemen 
miliı kuvvetleri kumandanının ve 
poliı müdürünün yardımile ban -
kalan it1al ettirirain, büyük ıer • 
mayedarların kaıalarını açarsın 

ve parayı ıaraya getirinin. Size 
dayanıyorum. Vadim veçhile 
meni'nun edileceğinizden emin o
labilirainiz. Hiç dütünmeden ha -
reket ediniz. Serketlik edenltr o· 
luraa bunları kurıuna dizmekle 
tehdit ediniz. 

••• 
Her it reiıin iıtediği gibi oldu. 

Tarafımdan idare olunan reımi 
IOJpnculuk beklenen neticeleri 
verdi. Bu iti, doğruıu buya, üsta· 
'dane bir meharetle idare ettim. 

l)'llttftı,;
0 

ve Pilkoma· 

yo, bugüne kadar aleyhtar olanla 
rın yardımını temin vasıtalarını 

elde etti. Santa - Lucia ahaliıi ise 
ıeı bile çıkarmadı; çünkü ona do 
kunan yoktu. Bir kaç dakika için
de mahvolan büyük sermayedar • 
lar halkı ayaklandırmağa kalkıttı 
iseler de muvaffak olamadılar. 

Pilkomayo bunlardan betini kur -
funa dizdirdi. 

ka.rtılatacaktır. ikinci maç ta 23 attı§ı yer 
temmuz bayramına raatlıyan pa • Ayvalık, (Huıuıi) - Gömeç • 
zarteıi günü ayni ıtadta yapıla· ten buraya 15 kilometrelik güzel 
caktır. bir ıoıe vardır. Yolumuz hep Fındık mütehassısları, oda he" 

Bu cuma F enerbahçelilerin tilt zeytinliklerin arasından geçiyor. yeti rekolteyi tesbit için Rize hav• 
Bazı tarlalar ne kadar bakımlı ise lisini dolat ıp geri dönmüttür. Mah 

Kendimi bu Cenubi Amerika 
devletlerinden birinin reisile kı· 

yas ettiğim zaman zavallı bir yan 
kesiciden batka bir ıey olmadığı
mı gördüm. Pilkomayo ustam i -
di! .. Hem ne usta? ... Bundan ma
da beni bol bol mükafatlandırdı. 
Fakat bu "mali operasyon,, a mu 
kabil verdiklerini bankaya yerlet 
tiremedim. Olur a ... Hükfımet pa· 
!-l'asız kalır ve tekrar bankaları 
soymak lümunu hissederse benim 
paralar da ayaklanır.. Çünkü bu 
defa küçük sermayeleri de kaldı
rabilir. 

lılerim yolunda gidiyordu. Ma 
amafih bazan enditeye düıtüğüm 
de vaki oluyordu. Şimdiye kadar 
devam eden maceraperestane ha· 
yatımda yalnız aylarca ve yıllar -
ca hapishanede yattığım vaki ol • 
muştu. Burada kalır isem günün 
birinde kurfuna dizJJmekliflm 
tehlikesi var .. Bunun için kabil ol 
duğu kadar para yapmalı ve ufuk 
lar kararmağa hatlar batlmaz 
kaçmanın yolunu bulmalı. 

Nazır ünvanını haiz bulundu· 
ğum için riyasetin bütün mühürle· 
ri ve kağıtları emrime amade bu
lunuyordu. Bunun için kendime 
eıkalime tamamen uygun bir hü • 
viyet hazırlamak icap ediyordu. 
En nihayet kendime Stanley Fre· 
goryo adım verdim. Bu isim ayni 
zaman.da hem İngiliz hem de İs· 

panyol adı idi. Buna bir de baron 
ünvanı ilave ettim. Görülüyor 
ya? .. Ben gayet mütevazi bir inıa· 

nım. Böyle olmasaydı kendime 
Kont veyahut Marki gibi daha 
yüksek ünvanlar da verebilirdim. 
Baron Stanley ! Kulağa hiç te f e • 
na gelmiyen bir iıim ! Bütün bun· 

1arı zamanın taribatına daya· 
nabilecek Partmen kağıdı üzerine 
tespit ettim ve usulü veçhile pulla 
yıp mühürledim. Şimdi artık Ed • 
gar Pip tamamen ölmüttü, bir da· 
ha dirilemezdi. Cemı Rolls'a ait 
kağıtları yaktığımı söylememe, 
bilmem, lüzum var mı? 

Pilkomayo kadınlardan fevka· 
iade hotlanıyordu. 

ıampiyonluğu için Betikta9la kar· 
şılaımaları icabediyordu. Viya. 
na takımiyle anlaıılma11 üzerine 
F enerbahçe klübünün federaayo • 
na müracaat ettiği ve merkezi u. 
mumiden tilt maçının tehiri için 
müsaade alındığı söylenmektedir. 
Diğer taraftan federaıyon reiıi 

Hamdi Emin Beye de ıorduk: 
·- Bizden yalnız izin iıtenil • 

mittir. Şilt maçının tehiri iıtenil· 
memittir. Bu, daha ziyade futbol 
heyetinin itidir, dedi. 

F enerbahçenin tebliği 
İstanbul, 17 (A.A.) - Fener· 

bahçe klübü hiyaıetinden: 
Viyananın birinci sınıf prof e • 

süyonel klüplerinden Wueher at• 
letik klüp takımı bugün ıehrimize 
gelmittir. içinde Avuıturya milli 
takımına dahil oyuncular bulu~an 
bu takım ilk maçını 20 Tem muz 
cuma günü Kadıköy ıtadında F e
nerbahçeye kartı oynıyacaktır. 

Hakem Adil Giray Beydir. 
Kadıköy ıtadının bilet giteleri 

saat ikiden itibaren açıktır. Maç 
t7.;30 .ı. 1.. ı.., ..... u.tı ...• , • 1 • 

Yelken -musa-

bakalan 
Denizcilik Federosyonundanı ~ 
934 senesinin umum amatörlere a· 

çık ilk yelken müsabakası 20 • 7 • 934 
Cuma ıünü Modada yapdacakbr. Mü· 
sabakalara saat onda hava müsait ol • 
madıiı takdirde öileden sonra on dört 
buçukta ba,Ianacaktır. Serbest tek • 
nelere hendikap verilmek üzere bu n
saitin ölçülmesi icap etmektedir. Bu 
mesele için de federasyon heyeti fen· 
niyesi Çartamba ıünü öileden sonra 
Moda deniz banyosunda yanfa sire • 
cek vesait sahiplerinin müracaatım 

bekli yecektir. 
Federasyonca kabul olunan sınıf • 

lardan hiç bir yelkenli ölçü tahadet • 
namesiz yanılara ittirak edemiyece • 
iinden diğer teknelerle beraber Çar • 
ıamba günü bu vesait sahiplerinin de 
heyeti fenniyeye müracaatlan lüaamu 
teJ,Jii olunur. 

Yüzmeler 
f stanbul Denizcilik heyetinden: 
20 - Temmuz • 934 Cuma aiinü J s

tanbul ınıntakası yüzme müaabakala
n Moda deniz hanyolannda yeni yapı· 
lan havuzda yapılacakbr. 

Müsabakalara aaat 10 da hqlau • 
caktır. Klüplerin prasramJarda aöste
rilen aaatlerde Moda deniz banyola • 
nnda hazır bulunmalan teblii olunur. 

Sarayda zamanımız eilen • 
ce içinde geçiyordu. Fakat Pilko- Muhtelit hakem mahkeme-
mayo hazan eğlencenin en hara· lerl tatll yapıyor 

Ankara, 17 (A.A.) - Muhte
lit hakem mahkemeleri Türkiye u
mumi ajanlığından: 

Türk - F ranıız muhtelit ha • 

retli sıralarında enditeye dütü· 
yor, müteessir oluyordu. Bu mem· 
lekette ikinci bir isyan itten bile 
değildi. Böyle bir isyan ise on da
kika zarfında PiJkomayo'nun yı· 

kem mahkemeai uıulü muhakeme 
kılmasına l<af i gelebilirdi. Fakat 

nizamnameıi mucibince 8 hafta 
o, insanların en uzağı dü!ünenle-
rindendi. Bunun için istikbalini te 
min etmit olmadığı hiç ümit edi· 
lemezdi. 

(Devamı var) 

devam etmek üzere 1 Temmuz 934 
tarihinden itibaren yaz tatiline ka
rar vermittir. 

İtbu müddet zarfında uıulen 
~vrakın tevdiine ait müddetler ce· 
reyan etmiyecektif. 

bazıları da bakımsız idi. Zeytin· sül geçen seneden azdır. . 
lik!~rin ful dbakımıız hallerine yü- Belediye intihabı hazırhkları \lrs 

regı~ ıız a 1
• ., Trabzon, 17 (A.A.) - Eylülde ~ld 

Bır az aonra Ayvalıga vaııl ol- yapılacak belediye intihabatı için ry 

duum. Ben buranın yabancııı •'md'de h ı ki b 1 lc.pt1 
':fı ı n azır ı ara aı anmıf .. 

değildim. Doğruca belediyeye t B 1 d" .. t h" 1 . d f 1nd1 . . . . . . ır. e e ıyece mun e ıp erın e 
gıttım. Eıkı beledıye reısı Mu· te ı · ı kt d 
h Y 

r erı yapı ma a ır. ~\l 
ip Bey deiitmif. erine Midilli - 1 1• b" f"I 
.. b d·11 . d K d . B . . ısv ~re ı ır ı m heyeti t mu a ı erın en a rı ey ıntı • 1 

hap olunmuttur. .. Trabzon, 17 (~.A.) - Bütün t H 
Belediye d~nyayı dolaşı~ fıLm almak üzere \'\l 

Belediyenin varidatı 50 bin lira dort erkek ve hır kadından mü • 111 

kadardır. Böyle muazzam ·bir fe- rekkep İsviçreli bir heyet İran• hat 
birin ıu kadar az varidat yapması gitmek Üzere ıehrimize gelmifı k 
tayanı hayrettir. Belediye dok • manzarasını aldıktan sonra oto• 
toru ayrıca bir muayenehaneaç - mobillerile Erzuruma hareket et " 
mıt olduğundan kendi asıl •Yazi • mittir. 
feaine liyıkiyle bakamamaktadır. Antalyada çeltik ziraatl 
Sular kuyular ve ıu aamıçların. Antalya, 17 (A.A.) - Vasi 
dan alınır. mikyasta ve çok istidatla ilerliyell 

Şehir elektrikle tenvir edilmİ§· Antalya çeltik ziraatine fenni biı 
tir. E:fhua •İt iki sinema var • istikamet vermek üzere ziraat ve ' 
dır. Burada adam akıllı bir ha - kiletince T osyadaki prinç muta • 
mam da yoktur. Şehirde sıtma hassısı Antalyaya nakledilmiıtir. 
da: vardır. KullanıJmıt sular so • Gelen mutahassıs çeltik ziraati ya• 
kaklarda aktığından mahalle ara· panların mesaisine rehberlik 
luıPıda jjre~ manzaralar gprii ,JAe}dedir. 
laror • . 8 eöıye cfüktaJL ma~ıı.ıih •-r- - _._ - · --· -

bir rıhtım ile eczahane yanında Isparta, 17 (A.A.) - İki gün" 
bir beton köprü yaptırmıf. de nberi tehrimizde bunaltıcı sıcak 

Kaymakam Ra•im Bey lar batlamııtır. Gölgede hararet 
Raıim Bey, mülkiyeden yetit - derecesi 32 ye kadar yükselmiıtir· 

mit tecrübeli, hot metrep, ve ça· ...,,_1111111omnmnnlllllllllllW1lıınmıınınuoB1111ıwnma11muııuııuıniMI .... 

lıtkan bir idare adamıdır. Muma· cenube doğru kapamıt olduğun ' 
ileyhi !üç ıene evvel lıtanbuldan dan burada tabii ve büyük bir Ji• 
Trabzonaı giderken vapurda tanı· man husule gelmiştir. Adanıll 
mııtım. O zaman İnebolu kay - iki nihayetlerinde de birer boj•• 
makamhiından Gireıun vali ve - vardır. Bunlardan birisinden v•· 
kiletine ıidiyordu. Otuz senelik purlar geçiyorsa da diğeri dar -1e 
görgülü ve çok nüfuzu nazar ıa- tehlikelidir. 
bibi bir kaymakamdır. Ayvalık Adanın mesahası 24 kilometre 
halkı umumiyetle kendisini bir murabbaıdır. Ahalisi Girit ve 
ba·ba ıibi ıeverler. Kazanın 16 Midilli muhacirlerinden ibarettir• 
köy, iki nahjyeai ve 25.000 nüfu· Suyu ve havası latif olduğundan 
ıu vardll'. Merkezde 12 bin aha· evvelce burada 13 bin nüfus ~ 
li ıakindir. üç binden fazla hane var111ıt· 

All Bey nahlye•I Şimdi ise 1200 nüfusu ve 6001'•" 
Burasının iımi . evvelce Conda bili iskan hane kalmıştır. Mah ' 

iken muhterem Nafıa Vekilimiz ıulatı ıırf zeytindir. iki menld' 
Ali Beyefendinin, lzmirin İ§Kali • neli bir fabrika ve altı tane e 
ni müteakip dütmana kartı ilk yağ mengenesi vardır. Buran•", 
evvel burada atef açmaıından do· enginariyle baklası çok nefistir ~t 
layı Müıarünileyhin namına iza· bu kadar lezzetli mahsulat hiç b• • ill 
feten Alibey nahiyeıi deniJmittir. yerde bulunmazmış. Onun ıÇ Jı 
Rumlar, vapur ve gemilerin bat • vaktile burada bahçıvanlık ço 

larından denize doğru uzanan ileri gitmiştir. b't 
butonlara Yunda derlermİf. Cun· Burası vaktiyle Ayvalığın ;. 
da iımi de bundan kalmııtır. sayfiyesi imiş. Mübadele zaJl1 , 

Bu ada Ayvalığın karııımda - larında tefviz muameleleri ~:e. 
dır ve bir buçuk mil uzaktadır. dığından ve mal müdürlügıl ·ı· 

· tell1 
Buraya her ıaatte motörler iıler de fahiı fiatlerle satılmak ıı ,. , 
ve bir çeyrek saatte gidilir ve a· diğinden binaların harap oıııı;o" 
dam batına bet kurut ücret alır· na sebebiyet verilmiıtir. Jı' 
lar. Fukaradan para almıyorlar: şehir şimdi bir enkazdan b•f 
"Geminin bir tahtası fukaraların·, bir fey değildir. 
dır.,, diyorlar. Poıta vapurların· Asayi' 
da da bu anan~ cari olıa ne ka· 11 V Ahlak noktasından kazanı ~f 
dar iyi olurdu! y ı ı ,.-

Ad anın vaziyeti recesi çok yüksektir. anı Jı~f' 

Bu adanın mamuriyeti Ayva • 
hktan eakidir. Üzerinde baıka 
bir kö yoktur. Mevkiinin ehem· 
miyetine binaen nahiye teklinde 
idare olunmaktadır. Bu ada, Ay· 
vabiın önündeki denizi timalden 

tin devtirıne zamanlarında S'' 
lerde kavga ve gürültü olu~: ti 
bebi de iskan işlerinin he?~,1' 
mamiyle ha1Iedilememe••11 

dir. 
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~~ 
Q !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Baskın 

ar Dilenci! 
dan Sir"-

r!~: ~;,.Muvaffakıyetin 
h ~ırrına Dair •• 

e• t le 0"- Müller, hasisliğiyle tanmmıı 
avs adnıdn-. Yalnız o kadar defil .... 
ah ::.!,atiı, hem de haıin bir kaclm! .. 

ldiı- kendisiyle anlaımak kolay de
la rı d ·Onun için, eıi dostu olmak şöy
'ld • \lrı~n, konu komıusu bile yoktur. 

e ıa; lrirnıeye ıelam verir, ne de onu 
için le lryln bulunur, demek mübalağa-
1§ " rd apı1rnak sayılamaz. O, böyle bir 
def •rıdır! 

~ ~ 
il kadının bir adeti var. Her aabah 

:~.~ sekizde balkondan halı ıilk • 
'tün t ... Bu adeti, hiç mi hiç ihmal et
ere r~ Halının üzerine sopa ile patır, kü· 
Ü • b l'llrurken de, konu komıunun aa

U:Jkuıu eınaıında rahatsız olaca -
anı ~hatırına ıetirmeğe lüzum gör -
mifı ~ konukomıu, istedikleri kadar 
to " an tikayet etsinler. Bu kadına ti-

S'ctler ı· K d' • •. l • 

i 

et ' l VD: ıe ır. en 11ıne ıoy enı-

~ . •kırdı, bir kulafmdan sirip bir 
.,a~dan çıkar. Şunu da kaydede • 

ti . .,
1 
leı onun her sabah ayni ıaatte ha

asJ 1 krnek adetinden memnun olan bir 
yen : lconııuıu mevcut •.• Bunlar, bu ıu
biı ~ ~nında itlerinin baıına si~ • 
ve ,, •rnklnını elde ediyorlar. Saatın 

'tırağı ile uyanmalanna hacet kat
ta " l)ot! 
ştir. 

Ya· 8 lıııııııııı.... 
• il kadının baıka bir adeti de, ka -

et " 'l'llrı Üzerine bir kifıt yapııtırmak-
811 kaiıdın üzerinde, evinde kapı
'~ açmaz dııarıya frrla)'Jp karıı· 

ün• S•lcanı kıyasiya mran bir hayva • 
cak h bulunduğu yazılıdır. Gerçi, kendi· 

lıialiii dolayısiyle köpek beıle • 
&tna dilençilerin kapıyı çalmala· 

lllani olmak için bu çareyi taıa:- • 
!lıt. Sadece dilencilerin kapıyı çal

,:;: karıı.... Çünkü kendiıine ne 
Çt ıelir, ne de eınaf .... O, kendi-

Jl c':!•Ya giderek ahı verit etmeii 
nı •ıı ederi 
,, ı ~ 
gll ~1 k& Pııının üstüne bqkalan da ya • 
v~· ~. biıt Yaprıbnr, tebefirle yazı ya· 

r ~e t '- ~ ~nlar, evde oturanın haıinliğine 
·~•ııl'"'' ~il 111ne tariz yolludur. Dora 

tre "'rt'' bu kafıtlan homurdana ho • 
~tl'i.~~ kopanp farata atar, tebeıir 
•lllc \,"lene homurdana homurdana 

ır bezle ıilert 

F' llcat, 1..''t'" ....... b • dın, h uu un bunlara raJmen, u 
H içeı; •Yatında bir glin bir dilenci-
~'' iç~~!, kendisine patates çor· 

8uıı !tir. Buna ne dersiniz? 
~l'ı:rıu1~~ •ehebi, herkeıi meraka dü-
l! ltt ur, .Acaba ıebebi nedir? ... Hay· 

ı-ıııl~ e, dılen · k · d at· "'kt. 
0 

er, araıakalh bır a am, 
._:l'le ... t• turuyor ve kadının kendi 
~·ır .... ırd"·· 
~ık ıgı koc:.nıan kaseden ka· 
~ lluııun~orı,. içiyor! 

•ttı,-.,1.~arl mümkün olduğundan 
"~ iltiai a 

1 ••rrıdi bir tarafa bırakalnn 
tllrn: raıındaki konuımaya kulak 

b.,, l ...... s 
'il)~ eıı i 1c· • 

sil' \ı)ort ' ç ' ıçınitıin. Aizın içki 
• ....... Çok el :ıı:.: 
ı~' Uta esıl, bir kadeh! 
. ., 1'- !Unıyor mu ? . 

-&q de • '-~ • ıun ... Hem dı· 
t ....... 'Ut ıç&l ıçt 
ftr • arıdıfnn . . . 

tt, 'Snıerrı· ıçın ıçki İçiyonım. 
~et 11 olurıa 

~t tdeın· m, avuç açmağa 
d "trt '101'\nn t k • liJ Yor B · ç ı, hana ceıa -

ditn. cij· ·-~ enelce hu halde 
'~ n ıonnii b" ......, dı" ile? 1 ır adaınnn. 

\ ......_ ~\iller! 
de' 1 ı, . laıl, ı.._ • 

llıirı? ~ıın gibi ha? y .. t 
f ....... ... • o·-

ıe, ......, ~-~ıı 
of ~ııı11a "tıpkı .. ı 
5e '•ıı? o en kocam ribi! K , ......_!!ol, aç )a-
t' . ........ ç. lı altıt 

'J. I "~t ş<lfft 
el' al~ ~ feyı K 

......_. ~~~!~di b.. ocaın da, eğer 
Ocilrıtı" ot' ,~.u.. Y,!-ta o:a~tr! 

e ı cOlc -·u '-
uıuu mu? 

• 

Kuş 
VE 
Kedi 

Piyano muallimi Melina Papelyan Hanı mın küçük talebeleri konser verirken, çocuklardan ziyade bu kadınlar sevinç 
gösteriyordu. Bunların, o çocukların neleri olduğunu söylcmcğe hacet var mı?! ... 

Naciye Hanımefendinin, dede 
Y.adigarı çalar saati vardı. Karı 
kadim bir guguklu saat..... Saat 
başlarında, hu ıaatin kafeı §eklin· 
deki iki kapağı birden açılır, yap • 
ma bir kut dıtarıya fırlar ve saat 
kaçsa, o kadar öter, tekrar içeriye 
girer, iki kapak ..... yahut çifte ka· 
natlı kapı kapanırdı!. 

Hırsıza Sorulacak Mühim Mesele! 
Sen,elerdenberi itliyen, arada bir 

tamir gören hu eski saat, günün bi· 
rinde gene durdu. Naciye Hanım 

bir... Bakalım, müsaade ederse... efendi, saatin itlemediğinin far -Bir adam, karakola gitti. Ko -
miıeri görmek iıtedi. Komiıer, 

yeni bir vakanın tahkikatiyle 
adam, ıoluğu tevkifanede aldı: 

- Niçin 'görmek iıtiyoraunuz?. 
Evvelki gece ıizin eve girip te 
kaçarken sokakta bekçi tarafın • 
dan yakalanan aabıkalı için mi? 
Onu müdiriyete ıevkettik. Sulh 
ceza mahkemeıi de hakkında tev· 
kif müzekkeresi keımİ§, müddei • 
umumilik tevkifhaneye gönder • 

miı!. 
- Ya!... Öyle mi?.. Burada 

Kapıdaki 

tanıdılar: 

ıardiyanlar derhal 

- Ha, evet, gene bir evden 
hırsızlık etmi,. 

- itte benim evimden! 
- Yaa! ... Peki, ıiz ne diye onu 

ziyarete ıeliyoraunuz?. 
- Ona mühim bir meıele ıora· 

cağım. 

Gardiyanlar, evine giren hrrıızı 
mühim bir mesele için ziyaret et
mek iıtiyen adamı, §öyle bir ıüz
düler: 

- Müdür beye haber verelim 
değil demek?. 

- Hayır, tevkifhanede! Arada Fark r ok/ 
Poliı memurlarının verdiği bu - Allahın bu ıuız kır yerinde 

izahattan ıonra, evine hırsız giren yaptırdığınız bu binanın ne ite 

adam, soluğu ievkifhanedealdp "" Mf.&rJyacağını cidden merak ediyo. 
- Sabikai .:;mülCerrero qbal:tin- •ırum ! 

dan birisini göndermitler buraya. - Bunda merak eaecek ne 
Aııl adr, akıi gibi hatırımdan çık- var? •• Eğer, yağlı bir müfteri bu
tı İ§te !. Ali mi imif, Veli mi imit, Iuraam, aayfiyelik ev olarak kira
ne imiş. Öyle bir ıey... Yalnız ya vereceğim. Bulamaznm, çiftçi· 
lakabı hatırımda kaldı. Ona lere zahire anharı olarak kiralıya· 
"Tilki,, diyorlar! cağım! 

- Ben yokken, bu koltu§u doldura· j J 

cak muvafık bir adam llzım! 
- MUdUr Beyefendi! E§er koltu§u 

doldurmak llzım•aı hatta •izden blle 
muvafık olan, ben var1m ı 

Evine giren hıraızı ziyaret et • kına varınca, konağa yeni gelen 
mek iıtiyen adam, bir az sonra hizmetçi kıza seslendi: 

tevkifhane müdürünün kartuın • - Kız, Pervin!... Bugün ne 

daydı: oldu bu saate? Ben gece yatar• 
- Sebebi ziyaretiniz?. ken kurdumdu. Galiba bozuldu. 
- Efendim, ona gayet mühim Ku§ dı§arya çıkmıyor! 

bir fey ıoracağım ! Toy, görgüıüz bir kız olan Per• 
- Yani, ... Ne?· vin, §U cevabı verdi: 
- Bu adam, gece bizim eve gi· 

- Yok, Hanımefendi, saat bo· 
rt-rken, kaynanamın odasının pen 

zulmuş değil .. 
çere parmaklıklarını kesmiş, ca • 
mı kırmıt ve onun odasından ge- - Ya kut neden dııarıya çık· 
.çerE'k ıof aya çıkmı§ ! mıyor? • 

- Peki, sonra? Hizmetçi kız, göz ucuyla, min• 

- Sonraaı.... Kaynanamın uy- derin üstünde kırıtan tekir kediyi, 

kuıu pek hafiftir. Biz, üıt katta- Meıtanı gösterdi: 

ki odada karımla §Öyle biraz - Odada kedi var da, kapar 

hızlıca yürüyecek olsak, derhal diye, ku~ dıtarıya çıkmıyor! 
ı-----·---191!111--------)•l ıiiiiıııiiıiiiııilİiiiııi1ıİİİİı .. ~ uyanır, tavan ıüpürgeaiyle tavana • j:t '!Y~ • 

vurur! Dikkat Ve xili:Kai 
- Peki, aonra?. 
- Böyle olduğu halde, nasıl 

olmuf ta kaynanamı uyandırma • 
dan sofaya geçebilmi~?. itte so· 
racağnn mühim mesele bu!. 

Pek çirkin ve o nisbette de ki· 
birli bir kadın, bir gün Gülhane 
parkındaki aıralardan birinde o • 
turuyordu. Bu sırada, önünden 
ikinci defa olarak geçen bir ada
mı, şemsiyesinin ucuyla dürterek, 
durdurdu: 

- Demin, dedi, bana dikkatle 
baktınız. Sebebini ıorabilir mi • 
yim?. Ben tanıdığınız bir kadın 
değilim! Bana dikkatle bakmanı· 
zın ıebebi ne?. 

Şu cevabı aldı: 

- Affedersiniz. Yanlı§ tefair 
ediyoraunuz. Filhakika ben ıize 
baktım, ama dikkatle değil, rik· 
katle!. 

Kaza Ve Resim! 
- Senin nişanlın olan §oför, 

- B•n, mUballgadan hiç hoşlan· 
mam. Geçende herifin biri mübaligah 
likardı söylüyor, atıp tutuyordu. öyle 
kızdım, öyle kızdım, ki kUplere bindim! 

Maslak yolunda bir Kazaya ıebep 
olmuf. Sonra da kaçmıf, ha? .. 

- Kazayı yapan o değil, ama 
öyle sanıyorlar. Sen nereden duy• 
dun? 

- Yedi sene evvel! ... O, bir mani
faturacı idi. içkiye dadandı. Elinde, a-

d ki parayı tüketti. Beı parasız vucun a ... b 
kocayı ne yapayun? ... Kendıaınr oıa· 

dnn! 
S. mi onu botadınız? 

- iZ d L w 

E t botadnn. yanım a uogaz 
-:. ve ' 1 tırdım it gördürdüm. 

tokluguna ça 11 ' . 
1 d n on ıene geçb. On ıe-

bu suret e ara a 
. . . de kendisini sıkı fıkı kon • 

ne ıçerıarn w ı d • . k. . bırakmaga a ıttır ım. 
trol etbm, ıç ıyr · d k' bu vazıyete aya· 
Tam uılanmrı~ı, ~ . ..1d.. Eğer öl-

d "reğıne ındı, o u. 
nama r, yu 1 lenecektim ! 

d. tekrar onuna ev 
meıey ı, Müller, dilen· 

Bundan ıonra, Dora 
ciye kapıyı gösterdi: d 

• tık 't' fıte karnın oy-
- Hadı ar gı · • da 11 • 

du. Pek ıık olmamak üzere, ara 
rada bana uğrayabilirsin! 

Tqdrkür eder:. ~n~" 

- MübalAga etmeyiniz, Beyefendi! 

raıakallı adam, alt katta durdu. Ce • 
binden çrkardığt piı bir defteri karıı-

-- ./ 
- Benimle danaederkeru kendisini 

ıanki bir bulut üzerinde uçuyormuı 
sibi hiaaettiğini ıöyledi! 

- Ne pirane! 
- Fakat, yalan!.. Bulut üzerine 

deiil, hep ayaklanma basıyordu. Öy
le acemi ki, yeni iskarpinlerimi berbat 
etti« 

trrdı. Oradaki kayda baktı, önünde
bulunduiu kapıyı çaldı. Kendi k~r.di
ıine mmldanırken, iğreti sakalını çı -
kardı, bıyıklarını burdu. Gözüne s: • 
yah camlı sözlük taktı. 

- Tamam! ... Kadının adı Krav:ze, 
kocasının adı Emil, kırk sekiz ya§ında
ölmü, .... Bunlar iyice ezberimde.. Su
ratım da, onun kocaarnın ıuratına ben
zedi! 

Bu adam, dilencilikte yeni bir usul 
keıfetmiıti. Dul kadınlann kocalan -
na dair malumat toplıyor, ölenlerin 
resimlerini görüyor ve kocalannr hatır· 
}atacak kıyafette, dul kadınların kar
ırarna çıkıp, dilenmekten muvaffak ne
ticeler alıyordu. Iıte, demin Dora Mül
ler gibi bir kadının bile alakaıını u • 

yandmmı, Çot'Mtrnı i~iıti! 

- llahi hemşire! Nereden du· 
yacağım? Bütün gazeteler yazı

yor. Hatta resmini de koymuılar. 
Tüyler ürpertici teY ! 

- Evet, resmi pek çirkin çık • 
mıt ama .. Kendisi hiç de öyle de
ğildir! 

Amerikan Nüktesi 
Hakim, sabıkaları olan suçlu 

mevkiindeki bir adaınt sorguya 
çekerken, §Öyle bir cevapla kartı· 
la§h: 

- Ben, ıslah olmuş bir ada • 
mım! 

Hakim güldü: 

- Ne söylediğinin farliında 
mıaın?. 

- Eevet. Bu, bir hakik tt. 
Islahhaneden dalia yeni ~!ır. 
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ıı Temmu 
' R. .\hır 

Pertımbı 
19 Temmu 
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AV.RUPADA 
Barp Olacak Mı7. 
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Uçüncüsü 
Cb dofus11 4 4.1 
Gün batısı 19.-40 
Sabah ııamaıı ·44! 
ôfle namazı 12!0 

4,4.1 

19,38 
443 

1 t.20 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisası 

Gdinıen, yeni tesiı olunan 1 
memlekette iktıaadl bir muvaff a
luyet temin eylemek için Lehiıtan 
tarafından Yerilen kat'I kararı, 
deni•• olan mahreci muhafaza 
etmek hususunda beslenilen kat'i 
arn,u Ye her ıeyden ene) kori
doru mubafua etmek Ye her bir 
Lehlinin bir ıün koridoru terket· 

te V arıovaya hücqm etJD- ~i 
ilindi aımuı 16 19 Hl.il 
Akşam namu 19.3Q 19,SS 
Yatsı namuı tı .• t4 it.34 -Yazan: Luciano Zuccali- Çeoiren: iki yıldız-

Marco Pittaro dalgın bir vazi -
Jetle kadehini ajzına ıötürürken 

- Bilmem ki, bütün bunları ba
na niçin anlatıyorsun, deCli. 

Ganparo tülilyordu. O, gece -
nin böyle geç ıaatlerinde dağlar 

araıından Saracineacaya kadar 
uzanan Anticoli Corrado yolu ü -. 
zerindeki Ste'f ano T urlonun bu 
tenha kallveıinde meraklı hikaye· 
ler anlatarak etrafı teıhir eder, 
hayalinden icat etliği ıarabetler· 
le herkeai heyecana dütüriir, atıp 
tutardı. 

Bu akıam da Marcoyu karııaı· 
na almJf, uydurduiu harikulade 
ve korkunç maıalları ona, çok u· 
zak diyarlarda yaııyan milletle • 
rin tarihlerinde hakikaten cere • 
yan elmit vak'alar diye yutturu -
yordu. Marco pipoıunu dolduru • 
yor, ceaaretine kendini .ve baıka· 

larını inandırmak İıtediği halde 
her akıam böyle bir kapana tutul
maıı hiç de hoıuna gitmiyordu. 
Şarap ticaretiyle zenginleımit 

olan Marco Pittaro ıağlam bünye· 
ıi, ellilik olmaıına rağmen fazla 
içki içen ve kadın gibi ıinirli bir 
adamdı. 

Kabareden çıkarken, her gece, 
kendini heyecana tutulmut endi • 
teli Ye içine sebepıiz bir korku • 
nun çöktüğünü hisseder; karanlık 
yolunun her köıeıini dönerken 
sanki .. rarenıb bir hayal ile bu· 
run buruna gelecekmiı ıibi müte· 
yakJirz bulunurdu. 

Gaaparo, bu gece hiki.yeciıi, 

kahveye birkaç adımlık bir meıa
f ede oturduğu halde onun evi An· 
ticoliye takriben bir kilometre u· 
zak bulunan Saracineıcada idi. 

Hakikatte kendini ceıur bir 
adam addeden Marco araııra 

Gaıparonun gidilecek böyle u • 
zak bir yolu olmalıydı da onu gör· 
meliydim,, derdi. 

Fakat Gaıparo korkak bir adam 
delildi. Tabiaten mahir, bütün 
Y&tandaıları ıibi re11am atölyele· 
rinde modellik yapmak için Ro • 
maya gitmeye tenezzül etmiyen 
ıersüzettçi bir ruha malikti. Av • 
rupayı battan aıağı dolatmıf, bü· 
tün meslekleri tecrübe etmif, ve 
birkaç para biriktirdikten ıonra 

Anticoliye çekilmiı, burada ken· 
dini tam bir ıeraeriliie vennitti. 
Heyecanlı ve korkunç maıallarını 
anlatmadıiı zamanlar çok iyi bir 
adam, neteli bir arkaclaıb. Etra· 
fmdakilere her zaman bir bardak 
içki ısmarlamaktan çekinmezdi. 
Fakat, bunlara rağmen kendiıine 
hürmet ettirmesini bilir, her yer • 
de itibar _Jörür ve ıevilirdi. 

Bu aktam da, her adamın Öm· 
ründe iki büyük tehlikeden ıali· 
men kurtulacağını fakat üçüncü· 
sünde ölümün o inıanı yakalıya· 
caiını iddia ediyordu. Marco'ya: 

Simıiyah bıyıjını avucunun içine 
aldı. Yavaı bir ıeale: 

- iki defa! 
Dedi. Marco: 

lmaak 1.31 
Yılın I • çea &ü.alır'I 192 
Yılın lı:alaa t Unlerı 173 
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ıı - Vay anaıını! Nerede? diye 
baiırdı. Gaıparo: 

- ilk defa Londrada, dedi. 1-
dare ettiğim kamyondan bir bey
girin ayakları araıına diittüm; 
kamyon tuğla ile doluydu. Bir 
pide ıibi yamya111 olmam için bir 
parmak bir ıey kalmııtı. 

lıtanlNI 
8 U 1 U fi mek fikrini habnna ıetirmeaine 

ll,30 elan 11 a kadar Ftan11ap mlni olmak hususunda takip edi· 
derı. 19 daa tt,30 a kadar MonoJot len PY•Jl ifade eder. 
Şehir tiyatroıulhlu MuUftlMf a.,.. Bundan on bet ıene enel Vil· 

- lkinciıi? 

19,30 dan 21,20 ye kadar Tiirk m\llİ• ıon lyle arzu ediyordu. Bu kori· 
ki n•triyab (M•ut, Ru..n, Cevdet dor meaeleıi ortaya çıkarılmamıt 
Muıtafa Beyler, Vffihe Semiha Hı • olMydı, dünya bu kadar tehlike· 
namlar). 21,20 den Zl,30 • kadar A • lere maruz bırakılmamıt olurdu. 

G d janı ve bor .. haberleri. 21,30 dan 22, 
aıparo ıa ece: Meseli Çekoılovakyanın deniz 

R d 30 a kadar Orkeatra konıeri, kanıık 
- oma a.. prorram, Nurullah Şevket Bey tar•· mahreci olmadıfı ve ithalat ve ih· 
Dedi. Ve batka bir kelime bile fınclan taianni. racab için ecnebi limanlanndan 

ili.ve etmedi. Hı Khs. VARIJOVA, 1145 m. iıtifad• ettiii.balde bundan hiç· 
Hikayenin ıonunu merakla to.ıs Kflman koum (Piyano refalat.tlyle). bir zarar ıörmemektedir. Bu ko· 

b kl 
20,40 )ilk. 20,50 ıpor haberleri. 11.\1 Haflt 

e iyen Marco: muılkl <PllkJ, haberler. 11,1t Sopru 111U • ridor meıeleıi meyd•na çıkahdan 
- Romadaki nuıl oldu? canntye tarafından pıkılar. U,M Pb'ane beri Anupa da rahat etmedi. Da· 
D. d G •d koaerl. :&a Tavpn avına dair konf•rana. H,15 
ıye ıor u. aıparo yenı en Danı mıktıL ha Hitler iktidar mevkiine ıelm~ 

bıyıjını avucunun içine aldı. Ve 823 Khz. BOKREŞ. * m. den enel bile Almanyada komü· 
dudaklarını ıaırarak ehemmiyet ıs • u gUndU& netrlJ&b. ıt.05 Orkutrı niıtlerden tutunuz Cla en müfrit 

· b. l konseri. 20 Cnh~ralte. lt,11 RM!yo orketı • 
vermıyen ır tavır a: tra11• tı Konterau. n,ta Keman konw.rl. milliyetperverlere varıncaya ka • 

- Hiç canım, dedi. Bir kadın 21,45 Mll.U"8. n JMnn .,..r1ertadlllı • • dar herkes koridorun Lehiıtan· 
1 ·' ıannlH konaer. ti Rawlflr. ıs,ao Kallwha • 

meıe eıı · ne muııkı111. dan ıeri ahnacaiına yemin edi • 
Etrafı derin bir ıükut kapla- 230 KhZ. LUKStı;:VBllRG. 13°' m. yordu. 

mııtı. İki doıt kulaklarını dııar • Awatul'J'• IMlll'IJ'atı. 11: Ballerler. 21.10 
dan ıelen genç dailıların ıarkıla- Avu11turyalı eeerterln ... konwr. ıuı Mö. Çünkü Almanlar diyorlardı ki: 
rına verdiler. .. ... ıt ,40 Koneerln clfıvanu. ft.IO Pt,-arıo Biz koridoru ıerl almadan geçi • 

koneert. ıuı PWr. 21 Moadrof ı.n101ann • nemeyiz. Şarki Pruıyayı 'Alman • 
Marco Pittaronun ıevıiliıini dan naklen koneer. 

d 638 Khz. PRAG 470 m. yadan, bir uzvumuzu ııövdemiz· 
Gaıparo Viıo da seviyor u. tt.SO Mhahabe-. n RalMırlfır. n ,u orkM- den ayırmıf oJuyor. 

Gaıparo, bunda kendisinin bir tn konııert. 11 &allerler. 11,11 Nil. UM 
kabahati olmadığını, uıl kaba· IWıerter. Vaziyet bundan on bet ıene 
hatı'n kendı·ıı'nden ziyade henüz IHIS Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. sene evvel böyleydi. Fakat inıan 

.1 tt,8111M•P91tlı kemer orkestn11. ıo,ao b 
pek senç, on alb 7&11ndaki bir lllkAyeler. ıı.sı Olca 'l'wokof. 'l'ledfıl*sfa uıün Gdinıene ıittiji zaman 
kızla evlenmiye tetebbüı eden "--'· n.H ._. .....,.. ~· il TOll vui1etin büsbütün deiittiiini 

Slpn taktmı. H arıı nm911dıl. - oörüyor. lCoridorda yaııyan Al • 
Marconun olduğunu söylüyordu • 191 Khz. Deutachlandkndcr , 1~71 m. • 
Büyük gözleri, ıarı ıaçları ve ıü • tı,15 (Bayteatll) lalmll mikrofon netrlY•· manlar oralardan çekiliyorlar. İa-
zel vücudile (Sabine) tiplerinin tı. ıı,ıs (Nap) labDll mikrofon netrl1atı. tatiıtiklere bakılacak olursa tim· 

ıs.ao Neeell aetrlya&. 11..a Dellll' llallerletl diye kad•• dokuz bin Alman ya 
en harukuladelerinden biri olan u Brealaudan dalla maatkltl. -
bu kız klasik bir ıafi_yetin timMli eııo Khz. BRESLAU. aıe m. Lehliler tarafından lardedilmiı 

it Alman tarlnlım. ıı !rt!lflll kuter. il.il veyahut Almanlar tarafından ıe· 
ifli. K.ma dalp amatarlerl için teknik, il.il' An• 

Bu nefiı yaradılııtaki kadınlar ımt Reuu'un Merlerlnden kon1er, 14,H Ar • ri alınmııtır · 
reıim atelyelerinde modellik et • menık kon.eri. Bundan on ıene evvel birkaç 
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mek üzere kıt ve ilkbaharda Ro- 11,40 Allbrt konw.r. n.H M........_ TP. yüz balıkçının ailannı atbklan 
maya geçerler ve yazın kendi dai mualkJ, ıs Aktuaııtıe. ıuı SepenDto. ?1,11 yerde büyük bir Leh limanı mey• 

l k d 1 d Haberler. 21.M Rol& radyo orkeııtra.-ı. ı: dana ıelmittir. Lehiıtanm harici 
lık mem e etlerin e oturur ar ı · Danı mualldlL 

Vücutlarının vakitsiz bir inkita • 
file evlerinde kalıp bir takım eY 
itleri yapmaia mecbur oldukları 
zaman, bu yeni meııuliyet onla • 
rı çarçabuk aolduruyordu. 

_,.1••••••••••"11111ıı ticaretinin yüzde otuz ikiıi bu li· ,... v A K 1 T ' man uaerinde yapılmaktadır. 
Buaün Lehiıtan Danziı ve G· 

dinıene senede on iki milyon ton
luk ıevkiyat yapmaktadır. Bu 
miktarın umum Leh harici ticare
tinin yÜzde yetmitidir. Halbuki 
Almanyanın koridordan geçerek 
Şarki Pruıyaya ıiden nakliyatı 
.. .._de iki milyon tondur. Bu ıu • 
retle Lehliler büsbütün yeni bir 
vaziyet ibdaı etmiılerdir. Dünya· 
ya anlatmıılardır ki koridor Al • 

Fakat Marietoinette, Marco • 
nun evinde oturulurdu ve artık 
emirlerine mehya iki hizmetçisi 
olduğu ve bir hanım ·ıibi hürmet 
gördüiü için ıüzelliğinin çabu • 
cak ıolmuından korkmuyordu. 

GGDdellk. 81JUI 0Utte 
latanbul Anlcırı caddeli. CYAlllT> )'Urdu 

TEl.&P'C,N NUllARALARI: 
Yam lflert teıetoau: 14171 

tdare telefonu : '4110 
Telırat adrlal: tıtanbUJ - (VA&ft'> 

PMt.a kutuw No .. 

._eUk 
• aılıık 

a aı111c 
1 aylık 

ABON& R&bltt.Ll:Rlı 

TGrld1• F.ıcDelıt 

t4ot au. ıııoe "' 
111 • 

'°' • 
151 • 

1411 
800 ... 

n.Alll oc ıR&TLEKI: 

• 
• 

Ticar1 llADl&nD Ulıı ayıfatarmda UD· 

timi '° kı.ruıtan tıqtar. nıc eayıfada 2IO 
kurup kadar c:ıku 

BGyGk, fule. dnamlı llfln ..,....,.,. alt 

ayn tenıtllt •ardır 

rt.almll llAnlarm bir utm 10. ıcunaıtur 

KtıCUK h.A Nl.All: 

Guparo, bir ıün onu, Araoli 
pazarına ıiderken ıörmüttü • 
Hayvanlar, insanlar, arabalar ve 

etya serıilerinden mürekkep bu 
karıtıkhk içinde kalabalığın ani 
dalgalariyle sallanırken Gaıparo 
kendini birdenbire Marietoinette
nin yanında bulmuıtu. Ve artık 
bu dakikadan itibaren peıini hı· 
rakmamıf, y&n!ndan bir an bile 
ayrılmamıftı. Sonra bir kere da· 
ha birbirlerine tesadüf ettiler, ev• Btr defa.ı 30. lkt dc•uı Mı. uc defası ~. 

dört defam 70 we on detuı 100 tcuruttur. 
vela ikiai ·de konutmak için ayrı Uc •1'1k Ub ,,.,......rto bir deruı mecca-

1 
manyaya iade edilecek oluraa 
bundan Lehistan için hiııl olacak 
zarar Almanya için hasıl olacak 
lsinlan çok faaladır. 

1 Bundan bqb Lehistan ukeri 
'ı noktai nazardan da dütünmeğe 

medturdur. Varıovanın kanaati • 
1 ne nazaran koridorun muhafaza· 

•ı Y~ Gdin,enin ikmali İnf&lı aı· 
keri 11oktai nazardan elzemdir. 
Çünkü harp olursa Lehiıtan cep • 
hanesini ve ıillhlarını o yoldan 
cel'betmeye mecburdur. Haritaya 
bakılacak ohıraa diler bir askeri 
ıebepten dolayı dahi koridorun 
Lehiatanda lcalmaıı elzem adde • 
f:lilmektedir. Şarki Pruıya budu • 

ayrı vesileler icat ettiler. Nihayet aendlr. Dert •tın ı~n ııanıarm raaı. 

kalplerindeki atkı birbirlerine if· ... ·.m-ıan•Mtllıil•lcuruftaD•••....,••edlllr••llll 
şa ettikten sonra kararlaıtırdık • toinettenin evinin önünden ıeçer· 
lan yerlerde bulutmağa batla • ken lcapmın önüne pldilderi za· 
dılar. man tulular Ye ıaydalar auıtu .• 

Atıklar günden güne iti azıtı • Müphem bir fıııltı baıladı. iç • 

Şarki Pruıyaya asker ıön at 
iıterae bunu deni• 7olund .. 
mıya mecburdıcr. Denizdell 
lan nakliyab kolayca o 
kabildir. Onun için Varto 
kudayken bir baakm Yermd .. 
kün deiildir. Halbuki kori 
manyada oluna, Almanlar 
dikleri kadar tarkf Prusya 

_. .. ...., ... 
lice aıker toplayıp bir 11 

Y arıovaya ıirebilirler . 
Bütün bu ıebeplerden 

Lehiıtan koridoru kat'i 
muhafazaya azmetmiıtir. 
lerin nazarında koridorull 
gitmesi Lehiıtanın yenldell 
me uiramaıiyle birdir. On 
Gdinıenı Lehiıtanın en 
propaganda vaııtaııdır. Oç 
metre uzunlufunda olan 
zam bir dalgakıranı Baltık 
zinin ıuları Uzerinde yil 
tedir. Rıhtımların umuın 

kilometredir, Rıhtım boyl 
inta edilen ambarların h 
bin metre mikibıchr. Bir ıiill 
ngende elli ticaret ıemiıirı' 
den demir attıiı ıörül 
Halbuki ayni gün eıki Da 
manmda ıekiz ıemi vard" 
ziı limanı yedi yüz ıenelik. 
gen iıe on senelik bir r 
Geçen ıene zarfında Gdi 
manından Danziıe niıpetJI tt 
miıli fazla ef ya ıelip 1 ~İl 
Senevi 200.000 yolcu linı l) 

vualat etmektedir. 1924 et 
tki 
d 

de Gdingene 29 genıi ui 
1932 de iae 3610 ıemi ı' 
mtıhr. 1924 teki 10061 
tahmil ve tahliyeye muk•~ 
de devredilen etya 6 milf" ....... ,_ 
dan f azlay:ı balii olm 
mek ki buaün Avrupa 1' 
içinde yalnız Roterdam, 
Hamburı, Ye Marsilya r 
rında fazla it vardır. Gdi 
dip bir kere ıören Lehiı _.d . 
ridoru hiçbir zaman harr:"'. 
manyaya ıeri vermiy_.~ 
naat ıetirir. Şimdi Alaa......
lilere kartı harbetmemell _.ı 
diyorlar, bir ıün Gdill~ 
histandan aatın alacald.,... i 
ıimdil:i koridora mukabil 
Pruıyanın Nemel mili 
yeni bir koridor Terecekl 
lüyorlar. ihtimal ki Al11' 
makMtla Lehiıtanla bir 
cavüz muahedesi aktettia.'' 
Gdinıeni ıören böyle b~ 
delenin de imkinıız 

anlar. ~ 
Harp olacak mı?,, •11~ 

kikinde koridor mesel 
kaJide mühim bir rol 0'.I 
iı ıörülüyor. Şayet A~.Jıl 
ridoru almak hususun~ ',t/ 
hal ıarar edene bur•;ı 
harp patlıyacaktır. F ·f'!; 
ya eıkiıi ıibi ıırar etıO' 
zig bunu iıpat etmiıtif• ~ • 
yüzünd~n z.uhu~ e.~~~ 1 
bin tehır mı edıldıiı;il, 
zamana kadar tehir .-~ f 
ıa Hitlerin bu itte de~ 
ıalemeti temine mu• ••• ~ 
olmadığı V arıovay• Sl 
laırlacaktır. ,~ 

- itte azizim, inıan ömründe 
6lüm)e iki defa yüzyüze ıelir; O• 

nun karıııında aakin ve dimdik 
durduğunu aörür.. iki defa in • 
ıana bl ıey yapmaz. Fakat ... O • 
çüncüıünde onun elinden kurlu • 
lut yoktur. diyerek bardaiını kal· 
dırdı ve bir yudumda içti. 

yorlardı; ve Marconun iki üç ıe· }erinden biri ıenç kadmın iımini 
ce ıüren gabubetlerinde Gaıparo · terbiyeıiz bir kelime ile beraber 

du Varıovadan ancak 110. 120 ----- --

Marco bu esrarengiz iddia ile 
.-dar olmuftu. 

- Sen 3lümle hiç yüzyüze ıel· 
din mi? 

deiiıti. 

kadının evine bile ıiriyordu. bağırdı.. Kahkahalar koptu. 
r akat bir cumartesi akıamı Gasparo hiç aeaini çıkaramadı 

niıanlılannm pencereleri altında ve kadının yanmda kalmaja mec 
tarkılar aöylemele ciden ıenç • bur oldu. 
lerden miiNkkep bir pup Marie • 

kilometre uzakbr. Bir bomba tay· 
yareıi bu meaafeyi yarım ıaatten 
daha pek aa bir zamanda kat'et· 
meie muktedirdir. Keskin akıllı 
bir Lehlinin fikrine nazaran, ,a • 
yet Almanya buıün ani bir suret· 
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~UNDAN BUNDAN T e~fikRÜştü 
• ·Beyin portresı 

\l! b' ''d f t ~t.Aru1 ı inen 54yı!adaJ ve icabedince ır tez mu a aa e -

ı. C...r· . . mekte dahi büyük bir kudreti var-
eıı 1Pltr · d' l dar hıc J'tlka. ... , ıım ıye m . ~ dır O vakit hiç birşenden yılmı-
d •· lurıst henim iyi hır ka- · · ı .. d f tt' ..: · Otiinf· . yan bir irade ı e mu a aa e ıgı "t· u çızemedi' d iklt ··n tez üzerinde sebat ve ısrar e er . 

J1 ~l~ . en Türk diplomatının 
re fr ti arkasında parlıyan ba
"' ~:. a.ılllnııı saçları, yüzünde 
e~ ..:U~lerin husule getirdiği 
id~~ . lerden mütemadiyen va -
;-erıd"· k r lcıp egıten çizgilerin fev a-

ad•t k trdaklığı, canlı ve şiddet- <1 w~==~:;...:;~, 
ıçrll e etleriyle kendisinde zabt r edilemiyen bir şey var-

d l 1\•ln onunla beraber bulun
~arnan eski Türk tipinden 

. ~en ha!ka bir adam yanında 
J1 ~ n~ derhal anlar .Bu itibar· 
n ~rıılebilir ki Tevfik Rüştü 
nııf i ~Sfort:, yahut Kcmbriç te 

b Ilı tamamlamış ciddi bir in-
ç tentilınenidir. ' Tevfik Rüştü Beyin 
~ karikatürü 
~tila beraber Tevfik Rüştü Nitekim vaktiyle Musul mesele · 

tıJc .. 5 senesinde Rodos adasın· d' l sinde bu vatanperver ıp omatın 
•' trnu,tur. Tahsilini lzmirde dilindeki ve mantığındaki kudret 
ttl 'ı1tır. Sonra doktor olmuş, l k'l l• r \l" ve şiddet buna bir misa teş ı e-

y . 8Un da hıfzıssıhha şube - der. Tevfik Rii~tü Beyin sözle -
rft ı;tisaa kazanmıstır. Siyasi rinde umumiyetle sakin ve mute

iiJ' ttihat Ye Ter~kki cemiye-·ııi~ liıa . dil olması beynelmilel siyaset 

lı 6 Uır· PBsuretıyle başlıyan Tev- icaplarına daha uygun ve raha 
111, l u ey umumi harp içinde müessir olduğundandır. 
nı ke~ . nıesuliyetlerinden uzak Fakat Tevfik Rii)ü Beyin eser-
dı· ıçın vazifesinden çekil - d ff k' ltl leri içinde en ziya e muva a ı -

. ntarekeden sonra da 1918 1 •• d · kendi ismiyle anıla-
ilde G . . yet ısı aıma . 

. azı Mustafa Kemahn k 1 Balkan misakıdır. Bu mı-
lnıll• k . ca o an 

ı mücadele hare etme k k' B lg ristandan başka hemen 
et · . ~ I . sa ı u a 

Dünyanın 
nüfusu 

On yıl içinde 195 
milyon artacak 

Dünya nüfusu hakkında yapı -
lan tetkiklere göre sarı ırkların 

beyaz ırklara nisbetle dört beş 
misli hızla çoğaldıkları anlaşıl -
maktadır. Avrupa memleketleri 
içinde nüfusu en hızlı artan mem
leket Yugoslavyadır. Bul"ada nü
fus, senede bincle otuz be! nisbe-

tinde artıyor. 
lngilterede nüfus niı1beti müte

madiyen düşmektedir. Son sene -
ler icinde bu nisbet binde otuz 
beşten bindP. otuz altıya indi. 

Japonyada nüfusun çoğalması 
hareketi ise binde kırk dörde var 

mıştır. 

Önümüzdeki on sene içinde 
dünya nüfusu 195 milyon artacak 
tır. Avrupa nüfusu 20 milyon, 
Amerika nüfusu 35 milyon ve As
ya nüfusu 140 milyon faz lalaşa -
caktır. Zelzeleler, muharebeler 
kıtlıklar ve bunlara benzer af etler 
olmazsa Japonyanın hükumet 
merkezi olan Tokyonun nüfusu 
otuz ı1ene ı1onra 10.536.000 a va
racaktır. Şimdi Tokyonun nüfu
su 4.970.000 dir. O zaman Tokyo 
sehri Londra, Nevyork, Berlin ve 
Moskovayı çok geride bırakacak-. ltlıştır. Evvela zmır me- b"'t" Balkan devletleri tarafın -

&eçı\ . .. . h u un . 
t' tnış, sonra uzerıne mu - da imza olunmuştur. Bu mısa - tır .. 

a'I" '>'lai vazifeler almış, niha. • kınn imzasından sonra Türkiye bü
ee~ ~aşa kabinesi~de Harı- yük devletler arasında mevki al . 

1 kılı olmuştur. Bır çok da· l 
ı;ıedd.. mış o uyor. 

ullere rağmen uzun za- ş· d' Tevfil· Riiştii Bey kürük 
~be . b d k" . ım ı " " :'r' 

rı ura a mev nnı mu- .. 1• f .. · d dah ı oldug-u ' e . .. .. ıtı a zumreaı e ı 
l d.en Tevfık Ruştü Bey halde alakadar devletlerle teJriki 
n :ıplom~~l~rı ~r~sında mesai ederek Balkan f edcrasyonu 

ı... onra butun harıcıye na· f"k · · tahakkuku için çalılışı " 
··ıın • • 'f "h ı rmın 
İı·. en eskısı olmakla 1 tı ar şıyor. Bu hem realist bir gayedir, 

iıt' •tık .. .. . çünkü Balkan paktını teşki eden 
~ / ~ RuştuBey, hayal peşın · pratik ve kati esaslara istinat e -
11' 6 /n değil, sadece hakikat· decektir. Hem de hayırlı bir ga-

4 1~ 111de uğraşan diplomatlar· vedir çünkü ~imdiye kadar Av -
Pfl' • lie d h · · l J ' • 1 b"b· m e akıkatlerı o - rupanın volkanı olarak tanınmı~ 
~.ıı 'l 1 .. . 1 
"ı,ı \~dan.goren ~e. al~n dıp o · olan Ba1J.::anl.ar artık yenid~n .. in -

.,,. ~ Onun ıçın bızzat ken· difa tehlıkesınden uztık gorun -

gı 111 ~en h . mektedir. 
ge 1 ·~... adıseler siyaseti takip Balkan paktı sonra Federal pakt 
.rııı · · · · 'hd f 

Sovyet Rusyada kadın 
askerler 

0

Moskova, (Deyli Ekspr:es) 
Sovyet Rusyada kad•n askerler -
den müteşekkil olan ve silah kul
lan.mağa ahşan taburlar kız~l or
dunun yardımcı kıtaları olarak 

tanınmıştır. 

Kadın askerlerin bir krsmı mit

ralyöz kullanmağa alıştırılacak -

)ardır. 

-BORSA 
l l l lınlarında \ ıldıı. ışaretı olanlar tizer 
!erinde 17' Tt·mnıuzdn muamele gi re ılcr· 

dir ! Ra amlar k :ıp:ını$ fiatlarıı ı ~dsıerir. 

. k iste Türk diplomasısının ıstı a 
ıl e le • b d D · 

ijlt' ~ zevk alır. Fakat ettiği esaslı maksat u u.r. em. 1 • ı.oodıa 
.,.· ~le ı~ıye Vekilinin sanati lebilir ki bu maksat hadıseler sı· • :'\cnor\ 

637. -
122. -
lt.IJ -
li-l. 

• Vıpıoı 
• l\1aıJrl ı 

:.ı .ı. -
17, -

erW te d h 1 b' d' • Pıırls )J isin a a İyi hakim olabil- yasetinden bir az faz a ır şey ır. • l\liltno 

17, -~,I tt <>nl~rı bir az da kendisi Türkiyenin dahili inki.ş~fı ile ha- • Bruk~e 
• r.f ~ii~ekt.ır. Yalnız onun tah· rici siyasetinin yük~~lı~ı ar~sında : ~~':;m .. ::: _ 
e ~ ttı\ · adıseler hep sulh ve sü- bir ahenk vardır. Turkıyenın Ak· • Sof\n j'4, •• 

;r10ııJ ~ 'tu:~~e nı_atuf olan şeylerdir. vam Cemiyetine kabul edilişi be:· 
0 lleı-1 .. Yelnın nıuhtelif ecnebi 1 ·ıel seyaset sahasında takıp 

"' 0 ne mı . d. ~. lh 
fS'j~ \~ forın··~n bütün münasebet- ettiği VP.. tahakkuk ~ttı~. l~l SU • 

• An sıcrda ı 
• rrııp. 

* 'rıı• hn '" 

S i, 

101 
~l 

Çekler 
(l.•3 : il 

* Hr rlı n 47. -

• VaıSO\'a 13. - · 
• 8uı.lıpc. t• • 6 -

.• fHi\:rc~ J<ı. -

• Belgnıı '"'0. -

• Yol.ohama 
* ı\lun Q2l, -

* ;\1c, ldıyc :Hi 50 
1 .. H nknoı '140 -

·~İ~ ıç bir ~ e hulasa olunabilir: perverliğin bir nev.ı .rnukafatı o -
~ıı i~i~hı h:vl~t' ve milleti ayll't larak teIPkki edilebılır. Bu saye- • ı.o nıırıı 
ı f' . ~e~i P~ıne karşı dostluk de şimdi Türkiye a~tık ~ey~el-

0.79~5 • \'hana 

,., ı. Ut l. ?'ıntek ·ı l b'' ··k meselelerın muza e • b'" "\l .,, mı e uyu l 
~ "-·· •ahırlı ve h" d' l l . ndaki münakaşa am 

ı.it b ··•ı.ıt nıa ır ıp o re erı sırası . . 
" ı q enıad' - d . t' k ediyor Nıtekıın Cenev-
t /. ~IJ.,d'Petle ·~~~ Moskova, Ro- a ış ıra · d 

O
t• ıı..:ı tit ·, ,. • ukreı, Paris ve d ilahsızlanma konferansın c 1 

··11.1 il 1 re e 5 d h kikaten en-
f.D \ta. t'lip Y~set nıerkezleri a- Türkiye tarafın an 

3 
1 

~ ~·ı gıtınesi b d l k tresan teklı'fler yapıldı. BBu t'ehc -
ol' . (: il "e . d u ost u - R ' r· l!Y Cl an 
1dif l\ı... t~"re .1 are etmek için - lifleriyle TP.vfik u~ u 
;j 'll\tı nın en d lh ampiyonu oludu. 
;, ~ 'd'b~rı olan Te ~·kevamlı si - su u ş T •f'k Rüsti.i Bey hıf • 

ı. ~ \-. itine· d ,. ı.ı R ÜŞtU Bey Doktor C\ 1 · d -
" tb· 1 er b" · de ihtisası ol ugu 

tn,'t Çok ta;:e ır mevki al- zıssıhha ~ubesınk. sulleri beyne!-
~~!· ı-. llu sı dostluklar ka icin bu hususta ı u b 'k t
,; ~ıUtu "nun. sebebi de acık ~ilel siyaset sahasında tat ~ : • 
~,1 llt\ld e duri.h.t}"v• ı .: . de Avrupanın u 

1206 • :\lıdrlı • 81fı7 

9. 6~ • Perlln 'l,(ı;'7 

3.40h7 • Varso,•a 4 1115 

• Atin~ 83 !O• • Hudıpc~ıt- a.cı ' 
• Ccnt\ır .4'~ • Pül;rc~ ;-941 ~ 
• Sofya t6 30 \ ıt llelı:raı 84 ~075 
• Amsttrdıın 1.1;.ı~ • \'o\;ohıme u.65- :-
• l'r2ıı ıo,t'I • :\ln~kO\'I 10902• 
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Evlenen cüceler! 

Güliverin Liliput memleketin -
de seyahatine dair olan çocuklara 

mahsus kitabı, çok kişi bilir. Bu 
adam, seyahate çıkar, yolu par

mak kadar cüce isanların yaşadı
ğı memlekete di;şer. Orada bin 

bir macera geçirir. 

O m~saldaki kadar olmamakla 
beraber, cüce dediğimiz gene kü

çük insanlar aruındaki bir evlen
me, A vrupada merakla karşılan -

Evlenen cüce karı ve kocanın 

evler,ıme merasimi, V~yanadaki 

büyük Stefan kilisesinde yapıl • 

mıştır. Merasimde bunların ak • 

raba ve teallukatı , eşi dostu olan 

kadın, erkek bir çok cüce hazır 

bulunmuş VP. düğün pek muhte • 

şem olmuştur. 

Resimde minimini gelin ve gÜ· 

vcyı, davetliler aresıncla görülü • 

yor. mıştır. 

~~~------------------------~~ 
Londra doktorlarını 
şaşırtan bir rezalet .. 

Londra gazetelerinin verdiği 
haberlere göre orada yeni bir do
landırıcılık şekli meydana çıka -
nlmıştır. Bu dolandrıcılık vaka -
larının failleri kadınlar, hem de 
mevki sahibi, asil kadınlardır!. 
Vakalarm kurbanları da bilhassa 
doktorlardır. Doktorların hu yüz
den canı o kadar yanmış ki kara 
bir liste tertip ederek bunları bir
birlerine tanıtmağa mecbur kal -
mışlar ve bu !mretle bu ahlaksız 
vedolandırıcı kadınların fenalık -
la.rından kurtulmak çaresini bul • 

muşlardır. 

Fakat, İngiltere doktorlarının 
kar~ılaştıkları bu çeşit kadınlar 
binlere vardığı için doktorlar bun 
lan zabıtaya vermek cesaretini 

gösteremiyorlarmış. 
Londra gazeteleri, bu hadise -

lerin bir kaçını !Öylece anlatmak-

tadır: 
"Doktorluk mesleği, kadınla -

rın doktorları dolandırmalarını 
temin etmektedir. Doktorlar, her 
acele da-veti kabul mecburiyetin· 
dedirler. Böyle bir vaziyette has
ta bir kadınla karşılaşan doktor, 

0 kadının pençesine kolaylıkla 

düşüyor. 

Doktorlar, haysiyet ve şerefle -
ril" .. hic bir leke sürülmemesini, - ~ 

haklarında her ne mahiyette olur-
sa olıun bir şayia çıkmamasını is· 
terler. Dolandırıcı ve ah 18.ksız ka
dınları, doktorlara kar§ı küstahça ' 
şımartan rla hu vaziyettir. 

Son hadiselerden biri şöyle ol

muştur: 

Bir gece doktorun biri hasta bir 
kadının ~vine çıığrılmıı. Doktor 
kadını muayene ettikten sonra ka
dın birdenbire ayağa kalkmış ve 
kapının önüne gerilerek doktoru 
tehdit Ptmiştir. Doktor kendine 

edeceğini söylemiştir. Bu kadın 
daha evvel ayni oyunu \)j~...-..-~-; 

doktora oynamı~ ve muvaffak ol
muıtu. Fakat bu sefer vaziyet 
başkaydı. Doktor kadının tehdit
lerine aldırmamış, kadın kapıyı 
vurmağa raşlamış, birisi gelerek 
içeri girmiştir. Fakat bu iceri gi-
ren zat doktorun muavini idi. Çün 
kü doktor yalnız başına gelme • 
mişti, b· ı sayede kurtuldu. 

Diğer bir hadise de şöyle ol -

muştur: 

Bir gece doktorun birine bir 
kadının otomobil kazasına uğra

dığı h.,bcr ''erilerek hemen gel • 
mesi rica edilmiştir. Doktor he • 
men koşmuş ve kadını yarı bay -
gın yatıyor bulmuştur. Fakat çok 
geçmeden n.yr.i yere bir otomobil 
gelmiş, durmuş, içinden iki erkek 
çıkmıştır. Ka<lm hemen bağıra • 
rak doktorun kcndi~ine taarruz 
ettiğini söylemiştir . 

Fakat doktor bu tuzağa düşme
miştir. Güçlü kuvvetli olduğu 
için dolandırıcıların elindPn kur • 
tulmuş ve evine dönmüştür. 

Fakat gücüne kuvvetine daya • 
nan bu doktordan ev"el ayni hi • 
leye uğrıyan ve pnralarır..ı kurban 
edenler ;ı., değildir. 

Bazı kadınlar c'a doktorlara a • 
şık gibi görünerekonları taciz e -
derler. Doktorlar hu aşktan kur
tulmak için P-lle rinden geleni ya
parlar ve i~te o Zt'lman iş değişir, 
aşk nefrete çevrilir VP. kadın dok
torun adını ~anmı kirletmek için 
uğraşır. Doktor bu kadını sustur· 
mak iç.in her şeyi yapar.,, 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Bahı:\li, Ankarıı caddesı ~n 60 
Tc>lcfı .n ~~5fıl'ı 

şu kadar para vermezse onun •••••••••••1U•caım 
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San F ransisko grevi bütün 
Amerikaya ·yayılacak mı? 
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Kuponları eksik olan veya hiç ol~ 

yan okuyucularımıza kolaylık, 
-- <Baıtaratı ı ıncn aayıtada) • İfÇİıi yarın, grey yapmağa karar 

Buraya 75 milimetrelik bir kaç vermitlerdir. İtçi reisleri bu ha • 
batarya da gönderilecektir. Milli reketin 37 devlete tetmil edilece -
muhafız kıtaatınm 4000 mevcudu ğini bildirmktedirler. 
vardır. Şiddetli hareketler gittik- Grev idare komiteıi, merkez ko
çe anmaktadır. içi erzak dolu miteıinin 25 azasından mürekkep 
bir çok kamyon tehir haricine gö- tir ve karar vermek salahiyetini 
türülüp uçurumlara atılmıttır. haizdir. Bu komite, tramvay, bele· 

Okland, Berkeley ve Alemeda diyenakliyatı i~çilerinden derhal 
da hususi poliı kuvvetleri tetkil itlerine batlamalarını istemittir. 
edilmittir. Tank, mitralyöz ve Grev komitesi reisi, grev hare -
küçük mikyasta topları olan mil- ketine gösterdikleri alakadan bü -
li muhafız k!taatı Preıidio askeri tün müstahdemine tetekkür eden 
mafrallesinde toplanmı§hr. bir karar ne§retmi§, fakat kendi

lerinden işlerine batlamalarını 
Sen Luiden 1500 muhaf!z San iıtemi§tir. Bu komitenin faaliye· 

Fransiıkoya hareket etmittir. 185 ti tamamiyle akim bırakarak efka 
inci piyade alayı ile 143 üncü sah- rı umumiyenin 1919 daki Seatle 
ra topçu alayının bir kısmı San umumi grevinde olduğu gibi, a-
Fran.siskoda toplanmaktadır. leyhine çevrilmesinden çekindiği-
MUşterller lokantalarda ne bir delildir. 

sara bekliyorlar Bir piyade alayı 
San Fransiıko, 17 (A.A.) Lon Angeles, 17 (A.A.) _ Bir 

Grev idare komitai, grevcilere ai- piyade alayı San Fransiskoya ba
lelerinin yemek yeyebilecekleri 19 reket etmiıtir. 
lokanta göstermiştir. Grev komitesinin teminat. 

Henüz açık bulunan nadir lokan S F · k 17 (AA ) an ransıa o, . . -
talar, ağzına kadar doludur. Ye- Şehrin antrepolarında takriben 
mek yemek için müfteriler sıra on milyon dolar kıymetinde yiye
beklemektedir. Erzak fiatları, a-

cek bulunmakla beraber grevciler 
1ınan tedbirlere ve mağazalarda bunların tevziine mani olmakta 
10 milyon dolarlık mal almasına ve yiyecek stokuna malik olan 
rağmen artmağa batlamı§hr. 

bakkaliye mağazları her müttriye 
Grev komitesi sebze ve yemi§ sa be§er libre ıeker, on libre un, bir 

lıcı1arına Okland piyasaamdan 
düzine yumurta ve bir libre tere 

r uı.l getirtmeğe mUsaade etmittir. 
yağından fazla satmamak mecbu-

Bütün Bahrimuhit sahilince ko- riyetinde hulunmaktadrr. Ancak 
rr.iteler grevciler lehine bir çok süt ve ekmektevziatı temin edil _ 
kararlar vermitlerdir. mittir. 

Ef 1'-a kamyonları devrillyer 
Vali vekili M. Meriame, mit -

San Fransisko 17 (A.A.) - ralyözlerle mücehhez olan zabıta 
Binkiti kadar Oklandda birbakkal kuvvetlerine, kamyonların şehire 
dükkanına hücum ederek yağma zahire getirebilmelerini temin için 

etmitleırdir. Mağaza camekanla- yolları kargaşalık ami1lerden tat
rına ve evlere kreozotlu bombalar hir etmek emrini vermiştir. 
nhlmıttır. Erzak nakleden bir çok 

Ziraat amelesinin umumi bir le· kamyonlar devrilİnittir. 
san.üt grevi ilan etmek tehdidi kar 

Oklandda polisle bir çarpıtma §ısında vaziyet vahimleımiıtir. 
neticeıi 1 O erkek, 2 kadın tevkif Saat sekizden çok evvel 75 bin 
edilmittir. lki polis, iki grevci amele işlerini bırakmıtlardır. 400 
yafalanmıfh. milli muhafız, caddelerde devriye 

Elektrik fabrikası İf~lleri de gezerek inzibatı temine çalıtmak-
greve haz1rlanıyor tadırlar. Telefon, gaz ve d ektrik 

San Fransisko, 17 (A.A.) - servisleri temin edilmittir. 
M. Jonsonun Kaliforniyada Ber -

Grev komiteıi, ablokaya rağ -
keleyde söz söyliyeceği içtima, po 

men kıtlığa maruz kalmıyacakları 
liıin her hangi bir hadise kartı - hakkında şehir halkına teminat 
aında himaye edemiyeceğini bil - vermİ!tir. 
dirmesi yüzünden tehir edilmiıtir. Grev, Okyano& sahillerine 
Münakalat grevi, tekerlekli ayak sirayet edebilecek 
kızaklarının fazla satılmasına ıe -

Vathington, 17 (A.A.) - Eğer 
hep olmuttur. 

bu aktam M. Wagner, Porteand 
San Franıiskonun ıevkulceyti nizamını halledemezse, Sanfran -

noktalarında mitralyözler ve hü - sisko grevinin bütün büyük Okya -
curn tankları vardır. nus ıahiline sirayet edeceğinden 

Şehrin muhtelif yerlerinde tah- korkulmaktadır. Esasen hüku -
minen 7.000 milli muhafız bulun-

metin yegane enditesi Porteand 
maktadır. Elektrik fabrikaaı it • meselesi değildir: 
çileri temmuz sonundan evvel 
grev yapmayı düşünmektedirler. Klaiforniyada açık yegane li -
Maksatları, bu nazik vaziyette fe- man olarak kalan Los - Angleı' de 
h. • · b k ak. de bazı hadiseler olmu,tur. Greırı zıyasrz ıra mam tır. 

Gazeteler, 1926 da lngilterenin vin orada da ilanı beklenmektedir. 

umumt greve kar§ı aldığı vaziyeti Minneapolis'de kamyon ıoför -
hatırlatmaktadırlar. M. Jonsen, leri grev ilan etmiştir. Boyacı ve 
tayyare ile buraya gelmit ve çamaıırcı amele de greve karar 
sükunu iade için her §eyi yap • vermif)erdir. Grevin günü bu ak 
maya hazır olduğunu bildirmİ§tİr. şam yapılacak içtimnda kararlaştı 

Teksasta, Sen Antuvanda 8 rılacaktır. 
bin çiftlik İtçiıi greve karar ver - Atlantik Okyanusu sahillerin -
mitler ve sanayi faaliyetini dur - de, hassaten Nevyork ve Boslan -
durmuılardır. daki eümrük amelesi arasında gre 

Viskonsinde Kohlerde. 1000 it· ve mümaıaatki.r hareket gittikçe 
~ greve haflamı,tır. Bir grevci fazlalaşmaktadır. Bu gümrük a -
ile bir polis yaralanmııtır. melesi yaptıkları içtimalarda eğer 

BirmingamCla 22 bin mensucat yevmiyeleri fazlalaıtırılmazsa, 

grev yapmak ihtimalini nazarı dik ( 
kate almı§lardır. Nevyorkun iki ff Bugün; (VAKiT) okuyuculan· hiç olmıyanlar yukarda ver 
yüz elli fabrikasına menıup 18 bin ~ na mahıuı olmak üzere tertip etti- izahat dairesinde idareye nıU: 

- iimiz gezintiye ait olan kuponun atlc bunları temin edebilirter:J 
iplik sanayii amelesi ':e 22 bin ala- [ (34) numaralannı neırediyoruz:. Okuyucularımızdan &dfı 
lama amelesi bir kaç güne kadar ~ Bir takım okuyuculanmız ku- nereye yapılması hakkında 
grev ilanma karar vennitlerdir. ~ ponlanmmın nokaanhiından bah - ğumuz: ıuallerin cevapları 

Texaı'da San Antoino'da üç a- __ Ş ıederek ne ıuretle tamamlıyacakla- Bunlan tasnif ediyoruz. ş· 
rını ıormakta bir kısmı da bunlann haber verebiliriz ki: Bu k~ 

melenin ölümüne ve sekiz bin ame ~ hep birden ne ıuretle tedariki müm- uzun deniz ve kara yolu j 
lenin grev yapmasını intaç eden ~ kün olacağını öğrenmek istemekte- mekte ve geaintiye ittirak •' 
hadiseler neticesinde Meksika kör ~ dirler. bir arada bulundurac-ak aii 
fezi gümrük amelesi ile çıkan ni- ~ Gazetemiz:, kuponları noksan o- sulu bir yerin seçilmesi taff 
za da hala devam etmektedir. Bu ~-= lanlarla hiç kupon toplamamıt elan lunmaktadır. 

okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer te•t 
mesele hakkında iı nezaretinin ~ üzere bunları hazırlamııtır. tik. Bu yerlere vapurla ıi 
büyük memurlarından birinin ha .. ~ Bir balta zarhnda idaremize okuyucuJamnız ektama kad 
kemliğine müracaat lüzumu hasıl ~ müracaatta bulunanlar bir aylık da istedikleri ıibi eilendikt 
olmu§ ve hakem itini görecek olan ~ kuponlan aayet uyğun ıartlarla el- ra denizde bir de mehtap le; 

zat tayyare ile münazaa mahalline ~ de edebilirler. yapmıı olacaklardır. _ı 
- Vakit gezintisine davetli olarak Gezintimiz için hazırlı/. 

gitmi§tir, ~ iştirak edecek olanlar hiç para ver- program bir çok ıürprizlerle 
Baltimore'da kamyon toförleri g miyecekler, 15 Hazirandan itibaren dur. Mesela musiki kıımr ~ 

grev yapmağa karar vermiıler ve ~ gazetemizin başlığının yanında neş- tatmin edecek tekilde tertit 
Connecticut' de Dayville şehrinde g rettiğimiz kuponlar mukabilinde mittir. Bundan batka musiki 

b - biletlerini alacaklardır. Kuponların vapurda kalmıyacak, gidilec 
eş yüz maden amelesi iıe dünden ~ d k de de aezı'ntı'ye 

1
• 1lir· ak ede-' - ne~ri 31 Ağustosa ka ar sürece - • ıv 

itibaren greve baılamıtlardır. ~ tir. Kuponları noksan olanlarla, kip edecektir. 

Hi.diıelerin hemen hepıi de a· i. 11 ~11ııııu ı 11111ııııını1111ııııııı111111ıııııııuuıııııııu 11 1 ııı 1111ıı1 1 1ı ııı ııı1111 1ıııı ı ıı11111ııınııı11 1 ııı ıı ıııı1111ıt1ıı ı11 11111ı ı11ıı11111ııt1 
melelerin matalibatını, yevmiyele-
rin tezyidi veyahut it saatlerinin 

tenkisi tetkil etmektedir. lt ne· 
zareti ile diğer müstakil te~kiJat 

bir uzlatmaya vasıl olunması için 
bütün gayretlerini sarfeylemekte -

Kuşadası hadisesi Av 
Kamarasında görüşü! 

dirler. -- <Bqtaratı 1 inCJı saytfada) ı yeceğini ve doğruluğu k•r 
Asayitıizliğin tezayüdü takdi· zedemiyeceğini ilave et.mit ve ka- 1 olabilecek beyanatta bul 

1 
rinde, ordu ve donanma~ın ite zazedelerin ailelerine muhabbet iz j şayanı arzu bulunmadığı 
müdahale etmeğe hazır olduğu har etmek suretile hadise hakkın- etmittir. 
söylenmektedir. daki kendi teessürlerine avam ka- /ı .

1 
• ~ • • A 

örfr idare maraıının da ittirak eyliyeceğini ngı lZ Se f ırz J1 
Sanfranıisko, 17 (A.A.) ıöyli!erek ıö~lerini b.~tirmit~ir. . raya gitti 

Şehrimizde filen ürfi idare hakim Sır John Sımon mutemmım bır 
bulunmakta, her ne pahasına olur· ıuale verdiği cevapta sandalın 
sa olsun zahire ithaline çalııılmak memnu mıntakada bulunmadığı 

İngiliz ıefiri Sir per• 
Dünkü ekspresle Ank• 

tadır. hakkındaki kat'i bir fey söyliyemi- mittir. 

M. Ruzvelt ve federal makam-
lar saati ıaatine vaziyetin inkita • 
fını takip etmektedir. Memleke -
tin bazı mıntakalarında mevcut 
bulunan galeyandan dolayı vaziye 
tin vehamet kesbetmesi muhtemel
dir. 

Kaliforniya makamatı, bir kaç 
zaman için yiyecek yokluğundan 

korkulmadığını beyan ebnekte ve 
o vakte kadar idarenin kıhtlık 

ihtimalini bertaraf etmek için la· 
zım gelen tedabiri ittihaz edebile
ceğini bildirmektedir. 

Umumiyet itibarile grevciler 
istedikleri neticeye yani memur ve 
i§çilerin i§lerine gitmelerine mani 
olmutlardır. Nakil vasıtalarının 

yokluğu, şehire alıtılmamıt bir hal 

vermektedir. Bir çok kimıeler bi· 
sikletlerle, hatta patenlerle gez -
mektedirler. Yazıhanelerin, ma • 
ğaza ve atelyelerin akıeriıi kapa • 
lıdır. Buna mukabil sigorta tir • 
ketleri grevden münbais kazalara 
kartı kendilerini sigorta ettirmek 
iıtiyenlerle doludur. 

lkiısadi buhran 
geçiyor mu? 

Beynelmilel mesai ofisi tarafın 
dan tutulan istatistiklere göre ik
tııadi buhran günden güne hafif. 
lemekte ve itsizlik hareketi git -
tik azalmaktadır. 

lktısadi buhran 1929 dan bat· 
lamıt sayılırsa bugün her memle -

Dr. Hafız Ce 
Dahili hastalıklar· ,... :.tt 

Cuma ve pazardan baık• 
&leden sonra saat 2~ dl" 6 ~ 
htanbulda Oivanyolunda 
maralı hususi kabineıinde 

" kabul eder. Muayenehane 
fonu: 22Jgô. 

Yazlık ikametgah telef011~ 
38 - Beylerbeyi 48 •• 

ket az çok 1929 daki vaziyetine •••••••••..,.. 

yaklaımaktadır. Niıbet tU ,ekil- Deni% y o il~ 
dedir: .: '; 

i Ş L ET M ~o1~ 
lngiltere 1929 daki vaziyetine r Acenteleri KarakOy • b 

yüzde 99,2 nisbetinde yaklaımak- t"el. 4~362 - Sirkeci M6"1 
tadır. I•-- Han Telefon '1'1-1 

Diğer ıanayi devletlerinin yak- TRABZO 
laıma nisbetleri ıu fekildedir: J•1 .. , o~ 

Cenubi Afrika: yüzde 98.7, SUr at Y 
Estonya: 94.6, Finlandiya: 94.0, ~ 

Latuya: 92.6, İsveç: 89.4, Al .. ERZURUM 19 J { 

manya: 86.0, Felemenk: 78.2, Perşembe 
20 

de (ı 
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Patababçe Fabrikası için şartnamesi mucibince .. 2500,. 
ton Tunnen maden kömürü. Saat 15 te. 
Nürrune ve ıartnamesi v~çhile "6000,, metre band 
Saksonya saat 16 da. 

Yukarıda cinıi ve miktarı yazılı iki kalem maf:reme 25· 7-~34 
tarihine müsadif Çarşamba günfi hiıalarande yazılı saatlerde pa
z:ırlıkla alınacağından talip:erin "iıı 7,S teminatlariyle Cibalide 
Levazım ve Mübayaat şubesine müracaatları. (!693) 

Biner ki!o:uk on yedi ve beşer yüzlük 27 ve üçer yüzlük 
üç ki cem'an ''47,, adet yerli mamullttan baskülle .. 45,, adet 
150 kiloluk kantarın 21 - 7 • 934 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat 16 da pa1arlığı yapılacaktır. Talipler % 7,1/l teminatlariyle 
Cibalideki alim sahm komisyonuna mDracaaharı ilAn o!unur (3743) 

BURSA ı 9~ 
Perşembe 19 :~,,. 
rıhtımından kalk•'' 1 
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dÇa r şa m ba 19 ~tı' 
r ıhhmından !falk•c• 
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1 ~!~~~~~,!~~ Yeni Kitaplar Şark Demiryolları 
Istanbul Acentalığı "J?ün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

lstanbula Tenezzüh treni 
Me§rutiyetin ilanı bayramı mü naıebetile 22 Temmuz Pazar günil 

Şark Demiryolları İdaresi tarafın dan Edirne ve Trakyadan latan bu
la aıağıdaki vakitnameye tevfikan bir tenezzüh treni tertip cdilmiıtir: 

Uman ban, 1 elefon: 2292) Bütün milletlerin edebi, içtimai, ikhsadi, mali .. en muhal· a 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

vapuru 20 
lnönü Temmuz 

Cumagünü saat 11 de Sirkı:
ci nhtımından kalkarak doğru Iz • 
mir, Antalya, Mersine gidecek. Di:i· 
nUgte bunlara illveten Alanya, KU1-
1Uk, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe Kilnil saat 16 
da Galata rıhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vıpuı 
her pazar gilnil aaat 16 da İzmir • 
den kalkıp doğru latanbula gele · 
c:ekür. 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi, 

Çarşamba günleri saat 20 
de Tophane 

rıhtımından bir vapur kalkar. Gidi$ 
ve dfüıUşte mutat iskelelere uğrar. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Tayyare '.Alayında 
üç adet 8U <teposu ineası ka· 
Pah zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. Şartnamelerini 
görmek fsliyenlerfn her gün 
öğleden sonra ve milnaka· 
saya iştira)( edeceklerin 
11/8/934 cumartesi gUnU sa-

. at 10,5 da teminatlariyle bir· 
l'k ı te M. M. V. Sa. '.Al. Ko. Rs. 
rnür.;caatlan. 

(4) (3995) 

liava kıtaatı ihtiyacı ıçın 
Eskişehir Hava l\lektebinde 
nazari bir dershane inşası 
kapaıı zart~a m\inakasaya 
konulmuştur. ~artnameleri 
görmek istiverılerin her gün 
•• v • • • 

og]eden sonra ve münakasa· 
Ya iştirak edeceklerin 12/8/ 
93~~azar günü saat 10,5 da 
teıninaUariyle birlikte l\f. 1\1. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat-

2:,:ı. (5) (3996) 

Beyo~ıu Tapusundan: 

Yi.ie0 iaziçinde Boyükderede Bü • 
k dere caddeainde Fırm soka • 
•ınd-. 1 N l N' k 1 o. u bir bap hane ı · 

330
° ., uhteıinde iken merkumun 

•en · d \rr ~ın e vefatiyle bu kerre 
eseıi taraf 

leı· . . ından intikal muame· 
ı •çın . d lt et . ı -.reye müraca • 

"ey-. ~~!ler ~e halbu ki sırf mülk 
edilen ~~cetı §er'iye ile tasarruf 
<>ltnad ; u mahallin tapuda kaydi 

•ısında le. kıy n •en etsiz tasarrufa · 
cihetfe~ebn ınuaınele yapılacağı 

lf u nı h 1 h •atruf . a a akkında ta • 
. ıddiaıınd b ••e tarihi .1.. d a ulunan)ar var 
ı ı an an ·ı·b llrfrnda b'I k 1 ı aren 15 gün 
93A ı ve i.le b" 1 , - 3459 l'eya ılaıa e 
~tallah ınua.ınele No. aile 
'- ınette t 1 J .... ta apu dairesinde 
~ ..... en~- baı nıemurluğuna 

ıutun ;~net günde mahal· 
bı" acatt t Ur•caa.t J apu ınemuruna 

ey erneleri ilan olunur. 

(1461) 

Jet eserlerinden seçme kitaplaı ın tercümeıi ve "DÜN ve Yarın,, 
__ tercüme külliyatı altında yıl da muntazam fasılalarla otuz _. 

j -~~ cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
1 

= cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem • 
-'- lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

Beşinci kitap . 

Sosyalizm 
Kautsky : Sabiha Zekeriya 

Fiıh 75 kuruş. Tevzi merkezi VAKlT kütUphanesi 
Iıtahbul Ankara caddesi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Dün ve yann ( tercüme külliyatından ) basılmıı olanlar 

sıraıile şunlardır : 
1 inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K,. 
2 11 ,, AlLE ÇEMBERİ,, 1. H. Ali§an 100 ., 
3 ,, ., TİCARET, BANKA ve BORSA 

İktıaat doktoru: Muhlis Etem 75 " 
4 " " Devlet ve ihtllftl 

Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

5 " " KAUTSKY'ye göre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya 

"Dün ve Yann,, tercümekülliyatmm yakında neşrolunacak 
eserlerinden bir kaçı da şunl:ırdır: 

1 - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. 
il - ISFAHANA DOCRU: Piyerloti: 1. H. Alitan 
ili - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru. Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Atı. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - laa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine 

Sangle - Haydar Rif at Bey. 
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Hususi Tenezzüh Treni 
Edirne §ehir Kalkıı 12,46 
Edirne ,, 13,00 
Pityon ,, 14,02 
Uzunköprü ,, 14,18 
Pehlivanköy ,, 14,44 
Alpullu ,, 15,19 
Lüleburgaz ,, 15,43 
Seyitler ,, 16,05 ' 
Muratlı ,, 16,30 
Çorlu ,, 16,59 
Çerkesköy ,, 17,32 
Sinekli ,, 18, 13 
Kabakça ,, 18,41 
Çatalca ,, 19,05 
Hadımköy ,, 19,47 
lspartakule ,, 20,04 
K. Çekmece ,, 20,31 
Y etilköy ,, 20,39 
Bakırköy ,, 20,48 
Y edikule ,, 20,51 
Samatya ,, 21,00 
Kum kapı ,, 21,06 
İstanbul Varı§ 21,12 

Bu trende her unıftan auıba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar 
idaresi tarafından tahsis edilen tenzilatlı bir büfe • vagonu buluna· 
caktır. • 

Bu tenezzüh treninin tahriki m ünaıebetile hattın bütün mevkif· 
!erinden yolculara İstanbul için gidit ve gelit olarak a§aiıda göste· 
rilen f ev kala de tenzilatlı biletler verilecektir. 

- Edirne tehir ve Edirne - Gar, Uzunköprü, Perlivanköy, Al· 
pullu, Kırklareli, Taıağıl ve Babaeskiden Iıtanbula gidit • gel,i: 

1 inci mevki 8, 2 nci mevki 6, 3 üncü mevki 4 T. lirası. 

- Lüleburgaz, Seyitler, Muratlı, Çorlu ve Çerkeıköyden lstanbula 
gidit • gelit: 

1 inci mevki 6, 2 nci mevki 4,50 üncü mevki 3 T. lirası. 
- Sinekli, Kabakça, Çatalca, Hadım köy ve lspartakuleden İs· 

tanbula gidit • gelit: 
1 inci mevki 4, 2 ncimevki 3, 3 üncü mevki 2 . lit'arr rr. 
Yukarda gösterilen iıbu fiatler azimet ve avdet ücretlerile bilu

mum vergileri ihtiva etmekte olup büyük yaıta olanlarla 4 yaşından 
yukarı çocuklar hakkında tatbik edilecektir. 4 yatından aşağı çocuk
lar meccanen seyahat edeceklerdir. 

Bu biletler kayide tabi bagajların nakliyatına, hak bah§etmezler. 
Tenezzüh biletleri azimetle, tarifesi yukarıda yazılı huşusi tren· 

de muteberdir. Avdetle iıe, Şark Sür'at treni müstesna 28 Temmuz 
1934 tarih Cumartesi günü sabahı 106 No: lu tren dahil olduğu halde 
bilumum trenler için muteberdir le r. 

Tenezzüh biletleri 16 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Şark De· 
miryolları istasyon sitelerinde satılacaktır. 

Hususi trende yerler mahdut olduğundan yolcuların tenezzüh 
için biletlerini vaktile tedarik etmeleri tavsiye olunur. 

MUDUR1YET 

ıatanbul Belediyesi ilAnları 

MübayaHına lüzum görülen 250 top J8 ki~oluk battal bir 
iace hamur kAğıt, 50 top zamklı kAğıt ve 500 kilo renkli 111ıt· 

baa mOrekkebi kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanlar ıırtname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, mÜn•kısaya girmek için de J 50,5 liralık teminat makbuı; 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 9 • 8 • 934 pcrtembe günü 
saat on beıe kadar Daimi encümene vermelidirler. (3999) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra ·Semti Mahallesi Sokağı Ciasi Hissesi EmlAk Hineyegöre mu-
No.sı No.11 hımmen kıymeti 
1164 Beyoilu HGseyinağa Abanoz Kigir harap hane • Tamamı 15 3500 T. L 
1165 Kumkapı Tavaşı Süleyman Küçükdeniz Arsa 1/4 123 uki, 26 yeni 150 
1 )66 lfoj'aziçi Büyükdere Hamım Kigir hane Ta rıı .. unl 15 2000 
1167 Kumkapı 1 avaşı Süleyman Kantarcı ., 3/16 5 470 

1168 Aksaray Baklalı Kemalettin Cami Hane )/2 14 yeni, J ı eski 400 
1169 Ki1çükpaıar Hızırbey Zeyrek Kargir dükk'n bilA hava 1/'l. 155 500 
ı 170 SüyGkada Karanfil Çınar cad. Kirgir iki dükkin 14/64 28 · 30 350 
1 171 ,, 11 ŞabbaJ Arsa metresi ~O Tamamı 12 40 

" ,, 

,, 
,, 

7 B v lu Hüseyioağa Yenişehir 315 73 11 1. eyog " " ,, 945 
ı 173 Burgaıadası Burgaz Hacıpa'at ,, " 50 ,, 13-15 eski, 11 belediye 50 :: 

1 _ Yukarda yazılı gayrımenkuller!n ihale bedellerile ytJıde yedi buçuk pey akçeleri nakden Yeya gayrımübadil bonosile ödenmek 
Olkiyetleri açık arttırma suretıle satııa çıkarılmış olup ihaleleri 19n/934 Perşembe giloü saat on beştedir. 

üzere m · ki · k 1 · · ·b 1 .. •• 
2 _ Müzayedeye. gır ece . e.r

1
m b pi edy' • çe ~rıo1 ı ~ a e gu?u sa.at. on dört buçuğa kadar tevdii ıizımdır. Şartname Bankamız kapısına 

l Senei halıye vergısı e e e ıye resım erı mOıterıye aıttır. (3436) 
ası mııtır. 
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HEPSi 1 IBIRINE BENZ .... 

HEPSi DE AYNI VAITLERDE BULUNUYO R .. 

HANGIS NI NT H P ET EL ? 

Bir soğuk hava .dolabını satın olmazdan evvel bunlan düşünüyorsunuz. 

Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu 
soğuk hava dolapları orasında yalınız birinin temoyuz ettiğini 

göreceksiniz. O do 11Frigidaire"dir. 

1 1 .A 
. 
·~ 

' Cerftl ........ 

BOURLA BIRADERLERveŞsı 

Tt::J Q KiVE 
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Sıiahihi: MEHMET ASIM Nc§rİyat müdürü: Refik Ahmet V AKIT Matbua - lıtaabul 
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• •• onları FLiT ile öldürünüz. 
Sivrlalneklerln acıklı ısırı~ı ekse· 
riya Hummayı ve ölümü intaç 
eder. Adi ve tesirden arl haşarat 
oldOrücü mayilerin lstlmall ile 
alvrlslneklerln kaçmalarına se
bebiyet verir ve Bin netice sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymu~ 
olursunuz. Buna meydan verme• 
mek için FLiT dört harfll F·L-l·T 
tedarik ediniz.Siyah kuşaklı ve as 
ker resimli sarı tenekelere dikkat 
ve onları muslrren talep ediniz. 

Umumi Deposu : JUL KREPEN, İstanbul, Galatı, Voyvoda Hın Ho. ı 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat bankasından ; 
( 6 ) M6feUİ§ Namıeti alınmak üzere 11 - 8. 1934 Cumar· 

lHİ giinl saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir mllıabaka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya ittirik edecek· 
leria (Mülkiye) veya ( Yükte" iktisat ve Ticaret ) Mektebinden 
veyahut Huku~ Faknttesinden mezun bulunmaları ve yirmi ya· 
ııadan ııağı, otuz: yaıından yukarı olmamaları lazımdır. 

Mnfettiı Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki ıeoelik 
stajdan ıonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar 
(175) lira maııla müfettiıliğe terfi ettirilir. 

imtihan programını ve 11ir ıartları havi matbualar Anka· 
rada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Mtidürlüğünden ve Iıtanbul 
ve Iımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı veıikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bank111 Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26·1·934 Per
ıembe güail akıamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
ıuretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) 

Nafıa V ekiletinden: 
Çubukdereıi üzerinde beton olarak kıımen inta edilmiş olan barıl• 

jın ıeri kalan kıunının bitirilmeıi ve bu baraja ait muavin tesisatJ1' 

yapılmaıı ve bendin intaaı esnasında Çubukçayı sularının akıtılnıJ51' 
nı temin edecek muvakkat mecraların açılması ve in§aatm tatbik ,,e 
icraıına muktazi bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya }<O" 

nulmuttur. Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar gürıtl 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında yapıl&'' 
caktır. Taliplerin cari ıeneye mahsuı Ticaret Odası ve ehliyeti feıırıİ: 
ye vesikaları ile (67.500) liralık teminatı muvakkateyi hamilen a>'"

1 

gün ve ıaatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu hus&J5
' 

taki fartnameleri (20) ter lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vek~Ie' 
ti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

Halen tantiyede Vekalet emrinde bulunan tesisat ve alit ve eJe' , . 
vatın münakasa §ar!nameıinde tasrih edildiği veçhile bilabedel tef 

lim edilmeıi de metruttur. (3871) 

---SA TIE Uontilôtörleri ~ 
ve fevkalade tediye şartlan sayesinde 

Veresiye Serinlik 
(89:-J) 


