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"VAf<IT,,ın tertip 
gezintiye iştirak 

bunu kesip sakla 

C U M A, 20 TEMMUZ c 1 ınc1 •1) 1834 idare Telefonu 24~70 Sayısı 

Sergiyi 
gezmeden 
Yerli mallar sergisini 

gezmeden evvel ... 

Altıncı ve Yedinci 
sagıf alarımızı 

görünüz 

Dikkat 
Mevsimin .en güzel 

deniz gezintisi 
Mevsimin en güzel en parlak 

deniz gezintisi gazetemizin tertip 
ettiği gezinti olacaktır. 

En güzel cazbandı, ıazi, eğlen

ve hastalık! 

İngiltere hükUıneti silahlanma 
yolunda pek mühim adımlar at
maktadır. Yeni programa göre, 
İngiltere 600 yeni tayyare, 15 tay
yare karargahı, asıl İngiltereyi 
müdafaa için kuvvetli tayyare te;• 

kilatı, ufukları daima gözliyece1' 
projektör ve tayyare hücumlarına 
kartı gelecek tayyare bataryaları 
vucuda getirecektir. Bundan 

(Dl'!vamr 10 ncu ~ayıfanın blrlnel ıötunnncla) 

Yüzme Müsabakamız . 
Adlarınızı yazdırmakta gecikmeyiniz .• 

ceyi bu gezintide hep bir araya 
toplanmış bulacaksınız. "VAKiT,, 1.,.--. 
gezintisine ittirak için her gün t 
başlığımızın yamnda netrettiği
miz kuponları toplayıp biriktir· 
mek kafidir. Şimdiye kadar ku
pon toplamamış veya kuponları VAKiT Yıllık büyük yüzme müaabakaıı nı bu yıl 10 Ağuıtoı Cuma günü Mocla· 
eksilt ' kalmış okuyucularımız var· da yapıyor. Mü1abakamızın bu yıl diğer yıllardakinden daha olğun, daha genit 

k d 'l · bu kuponların te- ve güzel olmaıı için §İmdiden hazırlanr yoruz. Müıabakamızın hedefi gençliği 
sa en ı erıne . ld v • • .. bakam b' •kı .. 
mini için büyük bir kolaylık göı· teıb~l. oM!gubakamıçın musa. k ~~ 'y.. up '::1d~nıs~~~ o~ıun olmaaıil n berb~enç si· 

. . .. re ı ır. usa ıza gırme ıçın azı mu ur ugumuze yazı e veya ızzat ge-
terıyoruz. ldaremıze muracaat e- )erek ad ve girilecek müsabakanın nevini yazdırmak veya bildirmek mümkünıe 
denler bu kolaylıktan İıtifade e• bir de fotoğraf getirmek veya gönderme l; kafidir. Müaabakamızın resmi progra. 



-'- - VAhll 

Ahaliyi Hükilmeti ~S~~ lf· ı ~de 

Şark misakına Türkiye ve Yunanistaftid~·i. 

San Fransisko grevcile-. 
maksadı budur • 

rının 

Grevin doğurduğu maddi zarar; 
yüz milyon dolar! 

Roosvelt grev hak- rinde hüküm süren grevin yakında 
halledileceği ümidini doğurmuş-

kında beyanattan tur. Müfrit teşekküller, hu teklif-

k lere muhalefet etmektedir. Fakat 
açınıyor : grev komitesi geçen gece yedi aaat 

Vaşington, 19 (A.A.) - San süren hararetli münakaşalardan 
Fransisko ihtilali hakkında hüku- sonra bu teklifleri kabul etmiştir. 
metle N. R. T. muhterizane bir Bununla beraber grevin bitmesi 
hattı hareket takip etmektedirler. : için müfrit tetekküllerin de bu ka· 
Bununla beraber ceneral Johnson, rarı kabul etmeıi icap etmektedir. 
şiddetle umumi grev aleyhinde 1 yeni den 50 lokanta açılmış, ka .. 
bulunmuş ve bu grubu "Dahili ; saplarla sebzecilerin bir gün için 
harp., diye tavsif etmittir. Mu • ı satış yapmalarına müsade etmek 
maileyh bu grevin hükumete ve tedbirleri sayesinde halkın gıda 
ahaliye kar§ı tevcih edilmiş bir ihtiyacı nisbeten tatmin edilmiş· 
tehdit olduğu mütaleasmda hu- t" 

ır. 

1unmaktad ır. 
Mesai nazırı Mis Perkins ise 

bilakis amelenin göstermiş olduğu 
i•idali medhüsena etmiş ve amele 

1 

ve patronlar tarafından gösteri
len anlaşma zihniyetini takdir ey- ı 
kmiş ve nakdi yardımları kesmek 1 

suretiyle seyrisefain kumpanyala· ı 
rr üzerinde bir tazyik icrası husu· 
sunun mevzuu bahsedilmesini mu
vafık götmÜ§tür. 
San Fransiskonzn iaşesi 

temin edlllyor 
'San Fransısko, 19 (A.A.) - \ 

İki günlük umumi grevden sonra 
vaziyet biraz ümitbahş gibi görün
mektedir. Dün iki taraf arasında 
müteaddit konferanslar ve mü· 
zakereler olmuştur. Bu müzake
reler, münazeanın hakem tarikiy
le halli ihtimalini kuvvetlendirmit 
olmakla beraber, patronlarla a· 
mele araaındaki münaziiünfih 

Seattlede grevciler, polisin hi
mayesinde çalışan ve ıendikalara 
dahil olmıyan işçilere hücum et· 
mişlerdir. Polis mutaarrızları ağ
latrcı bombalar kullanarak pi.!:-
kürtmüştür. 

Görünüte nazaran reiıicümhur 
ihtilafı hal için bizzat müdahale e· 
decek değildir. 

Buna mukabil M. Johnson bu iş 
için faaliyetle çalışmaktadır. 
Grevin doğurduğu mctdi 

zarar: yüz milyon dolar! 
San Fransisko, 19 (A.A.) -

Rıhtım işçileri reisi M. Ridges'in 
umumi grevin bittiğine dair haber· 
leri tekzip etmesine rağmen, gre .. 
vin şiddeti azalmıştır. 

Yavaş yavaş umumi hizmetler· 
de faaliyete başlanmakta ve yeni· 
den yiyecek maddeleri gelmekte· 
dir. Son grevden dolayı San Fran· 

meselelerin ehemmiyeti nazarı 
siskonun zararı yüz milyon dolara 

dikkate alınırsa bu ümidin tahak· ı b 1 .~ l k d 
k k d ., ... h ı·d· D'" a ıg oma ta ır. 

u e ecegı şup e ı ır. un, grev, R it b' ·· 1 • • 
. uzve ır 'ey soy emı var 

San Fransıskonun varoşlarına da N k 19 (AA)_ M R • 
· · . G k . . evyor , . . . uv 
sırayet etmıştır. rev omıtesı .. )t' k. ld ., H t k . ., . . . h ve ın ra ıp o ugu ous on ru· 
nın aldıgı tertıbat netıcesınde şe • .... b b · d N 1 
. · . . . k" .. . 1 vazoru era erm e ewor eana 
rın ıaşesı ıyı otu temın o unmuş 1 • ·ı d 1 

b l . d'l'k Ik hl" I sıskonun zararı 100 mı yon o ara ve u suret e şı:r.n ı ı aç ı le ı· 

kesi bertaraf edilmiştir. Portland • kruvazörü olduğu halde Hawai'de 
da vaziyet her zamanki gibi va -1 kain Nappoopo'ya gitmek üzere 
him ve grev tehlikesi ayni şiddetle 1 Cbipperton adasından mufarekat 
mevcuttur. 1 etmiştir. Kruvazör, 24 temmuzda 
Qrev yakında bitecek mi? oraya vasıl olacaktır. M. Ruzvelt, 

San Fra!1sisko, 19 (A.A.) - San Fransisko grevi hakkında be· 
İhtilafın hakeme tevdii teklifleri yanalla bulunmaktan içtinap et • 
üç gündenberi San Fransisko şeh- mittir. 

Mıntaka vi misaklar 

Gene Staviski işi .. 

M. Tardieu parlamento 
komisyonunda şahitlik 

ediyor. 

d l k ? n11 ti a mı a ınaca . r. ıııa 
Atina, 20 (Hususi) - Londrada çıkan The Ecovonomıte it~~.rdai 

sine göre, akti mukarrer olan fark misakı tevsi edilecek ve rur 1 ~ ..... 
ye ile Yunanistan da bu misaka alınacaktır. t' d 

Elliziz treni30ağuslosta' işlt!lmiye açılıfi ~: 
Eski Başvekilin beyanatı , Ankara, 19 (Hususi!. - Elaz~z .treninin .işletmeye küşadı 3~tr·. 

. . . t .. • d ğustosta yapılacaktır. Kuşat resmı nın Başvekıl İsmet Paşa Hazre1ıt•dai 
sıgası vazıye u.z~rın e tarafından yapılması muhtemeldir. Gazi Hazretlerinin Ağustos •0 ~'1tıı 
akısler ugano.ırabılecek rında Elaziz taraflarına gideceği s5ylenmektedir. ~ YttJ 

Paris, 19 (A.A.) - Staviski re· 
zaleti hakkmda ı ''ıkikat icrasına 

memur parlamento komisyonu sa· 

'rehe 

Maliye Vekili, Vekalet Dairelerini ti~~ea 
teftiş etti ~~ı ... 

bık başvekil M. Pierro Laval ile Ankara, 19 (Hususi) - Maliye Vekaletinde bir bankalar ot ~e 
Tardieu kahinesind.e dah~iliye na· kıplığı teşkil olunmuştur. Buraya Cumhuriyet Merkez Bankası llt~ı 
zın olan M. Andre Ma ıeuyu ve l d S"l B · · · ·· 1 kt d. ~ T . d' 1 . . mur arın an u eyman eyın tayın• soy enme e ır. \'\ırı.ı 

M. Andre ardıeuyu ın em ıştır. Maliye Vekili Fuat Bey bu sa hah erkenden vekalet daire! 01rnıy 
Hali hazırda nezaretsiz nazır • . . .. .. 'hl orı 

la . T ayrı ayrı teftış etmış, memurlann onunde bulunan evrakın tarı 
l~rdan ° ~ ı~bık baş~e~ıl M. lark- gözden geçirmiştir. Yeni teşkilat d ~!ayısile Al'!kar.a defterdarlığıfl~:rn 
dıeu Stavıskı rezaletının pat a b" .. 1 l · ·ı · 1 d' Ad t · · 

' y • • açıkta kalan utun memur ar yer e ~hrı mış er ır. ana, zmır, ,, 
vermiş oldugu ~ıralarda ıktıdar . . I M 1. y k" I · · 'h e ra 

d 
sadakı mı.inha lere de sık, sık topla nan a ıye e a eh ınh ap ~ol\ 

mevkiinde bulunan devlet a am· . . k d' 111. 

ıd ki f menı memurlar tayın etme te ır. ı..:4" 
}arının yapmış o u arı men ur • '1•ı bi 

mücadeleyi şiddetle protesto et " J h .. k" d h d" z · t V k · ı · A w t S . . ran u um arına e ıye naa e ı ı gus o 'v 
mıştır. • • ı J d b" k"k il 

Mumaileyh, bundan sonra 1933! edılen tayyare Tahrana orta arın a ır tet ı )tııi 
senesi kanunusanisine kadar Sta • vardı 1 sayahati yapacak 0

Ye 

viskinin mevcudiyetinden haber .. Ankara, 19 (Hususi) - lran 1 Ankara - Ziraat Vekili ), . ~.I> 
dar olmamış olduğunu ve 0 tarihte Şahenıahına hediye edilen ve ; tos ortalarrna doğru zirai tel~ · ıp 
dolandırıcının "La Volonte,, gaze· Kayserideki fabrikada yapılan j ta bulunmak üzere Karsd dl 
tes;ni kontrol etmekte olduğunu T h l T ı ha valisinde bir seyahat ynplJ i, t>et 

• y •• tayyare a rana varmış ır. ay • , 
istihbar eylemı' bulundugunu soy . T h . . . . lır Bu se"'ahat Karsa kadar Pi . . . . . . yarenın a ran ıstasyonuna ınışı · ~ 
lemıştır. M. Tardıeu, Stavıskı ı· b" .. k h'' t .1 l l yacaktır 'ile 
· l 1• uyu leza ura a vesı e o muş ur. · ~ ~~ 
şıne kdarışml ışk~ .a~ pkar ad~':n~o a... Nafıa Vekili bugün ı Yeni ilk tedrisat uıt1 .ı" 
zasın an 7 ışının en ısının -sı - .. d .. .. ~t 
yasi dostları aras•nda olmadığını seyahate ç1kacak mu uru f '•. 
beyan elmİ§tir. Ankara, 19 (Huıuıi) - Nafıa Ankara, 19 (Huıuıi) -. 'd 

Şahit bu iıı.in ta men•einden i . sa talebe müfetti,liğine layı~ 'I 
, :r 'J vekili Ali Beyin İzmir seyahatine ! k' 'lk d · ıtt, 

tibaren M. Camille Chautempa'ın . . 1 nan es ı ı te rısat umunı ~ 
. yarın çıkmaaı muhtcmcldır. Vck1t .. R t Ş ti' t l.. il her şeye vakıf olduğunu, her şeyı . .. .. .. , ru eşa em e n ey ı R .. 

. l ... l b l d ~ Beye demır yollar umum muduru hareket etti Resat Bey ~ d.. ~ 
gız emege ça ışmış u un ugunu . 1 · . .~ 

h d . l • d h · · · l k • Kemal Bey refakat edecektır. sonra Parise gide~ektir. ilk ve a ıse erı a a ıyı gız eme ı • • 
çin bir takım rivayetler uydunnut Yunanıstan, Yugoslavya sat umum müdürlüğüne 
olduğunu söylemiştir. ile misak yapıyor vckaleıi umumi .müf~tti.şlet 

M. Duberry ha,vekile Staviıki Atina 19 (Hususi) _ Yuna- Ali Rıza Bey tayın edıldı. 
. , ·····································,:, meselesı hakkında malumat ver • nistanın Pariı sefiri M Politisin h"kA t' ı T ·· k J . . · ya u umc ıy e ur -

miıı.tir. M. Bonnaure kendısme b .. y h""k 4 t' . k b "k' fi b 
:r eyanatına gore unan u ume ı, mısa ma enzer ı ı tara ı 

Staviıkiye karşı yapılan tecavüz -
lerden bahsetmiştir. Emniyeti u • pek yakın bir zamanda Yugoslav-' sak aktedccektir. 

mumiye idaresinin Staviski me • 

selesi hakkında tam bir dosyaya Mersey nehrinin a itından geçe 
sahip bulunduğu ve fakat yükıek }d 
memurların bunu devlete ait bir muazzam tünel açr 1 ·~ 
sır imiş gibi, kilit altın:la muhafa • Liverpol, 19 (A.A.) _ Bir mil- ten bu tünel · ~ r şaheser tel' 
za etmekte olduğu tebeyyün et • yon kişinin huzurunda diin İngiliz dilmektedir. Tünel, Merse)' 

miştir. kralı Merscy r.ehrinin altından gc- nin nltmıs metre altından geÇ h. 
Paris, 19 (A.A.) - M . . Tardieu· • t I "'I 

çen tünelin kÜ§al resmini yar.mış- lcdir. Boyu 3500 metre " e t' nun parlamento tahkik komisyo • ...... ., ~ 
nundaki fahadeti büyük bir heye • tır. Sekiz milyon lngiliz lirasm:ıj J = ği 13 buçuk metredir. ~~jf· ~ 
cana sebebiyet vermittir. mal olan ve ir-şaatı dört senede bi· alnrz otomobiller geçece il 

Komiıyon azasından bir çok - S b k l . b' H'l"'J' h C ·yetifı t~ 
a- ı spanya kralı ır ,·,. ı a ıa .. mer .e. -~··' .. ~ıi. ları M. Tardieu'nun beyanatmm y -, 

yalnız komisyonun mesaisi üzerin- kaza savuşturdu r sun net duguo\J ti' ~ilt 
de değil, ayni zamanda umumi si· Viyana, 19 (A.A.) - Sabık fs. Ankara, 19 (A.A.) -
yasi vaziyet üzerinde çok akisleri panya kralının otomobili bir dö - ahmer Cemiyeti Ankara ;~ , tııı 
uyandırabileceğini beyan etmiş - nemeçte kızak yapan diğer bir o - bugün şehir bahçesinde 1 if 
lerdir. tomobille çarpıfmıttır. Bu kaza ğu meccanen siin:'}et ettirıı' t1' 

Zira bu ifşaat fırkalar arasın .. neticeıinde Danimarkalı doktor! Cocuklar saat 14 te or"~ 

1 . k d cevabını Verecek daki münakaşaları yeniden can • Peteraen ölmüf, ve otomobilin i· fak~tinde şehir dahilinde 1 A manya ya ın ~----- landıracak mahiyettedir. çinde bulunan diğer 4 ki!i de ya- zinti yapmıılardır. s~t ı 
k ı l b ·1 v• • l d w k - - ralanmııtır. H"IA ı· h c . etiyle Londra, 19 (A.A.) - Alman· o ay aştıra ı ecegını an a ıgı ta tihdaf etmeJinin, kendi ıahıi mü. r b I ı a ıa mer emıy -L 

stan u a hareket edenler çl7"' yanm, mıntakavi müzaheret mi • dirde, yeniden müdahale edecek- dafaaıı kadroaunun haricine çık - ·· A . fabrikalar tarafından S-' 
sakı hakkındaki Franl!z teklifine tir. mak demek olduğunu ilave eyle - .. Ankara, 19 SHusuı.ı) - Adlı:_e hediyeler dağıtılmıttır· e~ 
cevabını Paria hükumetine yakın· Fransanın cihan aulhunun mektedir. Bu gazete, M. Doumer.. muıtet.~rı.Tevfı~ N~zıf, ~e~let f~· şam bahçede bu mün•5eb 
da tevdi edeceği zannedilmekte • muhafazasında dU9UndU§U guein nutkunda sulh ve emniyet raıı mulkıye daıreaı reı•~. l~maıl lencclcr tertip edilmİ! ~e • 
dir. Londra hükumeti kendisinin nedir? kelimelerinin müteradif olarak Hakkı ~ylerle spor antrenoru Her buldan hokkabaz getirtılsO 
mu"zaheret ett'ıg"ı· bu proJ'enı·n Ber "\ Berlı'n 19 (AA) "Corres k 11 1 oldu~un beyanda Abraham buıün htanbula hareket ·y·tL • · · - • u anı mıt g u n . Hil~.liehmer Cem• "' 
linde hasıl eylediği akisleri öğren· pondance Diplomatique,, M. Dou· sonra Fransızların sulhu tensik İ· ettıler. zun 

23 
üncü günü ayrı~ 

mi! bulunmaktadır. mergue tarafınadn söylenen ve çin vaki bütün te,ebbüslerinin lstanbulda zelzele çeıinde v~ Bomonti b 
lngiliz kabinesi, mesele hak • radyo ile netredilen nutuktan hah- Franıanın emniyetini teminden İstanbul, 19 (A.A.) -Temmu·ı garden parti verecektit· 

kında kendi fikirlerini beyan etti .. ~ederek Fransanın kendi hudutla- başka bir feye hadim olmamıt o!- zun 18 inci ç.artamba günü gecesi e ~ 
ğinden, bundan sonra müzake • rının emniyeti ile alakadar olmak- duğunu ve diğer devletlerin Fran· aaat 22 yi 3 dakika 20 saniye geçe~ kilometre olduğundan;.,.,~~ 
relere doğrudan doğruya alaka • ta haklı olduğunun bedihi bulun- saya karşı kendilerinin emniyet oldukça tiddetli bir zelzele kay • cenuba yakın bulundu~ 

1
;bi 

darlar arasında devam edilmesi duğunu yazmakta, yalnız, bir dev· hakkındaki hususi telakkilerini i· dedilmittir. Recfelerin ~l~te tesiri disenin bir gün evve!k'ıd"r' 
lazım geldiği fikrindedir. lngilte • letin kendi emniyetini temin için feri sürmekte bulunduklarını vaz· bir saatten fazla sürmüftür. Epi • la mıntakasında vakı 0 

re hükumeti ancak hareketiyle işi cihan ısulhunun muhafazaamı ia • maktadır. centr'ın lıtanbuldan mesafesi 500 min edilmittir. 



AR.ETLER 
--···"····-············ 
nelmilel konfe-
anslar san'atı 

tl' de\'rin kendine göre kalbur 
fOftJrısiyetJeri vardır. Yani her dev· 

'f! e&J •ayıJabilecek tipleri mevcut
,/ liplel" zaman zaman cemiyetin 

ııaıqıı~· ;ı~•Unda yer tutar. 
'f\i! ~ aı kaidelerde bakıılar, büyü -

.:.._:···!.eylik devrinde Şövalyeler, 

rı
f"'!1.devr::l ·! kavalyc·rr, XVll a· 

l 
1tiba.ren diplomatlık, XX inci a· 

1fl Jlol' • l:1 ltikacıhk, halle adamlığı za • 
dı 30~~art ehemmiyetli bir mevki al-

rel t'd 
az a' ai kabilelerde herkes mümkün 

Ol •
0 ~-~•ı olmak ister. Büyücülük e • 

•, 'Yetli bir iş tir. 
• ' ~ ~eb@y)ik devrinde herkesin kafa· 
ın l ~ iı~eal tip alabildiğine hür, ince 

~/1 rtişau alan, iyi binici olan Şö-

lar tfl~~~::h:yi şatolarının duvarları top 
ası t Çoktükten sonra kurulan sr. • 

l 
lttık derebeyi şatosunun irce 

. ele 0~111'\ıcu adamı yavaı yavaı gü • 
aır llııya. başlamıştır. 
arihle~ 011 l\.işot Şövalyeliğin moda ol • 
rJığıı1~~anda yaşasaydı gülünç o]mı-

lı 
mir, ,~ 
ap e k tayda, hem silah kullanan, hem 

~ı 0nuşan, hem diplomat, hem as· 
~i '" .kavalyenin yanında modası 

! htr kostüm halini aldı. 
stos * • * 
kik Y([ inci asırdan itibaren Avru -

~tııi b' .. t•• b' 1 k . ır sanat, us un ır mes e 
•)'etin bütün kıymetlerini ken • 

kili ~ , ;.l>lıyan bir insan tipi meydana 
i tetW . •r>loınat! 
arıJO 

1

:10llıat aklın, zekanın, ve insan· 

P11c •
1 
l'elirtin yegane insanı telakki e· ya . 

kadıJr ·~ıo .... -tı .. k k kii. . . 
Ilı -.... n yu se mev nı, ınce 

~ 'tıfaatini bir kaç düzineyi bulmı 
U 01 ~ ~ lıoratuvar keıfiyatr, teknik he -

L., '1t Üst etti. O da yavaş, yavaş 
'llılli f kllybetti. Diplomatın yerine, 

- 'damlan ellerini telefona, teisiz 
tayill~1 U:ta.ttılar. Aylarca süren dip

um ~tferleri ir odanın ve bir kol· 
lıt ,, lldudu içinde sıkışh kaldı. 
ey ~ ~ harpten sonra yeni bir sanat 

. llk ~,:tı: 
İll llel konferanslar sanatı! 

etler Cemiyeti, silahsızlanma 
ı.:ı•ı, beynelmilel.. Beynelmi!el, 
t lel aklınıza ne gelirse onlann 
ı,, . . 1 

~ • Yenı sanatın mevzuu o • 

~~l k 
, k e et memleket dolaşan, kon-
·11 °llferans gezen, yabancı ik • 
·~1 llı.eıhur otellerinin damğalan· 

~ ~ '~de geçen devirlerin iftahar 

Çe ij~ ~· gibi taşıyan adamlar bu 
b • .' '•ııe ~ l ?1a yıldızlarından sonra 

~ n-ıtlel tipi olmuştur. 
~ Sadri Etem 

rscY~ lt~d.. • • 
v -.;tJ mu ur muavını 

ge~ 
an ı ~ Yola çıktı 
e ~e l't ·· 
1~ı1e lttıı.ı·R'llndür şehrimizde bulu -
1<tif· "'ı .. ~'Ye vekaleti nakit işleri 

ce , fil C Uavini Rüştü Bey dün 

l·yetıfı ~~~t otl'e vapuriyle Fransaya 
!'\'· ettn· t' ii ~nu il ıı ır. 

11 ..ı;V ~ıl~ l el', evelce de yazıldığı 
p l ı . 

_..,Jile' ~t tnır - Kasaba hattının 
il 0 ~ , ~l t>~:. •atın alınması işleriyle 
15 lltla.k u" p . . . . it' zere arıse gıtmış· ı 

ttı'"' " . 
)(e•t 

ot 't 
de 11' 
t ı1 

Rüşvet Yakalandı Ziyaret 
y akaladı~ları ada- Metresini öldüıen Osman! Yunan tayy~releri 
mı koyvermişler Zonguldakta tutuldu bu sabah gelıyorlar 

iki mahalle bekcisi tevkif 
edildi 

Dört mahalle bekçisi dün ak
şam üzeri polisçe müddeiumumili
ğe gönderilmiş, müdeiumumilik 
de bunları Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesine vermiştir. 

Bu dört bekçiden Mustafa oğ

Osmanın metresini kayışla 
boğduğu, bundan başka 
elinin damarını de kestiği 

anlaşılmıştır 

lu Ahmet ve Adil oğlu Ahmet e

fendiler, rüşvet almaktan suçlu· 
durlar. İddiaya göre, gece Ka
sımpaşa ile Kurtuluş arasında dev· 

riye gezerlerken rasgeldikleri bir 
adamın hal ve tavrını şüpheli gör· 
müşler, peşine düşmüşler, hatta ... 
girdiği evden çıkararak, karakola 

götürecekleri kaydiyle kendisini 
bir hayli yol yürütmüşlerdir. Son· 
ra da dört lira rüşvet mukabilinde 
serbest bırakmışlardır. 

Öteki bekçilerin vaziyetine ge· 
lince; Nazım ve Niyazi efendiler, 
evelki iki bekçinin yanına sonra· 

dan gelmişler ve gene iddiaya gö· 
re, evelki bekçilerin yolsuz ha
reketini haber vermemeleri için, 

kendilerine de bu paradan bahşif 
suretiyle hisse düşmüştür. 

Hakim Reşit Bey, dosyayı 

gözden geçirdikten sonra, bekçi· 
leri birer birer ve etraflı surette 
sorguya çekti. inkar şeklindeki 

ifadelere karşı, her birine muhte• 
lif sualler sordu, verdikleri ce· 
vaplar arasındaki tenakuzlara işa
ret etti. Bunun üzerine suçlular
dan, iddia olunan hadiseyi teyit 
edici cevaplar aldı. Ve sorgu bi· 
tince, kararını bildirdi. 

Suçun, asayişle alakalı suç • 
lardan bulunması itibariyle, mev· 
cut delillere nazaran Muıtafa oğ· 
lu Ahmet ve Adil _oğlu Ahmet e· 
fendileri tevkif etti. Nazım ve Ni· 

yazi efendilerin, ikametgah gös· 
terebildikleri takdirde serbest bı· 
rakılmaları yolundaki karar, bun· 
lar ikametgah gösterdiklerinden, 
biraz sonra yerine getirildi. 

Hadisenin tahkikatına devam 
olunacak, tahkikat derinleştirile· 
cektir. 

Cinayetin yaplldığı ev 

Kasmıpa§ada metresi Nazmiye 
hanımı gece uyurken kayışla boğa· 
rak cesedini çuval içinde sarımsak 

larla beraber odanın altmda kaz· 
dığr çukura gömen rençher Rizeli 

Osman hakkındaki tahkikatı, Müd 
deiumumi muavini Şefik Bey ya· 
pıyor. 

On beş gün kadar evvel , cina· 

yeti işledikten sonra ev.velki gün 
"Cumhuriyet,, vapuruna. binerek 
Rizeye doğru yola çıkan Rizeli 

Osman, Zonguldakta yakalan • 

mıştır. Orada yakalandığı telg • 
rafla buraya bildirilince, müdde -

iumumilik, dosyayı Sultanahmet 
birinci ceza mahkemesine gönde • 
rerek, kaçan ve yakalanan suçlu 
hakkında tevkif kararı istemiştir. 

Hakim Reşit bey, şimdiye ka -
dar yapılan tahkikatla ortaya ko -
nan vaziyeti tetkik ederek, Rizeli 

Osman hakkında tevkif müzekke
resi kesmiştir. Suçlu, ilk vapurla 
Zonguldaktan buraya getirilecek -
tir. 

Kadının boğulduğu kayış, içi -
ne konulduğu çuval, elbisesi, sa -

Yarın Tayyare Cemiyeti 
bir ziyafet verecek 
Selinikten İstanbula gelecek 

olan üç Yunan tayyaresi bu sabah 
dokuzda Y eşilköy istasyonuna in· 

miş bulunacaktır. 

Tayyarelerle bir kaymakam 
idaresinde 14 kişi gelecektir. 

Tayareciler, bu sene Atina 
tayyare mektebinden çıkan zabit 
namzetleridir. 

Tayyareler, Yunan hava neza
retince tanzim edilen programa 

göre 19 temmuz perşembe günü 

Tatoy karargahından hareketle, 
Selaniğe gidecekler ve oradan ls
tanbula gelmiş bulunacaklardır. 

Tayyareciler, hu sene Atina 
sisteminde ağır bombardıman tay· 

yareleridir. 

Şehrimizde en çok üç gün kal
dıktan sonra, Bükreş, Belgrat, 

Sofyayı ziyaret edecekler ve dö· 

nüşte tekrar Selaniğe uğrıyarak A
tinaya döneceklerdir. 

Toplu bir halde Yunan tayyare· 
!erinin Balkanları, bu ilk ziyareti 
sayılmaktadır. 

Tayyarecileri Yeşilköy lstas• 
yonunda, Bakırköy kaymakamı 

hava müfrezesi kumandam, maki· 

nist mektebi müdürü, tayyare ce • 

miyeti ve Yunan konsolosluk er· 

kam ve halk karşılıyacaktır. 

Kendilerine bugün konsolosha
ne ve yarınki cumartesi günü tay· 

ya.re cemiyeti Perapalas otelinde 

bir ziyafet verecektir. 

Vali Bey Fırka Reisile 
konuştu 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Bey refakatinde vali muavini Ali 

Rıza Bey olduğu halde dün sabah 
saat onda yeni fırka reisi Cemal 
Beyi ziyaret etmiıtir. 

Görüşme iki buçuk saat sürmüş· 
tür. Yarın akşam fırka binasına 

kaza ve nahiye reisleri gelerek 
Cemal Beyle tanışacaklardır. 
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Dil Yasası 
Türk dili tetkik cemiyeti, Öz dili • 

miz, Dil kurultayı, Tarama dergisi ... 
Bunlar güzel ve iyi şeyler. Zaten he· 
defimiz, daima güzele ve iyiye doFru 
değil mi? Dil savaşında, yolumuza 
muzafferane devam ederken, bazı ta· 
raflarda ve bazı yerlerde bir ıeye da· 
ha muhtaç olduğumuzu anlıyorum: 

Dil yaıası . 

Bir kanunla, herkesi yalnız Türk· 
çe konuşturmağa icbar etmek birden 
bire garip görünürse de, biraz etraflı 
düşünülecek olursa, hakikaten böyle 
bir kanunun llızım olduğu takdir ec'i • 
lir. 

"Kesemediğin eli, Öpüp te başnıa 

koy'' sözü kültür sahasında hükmlinü 
kaybeder. Herşey gibi, kültürü de, her 
milletin içtimai bünyesine göre tahlil 
etmek gerektir. Her ne kadar, kültür, 
bir cemiyeti, istiıınasız birle§tirir ve 
fertleri bir küİ haline sokarsa da, bu· 
nun, bize şümullü olmadığı meydan • 
dadır.Türk kültürünü iten eller var • 
dır. 

Bu elleri kesmeyiz, fakat öpüp ba
şımıza da koymayız. 

Türk kültürüne yabancı kalmayı 

kastedenlerin en kuvvetli silahlan 
·"Dil,, dir. Fransızc;ayı bi]miyen Fran• 
sız kültürüne, İngilizceyi bilmiyen İn· 

giliz kültürüne, Almanca bilmiyen A)· 
man kültürüne yabancı kalır ve kül • 
tür bu vaziyette aciz vaziyete düter. 

İşte, bizde de, bazı muhitlerde kül
türümüz boyun bükmektedir. Elinde, 
nufuzunu gösterecek silahı yoktur. Bu· 
nun için diyorum ki, bize bir Dil yasa
sı lazım. 

Tetkilab esasiyemizin "Türk Cüm· 
huriyetinin dili Türkçedir" maddeiine 
istinaden, pekala bir Dil kanunu yap· 
mak kabildir ve ben: Yapılmalıdır, 

derim. 
Selami izzet 

Macar baş muharrirleri 
memleketlerine döndüler 

iki gündenberi şehrimizde hu· 
lunan Macar gazetecilerinden M • 
Brody Sandor ve M. Fsedenyi 
Bla der, dün, Varna tarikiyle mem
leketlerine dönmek üzere, diğer 
seyyahlarla birlikte şehrimizden 

ayrılmışlardır. 

Gazeteciler, ziyaretten pek 
memnun kalmışlar ve Türk sey• 
yalılarının da, Macaristanı böy• 
lece sık sık ziyaret etmeleri arzu• 
sunu göstermişlerdir. 

İki Macaristan gazetesinin baş· 
muharrirleri olan M. Landor ve 
M. Blader ayrılırlarken şunları 
söylemişlerdir: 

~~~~·o ...... ~~~ 

ihtikarla mücadele 
rımsaklar vesair suç eşyası, bir kaç ___ , ____________ ! 

"Yakınlarda Macaristana gel • 
miş olan Türk heyeti fevkalade 
şükran ve memmuıiyet hisleri br· 
rakmrştı. Bunun tekrarını dileriz. 
:Memleketinizi görmeki:en pek mü· 
tehassisiz. Büyük Gazinizin ese
ri1 memleketin her yerinde göıii
lüyor. Ve biz de Macaristan da 
Türk Macar dostluğunun inkişafı~ 
na çalışıyoruz. ,, 

İhtikarla mücadele komisyonu 
dün saat on yedide belediyede top 
lanmıştır. Bu toplantıda Ticaret 
odasından gelen toptan eşya fiat· 
lerinin beş senelik inip çıkması tet 
kik olunmuştur. Komisyon yarın 
tekrar toplanacaktır. 

ınuza göre, odun piyasasında geçen se
nenin bu günlerine nazaran bir hayli 
fazlalık, yani bir ihtikar vardır. Geçen 
yıl bugünlerde iki liraya aldığımız o
dunun çekiıini !İmdi bir çok yerlerde 

pakete sarılı olduğu halde, dün 
akşam üzeri bir polis memuru ta -
rafından müddeiumumiliğe geti -
rilmiştir. Bunlar sulh ceza hakim 
liğince de tetkik edi]mi~tir. 

Hem kayışla boğulmak, hem 
sağ elinin damarları kesilmek su -
retiyle öldürülen Nazmiye hanı • 

3,5 liraya güç alabiliyoruz. 
Birinci resimde lstanbulun, kızgın 

yaz gÜneşi altında kışa nasıl hazırlan
dığını görüyorsunuz. 

İkinci resim, umumi caddelerin su-

mın cesedi, morga kaldırılmış, ü
zerinde otopsi yapılmış, ondan 
sonra gömülmüştür. 

Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilerek, cinayetin iılendiği evin 
civarında oturan komşuların ifa • 
deleri alınıyor. Cinayetin sebebi 
de araştırılıyor. 

lanışını tesbit ediyor. Belediye, bu se
ne, bu işte oldukça faaldir. Üçüncü 
resim, Şişhanede tramvay hatlarının 

betone çevri1İ§ine ait bir faaliyeti gÖı· 

teriyor. inşaat bittikten sonra tram• 
vay arabaları bu hat üzerinde daha 
süratli ve daha emin işliyebilecekler
dir. 
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Hükumet Ve 

Fırka 
-- (Baımakalcdcn devam) 

Halk F ırkaaı um deleri haricinde 
fikirlere sahip olmumı kabul ede· 
bilir miyiz, demittir. 

Bu fikir, eaaı itibariyle doğru· 
dur. Filen tek fırkalı bir devlet 

l Türkiyede memurların Halk 0

r -ı::.11 haricinde telakki edilmele· 
ır 1 k' rine imki.n yoktur. Bi i. ıı me· 
murları fırka haricinde, fırkanın 
· A prenaiplerine karı ı yabancı ııyuı . . 

telakki etmek zararlı bır ıeydır. 
Memleketimizde devlet, hükiımet, 
fırka baıka batka §eyler değildir. 

Şu kadar var ki devletin kanun· 
ları, fırkanın eaaı nizamnamesi 
bu vaziyeti kanunilettirmemittir. 
Halk Fırkaaı teıekkü1 ettiği zaman 
ikinci bir f rrka teıkili imkanı ka· 
nunen ne açık bırakılmııtır. Onun 
içindir ki muhtelif fırkalarla idare 
edilen memleketlere kıyaı oluna • 
rak Türkiyede devlet memurları • 
nın ıiyui fırkalara ıiremiyecekle

ri esas kabul olunmuftur. 
Binaenaleyh bugün filiyat ıa• 

hanında kanuni vaziyet ile fili va· 
ziyet adeta biribiriyle mütearız 

bir haldedir. Kanuni vaziyet fili 
vaziyeti hiribiriyle telif edebil
mek için fırkanın eıaı nizamna· 

d'lA k devlet meıinde ta ı at yapma , 
memurlarının siyaıi fırkalara gİ• 
remiyecekleri hakkındaki kan~nu 
değiıtiımek, nihayet devlet ıda
reainde tek fırka prensibini kabul 
etmek icap eder. Bu ıibi tadil~t~n 
· · Lu"yu''k merasime tabıdır. ıcruı 11e u 

Öyle zannediyoruz ki Cümhuriyet 
Halk Fırkasının gelecek mayı~ 
içinde toplanacak büyük kon~reıı 
bu defa bu meaeleler üzerınde 

meıgul olacaktır. Yukarıya ~ret 
ettitimiz ,_...ıar fuka konsreaınce 
karar haline getirilirse ondan aon· 

f ka ile hükGmetin mütekabil 
u ır • . d 
vaziyeti yeni esaalar daıresın e 
tanzim olunur· 

Kanunen tek fırka ile idare e• 
dilen memleketlerde hükUmet let
kili.tının tamamen o fırkadan ıa• 

1 umumiyetle memurların 
yı maıı, b"" 
fırka azasından bulunmu~ ta 1~ 
bir neticedir. Bu takdirde hır vah 
bir vilayette fırka reisi de olabilir. 
Fakat fırka ile hükUmet bu suret .. 
le tamamen birleıince vilayetler • 
deki fırka tetkilitlannı tamamen 
kaldırmak mı lizımdır? Ondan 
sonra fırka noktai nazarmda vali• 
lerin mürabbeıi nasıl olacaktır? 
Yahut Tiliyetlerde hilldbnet teıki· 
]atma dahil Yazif eler haricinde O'" 

larak fırka naktai nazanndan ar• 
tıka yapılacak bir teY yolunudur? 

Olduiu takdirde bu itler ne auntle 
Te ne gil>i l»ir tqldli.t Tautuiyle 
idare olunacaktır? Türkiyenin tek 
fırkalı idare ıiatemi kanuni tekil· 
de kabul edilince bu cihetlerin de 
tesbiti lazım gelecektir. 

~ehmet ASIM 

Rum vatandaşlarımızın 
ordumuza hediyesi 
Şehrimizdeki Ruı vatan&kt~ 

da aralarında para toplıyaralc bil' 
tayyare alacaklar ve ordumuaa 
hediye edeceklerdir. Bu buauıta 
görüpnek üzere yarın Tayyare 
Cemiyetinde !bir toplantı yapıla-· 
cakbr. 

Berberlerin 
ehliyetnameleri 
Berherlerin ehliyetnameleri ye-

ı;;iden deiittirilocektir. Berberler· 
den üç lira, kalfalardan bir lira 
ahnacaktrr. Bundan batka ehli -
yetnamesi olmıyan berb~rler de 
mt-ktebe gönderileceklerdır. 

Kalp durması 
F uka kapıcısı hırsız 

kovalarken öldü 
Halk Fırka11 binaımın kapıc111 

Emin efendi dün kalp sektesinden 
ölmüıtür. Emin efendi sabahle
yin odasında otururken içeri bir 
§ahıı girmi§, daire müdürünü gö
receğini söylemittir. Bu adam yu
karı kata çıkını§, kadın hademe • 
den birinin mantosunu koluna al • 
mış, inerken Emin efendi önüne 
çıkarak mantoyu nereye götürdü
ğünü ıormuttur • 

Bu ıırada Emin efendi hırsızın 
yakasına yapı§mı§, aralarında mü • 
cadele olmuı, bir aralık hırıız E • 
min efendinin elinden kurtularak 
kaçmııtır. Emin efendi hırsızın 

arkasından koıarken bkanmı§, 

kalp hastalığı olduğundan yolda 
dütüp ölmüttür. 

Hınız Ali etraftan yetiıenler 
tarafından yakalanarak karakola 
teslim edilmitlir. 

Recep Bey Ankarada 
Cumhuriyet Halk Fırkası umu· 

mi katibi Recep Bey dün akıamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. Recep 
Bey Haydarpa§a istasyonunda fır
ka teıkilatına mensup zevat ve 
dostları tarafından te§yi olun mut· 
tur. 

---o-

Kaçakçılık 
lıtanbul 9 e Bursa muhahıa 

Ye emniyet memurları ıon gün· 
lerde yeni bir kaçakçıhk vak'a· 
aile mefl'll olmaktadırlar. Vak'a 
tudur: . 

Bundan bir müddet evvel cı· 
bali ıigıra imalAthanesinde si· 
gara kAğıdı toplarında kenarla
rından çıkan ve bir santimetre 
enliliğinde olan kırpıntılar inbi· 
11r idaresi tarafından satılmıf 
~e banlar ı beJker banın da Av
ram satın alllllfb. Geçenlerde 
Nazire hanım isminde biri bur
saya 40 kilo kadar kırpıntı ıi
gara kij1dı kaçırırken yakalan
mıştı. Dilnde Esma hanım ismin
de bir kadın altı kilo kadar ya
pılmış sigara lclğını bursaya ka· 
çır11ken yakal.nmııbr. Yakala
nanlar 11k11tınlmıt Ye bu kiğıt
Jan Osman iıminde birisinin •as· 
tasile beyker bamnda Anam 
efendiden aldıklarını söylemiş

lerdir. 
Tahkikat daha ziyade ilerle

miş ve bu klğıtların Aksara1da 
Tayyareci sokağında oturan Meh· 
met ve Cibali fabrikasında çalı· 
Jişan Ali ile karısı Ayşe tar~hn
dan birbirine yapııtırdarak ımal 
edildiği anlaşdmiıtir. Bu ıebeke
kenin daha bazı bu ıekilde ça .. 
lıtbiı evler olduiu kuvvetle tah
min edilmektedir. 

Bin Leva, otuz Lira 
Bu1ıariatana ıitmek Ozere bu· 

lunan Çar F erdioanın vapuru 
yolculaundan Fikriye Hanımın 
sli b~li harelretltrieden huşkul· 

Mahkemelerde 
Yarından itibaren yaz 

tatili başlıyor 

Halkevinde 
Dil, Tarih, Edebiyat 
Komitesinin toplanhsı 
Dün aaat ı 7 de latanbul Halke-

Yaran. mahkemelerın tatilinin vinde, dil, tarih, edebiyat komite· 
ilk günüdtir. Bu tatil, bet Ey- ıi bir toplantı yapmıftır. Toplan· 
lüle kadar sürecektir. Altı Ey- tıya bütün yuıh aza gelmittir. 
de bütün mahkemeler tekrar 

Komite reisi Köprülü zade 
faaliyete geçecektir. Mehmet Fuat 8. tarafından ko-

yarından itibaren Aiır Ceza' mite faaliyetleri hakkında izahat 
üçüncü cezı, birinci ticaret, dlr· verilmit ve vazifeıinin Ankarada 
düncü hukuk mabkemelerile aul· olması dolayıaiyle komite azalı -
tan Ahmet ikinci ıulh ceza mab- iından ayrılmaia mecbur olan 
kemesi, yalnız mllatacel itlere Muzaffer Beyin yerine yeni bir ar· 
bakacaklardır. Şehrin muhtelif kadat seçimi yapdmıtlır. Yeni .a· 
semtlerindeki diier ıulb mahke- zalığa yarıdan fazla reyle ve ıı.z· 
meleri arasında da hangilerinin li olarak Mehmet Halit Bey seçıl
niSbetçi kalacaklan tesbit edil- mittir. Bu yekneaak itlen sonr~, 
mif, alakadarlara tebliğ olun· komite tarafından hazırlanıp bır 
muıtur. ıureti de idare heyetine takdim 

Yarından itibaren baro da ta· edilmit olan yeni çalııma p~oı~a
tild·r. Bir kıaım ankatlar, diba mı okunmuf, münakata edılmıt· 
Avrupa seyahatine çıkmıılardır. · 

tır. 
Bir kısım avukatlar da muhtelif Proırama ıöre, dil, tarih, ede-
memleketlere aeyahate çıkmak · biyat komitesi bu ıene 20 ko~f e : 
Oıeredirler. ranı verecek ve popüler mahıyetı 

Kemal Bey Istanbulda 
Temyiz Mahkemesi aıuandan 

Kemal Bey, dün Eskişehirden 
Istanbula gelmiftir. Kemal Bey, 
mezuniyet müddetini latanbalda 
ıeçirecektir. 

Limanlar Umum MUdlrU 
tehrlmlzde 

iktisat Veklleti, deniz müı· 
teşarlığı limanlar umum mildürll 
Mubıin Naim be1 din ,ebrimi
ze mezunen gelmittir. Cumartesi 
gilnü tekrar Ankaraya dl>necek 
ve bundan sonra da limanları tet
kik etmek here ıeyabate çıka
caktır. 

Kara Ali davasında 
şahitler dinlenildi 

Gebze, Danca •e cİ•annda 
botuna gitmeyen adamları öl· 
dtirtmekten mçlu çiflik 1ahibi 
Kara Ali ile öldOrmektea 1Uçlu 
yej'eni HıliJin •e ren~ber Ah
medib mahkemelerine. latanbal 
Ağır Ceza Mabkeme11nde dOn 
devam olundu. 

Evvelce her tlçtl hakkında 
•erilmit olan mahk6miyet kararı 
bozularak, yeniden g6rllen bu 
davanın diinkO mahkeme celse
ıinde bir kaç .. bit cliDleDildi. 
Mahkeme, baıka falait çatınlma-
11na kaldı. 

olan bu konferanalardan ıonra 

bir musiki kon.eri dinleencektir. 
Bu konferanslar ayın ilk Teya so
nuncu pertemheıi gibi muayyen 
zamanlara taksim edilecek ve a· 
zanın alakadarların ıelmeıine 
gayr~ edilecdctir .. Aynca m~al • 
limler için konferanılar . venle • 
cektir. 

Bazı konferanslar münakaplı 
olacak, mevzulan evvelce halka 
bildirilecektir· 

AJrıca bir mecmua ~arılmı· 
yacak ve DMrıyat kuvveh Halke -
vinin neırettiği yeni Türk mecmu
aamda tekıif edilecektir. 

Edebiyat, dil, tarihe ait her 
hangi bir mevzua dair orijinal e
aer .,...._ müuıhekalan yapıla

cak "" e.erler, mütehaaaıı bir juri 
heyeti tarafmdan tetkik edilecek-
tir. 

Adliye dairesinde yeni 
bir kapı açıldı 

Adliye aarayı yaneıklaa ıoon, 
bir mllddet muhtelif binalaada 
kalan ve nihayet yeni postaneain 
bir kısmına t&11nan I.tanbul Ad
liyesinin bulunduğu kııım için, 
şimdiye kadaa kapalı duran 
cepheden yandaki bir kapı, dün 
ilk defa olarak · berkesin tirip 
çıkmuına açılmıf, kapının ya
nına da Ozeriade ( Adliye Dai-
rasi ) yazılr bir leYha mıhlanmıı· 
brr. 

Janan muhafaza memurlarıle mu- Bu kapının iç tarafında elbise, 
ayene memurlan yapbkları araı- ıapka, baston, ıemıiye bırak
brmada Fikriye hanımın ilzerinde mağa mabaua bilmeler yaptml
hin Leva ile ayrıca m61&adeai lmfbr. buraya •eıtiyerler da ta
alınmamıt otuz T6rk lira11 ba- yia olaa•utlur. 
lunmuıtur. Fikriye H. bin le•a}'I MGddeiumamilik dıireai için 
baıkaaından aldıjını ı6ylemiftir. aaba alı••• mua, aaedal1e, 

Saçlular hakkında kanuni mu· koltak •· ı bir ~ etJ•, dOn 
amele bıelamı,tar. .-tirilmie oralara yerl•tirilm~tir. ---

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası 

Istanbul Şubesi 

Istanbul 
üniversitesi 

Macarca Peşter Loyd 
yazıyor: . 

"lstanbulun yeni Onı 
nin tarihi, yükıek mektepl~ 
hinde daima batlı ba§ına .
mune teıkil edecektir. Men 
ser Theodosiuı zamanına 
lan eıki lıtanbul darülf~ 
Temmuzda hükumetin bır 

. ·ı d'I ·• ve 1 namesıyle ı ga e 1 mı'!' • 
b 1 .. ·veri' toıta yeni latan u unı 

çılmıttır. . 
yeni üniversite ile yeOI 

yenin fikri temelleri atılollfı 
T.. k' • n kült8' müe11eae, ur ıyem fi 

kezi olarak milli sahada 
Elite zümresi yetittirmekl~ ti 
dilmittim. Bu Elite zümreıİ" 
taf a Kemalin ve meaai • 

. • .... tik bit rmın eıerını sı ... ema • • 
devam ettirmek ve tam bır, 
devresine götürmek vazifetl 
vor. 
· Türk hüldimeti yüksek • 
Jahatr yapmak lnmm reld 
rünce ahval ve ıeraiti m 
tetkik ederek bir ıslahat 
yapmak üzere bir müteh 

ı . itt"h-' ıiye etmesini svıçre ı 

,;~tinden rica etti. 
Rem hükUmetinin ta 

ıne~hur pedagoji müt~ 
Ct-nevre üni.eniteei -~ 
Prof ~aör Albert Malche b 
fa olarak latanbula davet il: 
m.aileybin hükimete verdi 
por, heyeti umumiyeaile 
profeaör bilfiil ıalibatm 
memur edildi. 

yeni ünİTenitenin aç.W 
nı Alman yüksek mekte 
yUlnek Hyaht talı1bt V 

erbabının, bazılarmm 
muı zamanına tesadüf , 
bunlar araanclan aeqin bil 1 
:vapılmaıı mümkün oldu. 
Zilrihteki "Alman ili~ 'J 
yardtm birliii,, vaaıtaııle 
s~r Rlmdı. 

ilmi liaanm termin 
deha büyük bir k11mı • 
li.zmı geldiiinden ~ 
dahi lisan 11li.hatı f a~~ .. lf 
yulmuıtur. Liaan ısl~ 
dik ve ilerliy~ bir kü!~~ 
ti olup Gazi'nın en mub 
büslerinden l>iriclir. 

OniYersitenin idare•İ 
Profesör Malche'in tef' . 
bir tercüme hey~ti .°.rl fi 
mittir ki, her bır ılılll 1~ 
ıubeainden liaan bilen ~ 
hauıılarını burada toP 

·ı ·· od_.a retıy e en ıyı ve m ç,ı' 

atandard eserler Türlı 
ve tercüme edilecek~ 

Yeni üniversite _t .~ 
miktarda talebe ç~ ~ 
dört bini mütecavız 
ile yüksek liyaka!~ 
bir çok ecnebi ta...,...... 
teye mukanettir. -k 

Gasi: "Biz dah• ~ 
ve 1 O senelik ihm~~
ye mecburuz,, d....,- ....1 

Yeni TiirkiJe~ 
ne •• muayyen ___ 

1 
~ ~ 

nünde tutarak _... .,Jl!",.ıl 

ile çalıpnak .. i~:::-~ 1 
ni lıtanbul unı • tP" 
huma ait pel Wt 

· etmekt~ 

Milliyet -~ 
dtirt, ~ 

lılceçede çıkall ~ 
daıımıa dBrcliindl 

11111 
tir. Tebrik ed~r, ~ 
nin deyamını dıle 
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ftakleden: Sellmi 

- Evet ama ... 
Ye gene, sanki Kaya Hasan o

radaymıt gibi, tekrar etti: 
- Doktor bey, bu mektubu vak 

tinden evvel açmıyacağımza, na
ınuıunuz üzerine ıöz veriyor mu· 
•unuz? 

- Bu mektubu içinde ne var? .. 
Bu mektupta ne yazıyor? Bunu 
hiç merak etmiyor musunuz? An
lam&k istemiyor musunuz? 

- Ben söz verdim, yemin et -
lim. Merak etmiyeceğim ve anla -
ınak iıtemiyeceğim. Siz de ayni 
teyl yapacağınıza söz veriniz. 
· - Peki, mademki iarar ediyor

ıunuz, öyle olıun .. Namuıum üze· 
rine sijz veriyorum .. 

- Kaya Hasana sözünü ay • 
nen tekrar edeceğim. 

- Ediniz .. 
- Sizin, sözünüzden dönmiye-

cetinize imanı var. Hayatınızda 

bir kere bile yalan aöylemem
0

itıi· 
niz, namus ve iıtikametten ayrıl
ınamıııınız. 

- Ben, insan olanın yapmaaı 

lizım gelen ıeyleri yaptım. 
-- Müsaadenizle efendim .. Ar

lı hi?rmet ederim. 
Hürmet kelimesi üzerinde biraz 

durdu: 

Hilmi Mütfik, katibi kayıya ka
dar geçirdi ve etikte batını sal
ladı: 

- Biliyonunuz, ki içimde mül
hit bir füphe var? Kaya Hasan 
\ana maıum geliyor. 

Katip bjr §ey sCiJlemedi. ir 
maznunun kendi ağzından çrkan 
İtirafa kartı, ne diyebilirdi.? 

Sokak kapııında, İhsanla karıı-
laıtılar. Ihsan Müıfige ıordu: 

- Mü9fi.k amca? 

- Ne var yavrum? 
- Biri mi öldü? 
- Neye sordun yavrum? ... 
-- Hiç .... 
Ve cocujun dudakları titredi: 
- Ya babam ölürse .... 
Bunu söyledikten sonra suı

hı, Derin bir uykuya dalmıı, 
kendinden geçmit gibi, bitap du· 
ruyordu. Sanki beyni felce, du
hııttı. Gözlerinin feri kaçtı, du • 
"'•ra dayandı. 

Mütfik atıldı, çocuiun omuzla
rını ıaratı: 

- Ihsan .... lman .... 

b
. Çocuk, bir rüyadan uyanır ıi • 
ıyd' ı .. 

- Ne dütUnüyoraun? 
- Babamı! 

kan> . h ını ançerliyordu. 

k" Yukarı çıktılar, Hilmi, Mütfik, 
:t~bin getirdiği zarfı, masaımın 

1 Z\İne koydu, sonra sokağa gitti. 
Bütün ıün, ne yapacağını, ne-

reye ıid ... . . L • ı d d 1 a· ecegını 111 me en o aıtı. 

1~ Niıan ıünü, ona, bir Ağuatoı 

1
, 6 kadar ııcak ve bunaltıcı ıe-
•tordu G- k"t L·t d.. .. cıL • .,. va ı vı ap uıtu ... 

"9Qen' "lk 

lığa doğru, suları yarmağa uğra

tıyordu. 

Hilmi Mütfik içini çekti: 
· "lıte latanbul ... Koca lıtanbul ! 
Yaralarının, sefaletlerinin, cina • 
yellerinin, haksızlıklarının far • 
kında olmıyan koc~ şehir: Dan -
ıeden ·t.tanbul, gülen İstanbul, 
eğlenen latanbul, . biraz sonra, bin 
ıtıkla donanacak, barlarını, sine -
malarını, kahvelerini açacak, bu 
ııcak uçurumlarına insan doldu • 
racak lıtanbul ! ... B<&ğrında inli -
yenler, ağlıyanlar, aç kadınlar, 
ölenler olduğunu bilmiyen ıehir .. 
itle lıtanbul bu ... ,, 

Beyoğlu tarafına baktı. Bu bi
na ve insan yığını onu adeti kor
kuttu: 

"Her ıey ve herkes hodbin .... 
Ama ümit kesilmez... lnaanlar Ü· 

mit ile yatarlar .... Çıkmadan can
da Umit vardır derler. Kimbilir. 
belki de ... ,, 

itte, hayatını hak uğn.ma har· 
camıt olan adam böyle dütünü
yordu .... Karanlık etrafı basmıt, 
her yerde ıtrklar yanmıttı. O, hi· 
li. köprünnü parmaklıklarına da
yanmıt dütünüyordu. 

Bi1· aralık yanına bir kadın ıel
di. C' -c1a durdu. O da dirseklerini 
parmakhğa dayadı ve Halicin su· 
larına daldı. Hilmi Müşfik hül
yaıından ayıldı. Yanına gelene 
bir göz attı .. 

Bu kadın gençti, genç olacaktı. 
Hali güzeldi. Fakat yüzü süzgün 
ve solgundu. Ggzleri içine çök -
mu u... e i, aı a bi tendi. 

Bu çehreyi, Hilmi Mütfiğin 
ıözü ısırıyordu. 

Hilmi biraz daha dikkatli bak-
tı. 

Baktıklarını hisseden kadın 
da doğruldu, başını çevirdi ve Hi1 
miyi görünce irkildi.. Titredi, bir 
adım geri gitti: 

H·ı · s ' s· · · · 1 - ı. mı ey.... ız mısınız. 

Hilmi Mütfik ismini duyunca 
yaklaştı. Tanıdı, kadının iki elini 
tuttu: 

- Sen misin Gülfem 1 Birden -
bire tanıyamadım. 

Gülfem, boğuk, çürük, paılı bir 
ıesle: 

- Tanınacak halde değilim, ki 
dedi. Çok değiştim. Siz de çoktan 
beri görmediniz .• 

Elini kalbine, ciğerlerine, arka-
sına götürdü: 

- Artık o bildiğiniz eıki kadın 
deiilim. Gülfem bir deri bir kemik 
kaldı. Şu yüzüme bakınız.. Çok 
hastalık çektim ... Etli canlı bir ka
dındım. Benim gibi bir kadının 
verem olacağına kim inanırdı? .. 
Halbuki verem oldum, Hilmi Bey. 
Doktorlar iıtedikleri kadar değil 
deıinler ... Yüzümden ıiz anlarsı -
nız. Amma meheldir bana.. Ben 

de elbette beli.mı bulacaktım ... 
Ve birden sustu ve sonra sordu: 
- Ihsan ne alemde? .. Kayadan lllJl b in 1 aktamı, Kaya Haıa -

aau • ulundufu noktlya, köprü - ne haber? 
11 ilıtilne ıelmitti. (Devamı var) 

burdu ve Halice bakb E. . 
b. . Yiip ıırtlanna, kara bulutlar 
~'İlcınitti Daha u 1t 1 d Atlnada Balkan mamulatenı 
'la I ' " yan arın a 

1 \ir maTilik vard ' göateren bir aergl açllacak s h ı. • 
iiauı,,. illerdeki binaları nirbirleri 
))• e Y•ilmıı birer yıfınch. Hiç 

dır t•y diferinden ayırt edı'lm' 
11 H . . ıyor 

ı..:t· alıcın kara ıuları. ta ate -
lutı. e, ırubun son kızıllıkları ile 

b. tınut yanıyordu sa-•-ı· Bu·· .. k il' 1 illi\ •• • yu 
h ;- ~urye, iki büyük kürejin 

r llJliyle, hiT hehula gibi, krzıl-

Atina Ticaret ve Iktiaat ens
titOıtı balkın mamulat ve mah
aulatı için bir mOze açmıiı ka
rar nrmiıtir hUk6metimiz de bu
na ittirlk edecek ve TOrkiye 
mamu'At ve mabsulatmm birer 
nümunelerioi gönderecektir. 
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Dl LIMIZLE: IRAN Hükümdarları 
Yazan : rtlyazi Ahmet 

Bilmem geç mi kaldım? J b • 1 • 
"''l\Iis~a:b?,,yut.anıdım:Enson u 1 esıne do··rt gu··n Irala 
Anna Kııstı,, de, "Grand Otel,, .~ 

Sinema nedir? 

de, "Matahari,, de. N dd • ş h •• ld •• •• Jd •• 
.. ~.ana~ hepsinde varlığı, acıyı ve asıre ın a o uru u 

gonul a~rılaıım tanıttı. 
Hepsi de yaşayıfm sargın ve Katil: Peygamberin has kulu on iki imamın muhibbi 

coşHgun ~ndlat~~lalriylc kaylnıyordud. şah avhyan Rıza benim, diyordu .. 
epsın e oy e parça ar var ı 

k. b 1 - 4 -ı un ar birer Amıydu bel-
ki gördüklerimden daha ıç Bütün bunlar lngilterenin İran/ Tarih bunu tu tekilde aydınlat· 
11
• l d 1 için besledig~i kanaatleri anlatı- maktadır· Na tt' Ş h ~e 't anu a ı. Çiinkii yaadılııın . sıre ın a ı :s yı 

kendisiydi ve hepEini tadarken yordu. Nasırettin §ah da harici Cemalettinin uıaiı Mirza Rizay 
hunlaıı hazırlıyan yaban bir el dil- devletlerin aldıkları vaziyetler 

1 
Kirmani öldürmüttür. 

şiinmedim. karşısında milleti idare, memle • Bir gün Cemalettin utaiının 
Tıpkı bir anunun karşısında, ketin refahını teminden ziyade se devrin zülmünden tikiyet etmek 

bir oyun yerinin .önünde ve ve bir yahatlere ehemmiyet veriyor. Mil· te olduğunu duymut ve ona tunları 
yakım okuı1\en böyle bir el düşiin, let ve memleket kr.ygusu ikinci söylemitti: 
;mediğim gipi.. derece geliyord•ı. Bunların sebep- - Ne ıöylenip duruyorsun? Bu 

• ,,. • lerini ara§tırmak için uzun misal- .rpemleketi ıen ve ben kurtaraca • 

Yılların geçmesine karıı bun
lar içimdedir. Hepsi kafamın için
de acar angılar gibi yaşıyor. Diri
liklerinden çok dokunaklı ölüler 
gibi ve nice tanıuğlar gibi ki on
Jan pek kısa görmüşüzdür; ancak 
bıraktığı izler gözlerimizde ve içi
mizde sonuna kadar kalacaktır. 

.. .. 
Bir "Vibelungen,, bir "Metrö

polis,, bir Asfalt,, hatta bir "1\Iavi 
melek,, ve bir "Altına hücum,, 
gördüm ki hunları yaşadıkça u
nutmama oruk yok. Hatırladıkça, 
gördiiğitm gün beni ve görenleri 
sarsan coşgunlukla sarsılmama 
kıhjhma oruk olmadığı gibi. 

Sınlar canlanıyor, yaradılı§ gö
zlinüzün önüne getiriliyor, anular 
kımıldama yoluna geçiyor, oyun 
yeri biiyi.iyor. 

,,. .. 
"Sinema,, gi.izel bir erdemdir. 

A. S1rr1 
Yukarda geçen sözlerin Osmanlı -

cada kar§ılıklan: 
• Gönül = Kalp .. 
Ya,tayıf = Hayat .• 
Sargın = Cazibedar .. 
Co§iun = Heyecanlı. 

Anu = Levha - Resim. 
Yaradılrt = Tabiat. 
Yakım = Şiir. 
Anıı = Hatıra. 
Acar = KuvvetlL 
Dokanaklr = Teıirtl. 
Tansui Hayret verici eser. 
Yaban = Yabancı. 
Oruk = !mkln. 
Sın = Heykel. 

· Erdem= Sanat. 

Klişeci Alieddin Beyin 
muhakemesi 

Maslak yolunda jandarma HO· 
seyinin 610mile nelicelene feci 
otemobil kazasından dolayı, kı· 
liteci Allıddin beyin mubake: 
muine, lıtınbul OçUncü ceza 
mahkemesinde diln devom edildi. 

Oünkn muhakemede, bu v.k· 
anın tahkikatını vak'a yerlerinde 
yapan mUddeiumumi Salim 8. le 
şahitlerden Asım Bey ve şoför 
Bahattin efendi mahkemede kar~ 
şı!aşhrıldılar. Bu suretle birçok 
cihete ait ıDaller sorularak, ca
vaplar tesbit olundu 

Muhakeme, birkaç ıabidin da· 
ha çağuilması için başka gUne 
bırakıldı. 

Teşekkür 
KızİmlD dişlerıne muvaffakıyetli 
bir tashih ameliyesi yapan Sir
kecide dit doktoru Mutahhar 
beye alenen teıckkilr ederim. 

Şefika 

ler getirmek lazımdır. Bu vazife ğız. Biri ıelip bizi kurtaracak dl· 
İran tarihini yazan ve yazacakla- ye beklersek halimiz yamandır. 
ra dü§er. Biz burada yalnız Nası- Uşak hayretle ıormuı: 
rettin Şahın bu seyahatleri için - · Biz nasıl kurtarabiliriz. 
söylen.mit bir cümleyi kaydet- - Gayet basit. 
mekle iktifa edeceğiz: - Naııl? .. 

"Nasırettin Şah, memlPket iş- - Şahı öldürmekle .• 
leri kendiliğinden yürüyor zanne- Rıaz bir müddet dütünmüt veı 
diyordu.,, - Şahı öldürürsem, memleket 

Naıırettin Şah, 50 inci ıene ju- kurtulur mu? 
hilesini teside dört gün kala öl- - Belki .. Seni tutar, asarlar Te 

dürüldü. O günler, lranda ba,tan memlekette inkılap olur. 
başa bayram yapılıyordu. Çünkü; - O halde ben bu iti yapaca. 
Şah bir kar gün sonra Sahibi Kar- v :s- gım. 

neyn olacaktı. (1) Üzerinde ken- Seyit Cemalettin, (3) bilitered-
di iımi yazılı paraların "Easultan düt bu kararı veren uıaia, kendisi 
ıahibi kıran Naaırettin Şah,, ları de tereddüt etmeden tabancayı U· 

"Eaaultan sahibi karneyn Naaret- zatmıt: 

tin Şah,, olacaktı. - Al, öyleyse, demittir .. Hidi-
Fakat bir kurşun her §eyi kö - seye ben de ortak olayım. Benim 

künden halletti. de dehlim olsun .. 
Naıırettin Şahın öldürülmeıi bü 

yük bir hidiae oldu. O vakit lran, 
Babi'Ierin daimi tazyiki altınday
dı, Yer yer isyanlar çıkıyor, Şah 
daima tehdit ediliyordu. Katil ha
disesini müteakip: 

- Şahı Babi'ler öldürdü... de
diler. 

Fakat katil elde idi. ipe götürü-
lürken bile: 
Gularnı hası Peyumber 
Mühibbi heştü çeharem 
Küşendei Şehi tran 
Rizayı Şahı şikarem. 
Diyordu. 
Manası: Peygamberin haı ku

lu ve on iki imamın muhibbiyim. 
lran ,ahının katili, tah avlıyan Rı· 
za benim. 

Katil, Baht olmadığını açıkça 

ıöylüyordu. Peki o halde fahı 
'niçin öldürmüttü. (2) 

(1) !randa saltanatı 25 ıscne süren 
hükümdar Sahibi Kıran olurdu. iki. 
Karin yani 50 sene hükUrndarlrğı sü
ren Sahibi Kameyn oluyordu. 

(2) Babilik !randa doğmuş bir mez
heptir. Mirza Mehmet Ali isminde Şi· 
razlı bir zat medreselerde tahsilini ik
mal ettikten sonra lalim ıeriatına mu
halif bazı ahkam vazetmek istedi.· Halk 
hükumetin zulmünden illallah demiı 

olduğu için yeni mezheplerden ka~ -
madr. Mezhep !randa pek çabuk inti
şar etti. Babilik ilk defa Sünniliğin ıs
lah edilmiş şe'kli gibi göründü. Fakat 
gittikçe tadil edildi. İran ülema ve 
ahuntlerini ikiye ayırdı. Nihayet, Mir
za Ali Mehmet. isminin nihayetine bir 
"Bap" kelimesi ilave etti. Kendis;ne 
Mehdi unvanını verdi. Hatt§ ezan -
larda isminin okunması meydan aldı. 

Babiler "Kitabı Nur" isminde bir 
Kuran tertip etmitlerdi. "Bap" kadı
nı erkekle bir saymakta idi. Tatak 
ve tesettur yoktu. Hapis cezası zev -
ccsinden zevci ayırmakla yaprhrdı . 

Faiz haram değildi. On bir yaşından 
llOftra evlenmek mecburi idi. Bir kap
tan fazla yemek ycnmiyecekti. Kf'n -
dileri~e g?rc bir takvim yapmışlardı. ı 

Gunlen on dokuz aydan mürekkep 

(Devamı var) 

bir seneye taksim etmişlerdi. Babüer 
hük\lmeti elde etmek iıtiyorlardr. Mü
ritleri içinde Kazvinli Molla Sa
libin kızı Kurretulayn da mühim rol 
oyniyordu. Bu krz fcvkalAde güzeldi. 
Güzel giyer, güzel konuşut'du. 

Her tarafta nutuklar söyliyor ve tesir 
ediyordu. Molla Hüseyin, iki bin mü
ridi ile bir hisar vücuda ıetirmiı bura
da yaııyordu. Bu adam, Hasreti Ali 
unvanını alan Ali Mehmedin cihanıir 
olacağını ve Babililin pek ıeri fntlpr 
edeceğini söyler beyannameler neıre
derdi. Ali Mehmet ufurunda ölenlerin 
öldilkten sonra dirilecefi ve batka 
memleketlerde hükilmdar olacafı ka -
naati telkin edilirdi. 

Babiler binlerce kiti ile Tahran U
zerine yürüyor, kadınların aerbest, ma 
lın müıterek olacafı teklinde halka 
cazip vaitlerle icrayı tealr ediyorlardı. 

Babilerin İran tarihinde kanb va
kaları vardır. Muvaffak olamadılar. 

Mehmet Ali Çahrik kalellnde Kurre
tulayn Tahran kaleıinde 6ldUrWdU. 

Bu mezhebin inhilllinden aonra 
Yeyzd de 20 yaıında Sayit Yahya Subhı: 

Ezel unvanını alarak ite bafladı. Di -
ğer taraftan kardeıi Mirza Haun A
li Bahaullah namiyle Babm halife-si 
olduğunu ilin etti. 

İki kardet araaındalri ihtiltf uzun 
sürdü. Osmanlı hilkOmeti Bahailiği 

Akkiya, Subhu Ezeli Kıbnaa ıilrriü. 
Bahaullah öldükten sonra yerine Ab -
bas Efendi geçti. Bundan ıonra Av • 
rupa ve Amerikada milyonlarca ta • 
raftar topladığı kaydedilmi§tir. 

(3) Bazı tarihler Seyit Cemaletti
ni Af gani, denen bu zatın Af ğanlı de
ğil, Esat Abatlı olduğu ve Seyit Ct -
malettini Esat Abadi Sahih ismi bu
lunduğunu kaydetmektedir. Fakat Ce
malettin hayatında Efğani olarak ta
nınmı§tı. 

Cemalettini Efğant Abdülhamit 
devrinde İstanbulda yaprdr. Ab
dülhamit onun her istediğini 

irade ile yerine getiriyordu. Cemalet
tinin otuz kırk miufirl olur, bütün 
masarif saraydan ödenirdi. Abdülha • 
midin Cemalettine gösterdiği bu te
veccilhün korkudan oldufu söylen: 
mekte idi. 
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Yerli Mallar Sergisinde Bir · 5aat 
Dün Sergiqi otuz bin Kablo ve kauçuk fabrikası 

kişi qezdi 
B.. . y r 11 • • 73 .. Sanayi hayatımızda kısa bir zaman 
ırınc1 er ı ma ar sergısıne mu- • • ff . .. 
essese girmişti, bu senekine 182... ıçınde muva ak olan hır muessese .• 

Halk sergiye giriyor .. 
Dün sabahtan gece on buçuğa 

kadar yerli mallar sergisini takri
ben otuz bin kiti gezmittir. • 

Ordu müfettit lerinden aFhret
tin Pata, dün sergiye gelmit, gez
mi§, gördüklerinden çok memnun 
olduğunu söylemittir. 

1 

1 

73 müeaaeıe ittirak etmit ve sonra 
bu miktar tedricen ,artmağa bat -
lamıttır. 

1930 senesinde 99; 1931 de 
113; 1932 senesinde 137 ve geçen 
sene 155 muhtelif müeaaeıe sergi
ye ittirak etmit bulunuyordu. 

Sergi, sigorta teminatı altında
dır. 

Avlu kısmında açık bir kahve 
bulunmakta, balkonda muzika ve 
binanın kapııı üzerindeki büyük 
bir radyo makinesile milli ve ala
franga plaklar çalınmaktadır. 

Dün ik günü olması itibariyle, 
sergiye haddinden fazla halk gel
mit ve bilhaaaa bu sene ilave edi
len hususi bir eğlence kısmı, çok 
rağbet görmüıtür. Bu kısımda; 
burada yerli malı bir atlı karınca 
bulunmakta ve her hangi eğlence 
vasıtası için alınan para bir kurut 
tan ba,lıyarak bet kuruıu atma -
maktadır. 

182 muhtelif müeaaeıenin itti
rak etmit olduğu bu seneki yerli 
mallar ıergiıi, her zamanki kadar 
halkın rağbetini kazanmakta, gü
nün her saatinde pavyonlar ve iç 
dairelerde keıif kütleler halinde 
kalabalığa raslanmaktadır. 

Pavyonlar ve iç dairelerden ay
ni zamanda satı§ ta olmaktadır. 

Bir çok teyler reklam fiatine alın
maktadır. 

Kauçuk ve kablo fabrikası paviyonundan bir köşe ... 

Geçen beı yıl içinde açılan ser
gilere ittirak eden müeaaeıe mik
tarı §öyledir: 

Birinci yerli mallar 1ergiıinin 

açıldıir 1929 senesinde, ıergıye 

Dün, tehrimizde bulunan Ame
rikan, Fransız ve milli kıyafetleri
le gelen Suriyeli ıeyyahlar da, ser 
giyi gezmitler, mUbay.atta bu
Junmutlard ır. 

Yerli frigo 
ve fondan 

Cumhuriyetin ilin edildiji 923 
senesinden sonra Türkiyede açılan 
ve yerli sanayii bugünkü muvaffa
kiyetli derecesine getiren yerli 
fabrikalarımızın içinde, bilhaua 
kablo ve kauçuk fabrikaamı büyük 
bir iftiharla gösterebiliriz. 

Sergide tethir ettiği eserlerle 
nazarı dikkatimizi kendi üzerine 
tiddetle celbeden kablo ve kauçuk 
fabrikası, dört sene gibi, kısa bir 
müddet evvel kurulmuftu. 

Salahaddin Adil Pa,a, Ahmet 
Rüttü zade Mehmet Hayri, Mura 

Ancopulos müessesesinin sergi bahçesindeki pavyonu 

Yerli mallar sergisinin açılma ca hınç bir haldeydi. Halk kapı- çük istatiıiji yaptım: 
meraıiminden sonra pavyonları lardan taııyordu. Gölgede 31 de- Hakikaten, buzlu çikolata imal 
birer birer dolaıarak yaptığımrz receyi gösteren bir temmuz ayı or- eden K. Ancopulos povyonu, her 
gezintinin ihtisaılarını anlatırken, tasında, kapalı bir serginin kala- çeıit halkın, biraz serinliğe kavut· 
Bilhasıa küçük bir noktaya temas balığı arasında çekilebilecek zor- mak için, ister istemez tevakkuf 
etmeden geçemiyeceğiz. Ve kü • luğu, o kadar fazla dütünmeğe ettiği bir pavyondu. 
çütc bir nokta derken, burada an· lüzum olmasa gerek.. Herkes, sı· Frigo müeaaeıeıinin, hediye 
Iatacağımız hakiki bir hadisenin caktan bunalıyordu. Bui\unla be- ettiği küçük bir frigo paketi, ka _ 
ehemmiyetini daha iyi bir ,ekilde raber, bir ara1ık dıp.rıya çıkmak labalıktan ayrılarak açtığım da -
meydana çıkaracağımızı zannedi- fırsatını bulanların, bahçede, kikalarda Türkiyeye çok yeni ola
,.., hangi pavyonun önünde durdukla- rak gelen böyle bir tekerlemenin 

Serrf, hakikaten, ilk günlere rını arattırmak, eilenceli bir is• tarihini dü,ünüyordum. Çok yeni 
-.haua büyük bir kalabalrkla hm· tatiıtik olabilirdi. Sergide bu kü- · (Demavı 8 inci sayıfada) 

ve Y ervant Çiğmecıyan Beylerin eaaeıelerin kendilerine lazım olan 
mÜ§lereken idare ettikleri müesae- kablo sarfiyatını çok çok temin et• 

ıe, daha ilk senelerinden itiba -

ren mühim bir müstahsil vaziye -
tine geldi. 932 ieneıinde 104.000 
933 ele ızo-.ooo kilo ttzerlnden 

meydana çıkardığı kablo ve kau -
çuk mamulatı, Türkiyede aradığı 

rağbeti derhal bulabilmittir. Ka -

zancının ayni senelerde, latan -

bul ve lzmir ıibi büyük ticaret te -
hirlerimizde itlenen elektrik mü -
eaaeselerinin ve diğer bir çok mü -

tiğini görüyoruz. 

Yerli mallar sergisinde en gö:ı: 
alıcı bir köşesinde, fabrikanın gü • 
zel bir pavyonu ile karJ•IMtıiı -
mız zaman, müessesenin dört se • 

nelik bu faaliyet tarihini dütün • 
clük. Ve sanayi hayatını da, bu 
kısa zaman içinde elde ettiği mu .. 

vaff akiyctle kendisine en iyi bit 
mevki ayırmı! olan kablo ve kau• 
çuk fabr:kasını tebrik etmeden ge
çemedik. 

Sergide Yerli Kürk 
Bu seneki ıerginin ehemmiyet- f 

le karıılanmaaı lazım gelen pav
yonlarından birisi de, tüphesiz, 
Doykos efendinin kürk pavyonu -
dur. Şimdiye kadar yerli kürkle
rimizi, ancak boyama uıuliyle 
yapabiliyorduk. Sergiyi gezen bir 
muharririmizin Doykoı efendiyle 
yapbğı küçük bir konuşmada, bu 
usulün kamilen terkedildiği görül

müıtür. Artrk, yerli kürkler bo
yama usuliyle değil, memleketi • 
mizde avlanan tilki ve tavıanlarla, 
huıusi tekilde yetittirilen oğlak 
ve küçük kuzuların derisinden el
de edilmektedir. 

Diğer cihetten, Avrupadan 
getirilen aıtragan bir mantonun 1 

fiatı 600 lira iken, gene aıtragall 
ve yerli bir mantonun fiatı, bu nıd
him yekunun ancak üçte birine, 
200 liraya satılıyor. Nitekilll• 
Arjantin mamulatı tilki kürkle' 
de 200 liradan elli liraya inmittit• 
Doykos efendi, bu mühim fark•• 
muharririmize, hiç bir tüphe11 

meydan vermiyecek kadar kati bit 
şekilde rakamla gösterdikten ıo~ 
ra, derhal ilave etmitti: 

- B::>yaların garanti olduiıJıı' 
emin olabilirsiniz. Almanyallıl' 
kürkçüler için yaptığı husuıi t~ 

• ti' 
Almanyada kullanılan boyayı ı• 
mal ediyoruz!.. . ,._ 

Doykos efendi, ki;rk im alin• .. ,, 
merikada öğrendiğini söyleınİ~tı ' 

Sergide, sıcaia rağmen, hanımları en çok toplıyan pavyon: E. Doykot .,,,, 
mağaza•nnın meşheri. .. 

,, 

.~ 
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Yerli Mallar Sergisinde Bir Saat 
Kuru Kahveci Mehmet 1 emiz Süt Arıqanlarl 

Ef d • M hd } Sütü nereden alacağınızı düşünme-en 1 a ~m arı ğe, artık, lüzum kalmamıştır 
· • Millet ve Baltacı çiftlikleri mahsulleri herkesi memnun eder 

wAnTUW&All . ' . 

Yalovanm Millet ve Baltacı çiftliklerinin mahsulatı için sergide güzel bir pavyon ayrılmıştır. 

··~u;-ukahveci Mehmet Efendi Mahdumları" run sergideki pavyonu 

· ~lrpuççularda, bir sayfiye e· TürkiY.ede Türk usulünde kah· 
e olduğu kadar, güzel bir mi· ve tertibi hususunda en ileriye gi

~d· ile yapılmıt ticaret binasını den müessese, ayni zamanda, bir 
~\\a trle seyrettiğimiz kuru kahve- çok müeaaeselerin bu i,e teıvik et
)~h..ıet Efendi mahdumlarının mekle de yerinde bir İf yapmıt o
\it 1Dallar sergisinde de, güzel luyor. Bugün, kuru kahveci Meh-

Günün muhtelif zamanlarında 
tehir içinde gezenler, beyaz bir 
motosikletin, yanında küçük ibir 
sayd - kar ile beraber dolattıiını 
göreceklerdir. Her §eyden evel 
motosikleti kullanan adamın ya-

Resimde bu pavyonu görüyorsunuz .. 

nındaki bu küçük dolabın bilhaaaa 
temizliği, ıehrin içinde zevkle 
seyredilebilecek kadar yerindedir. 
Zannedersem, bu motosikletin, 
(Yalova, Millet ve Baltacı) çift .. 
likleri mamulatına ait küçük bir 

nakliye vasıtası olduğunu hatırla
mıt bulunuyorsunuz! ..• 

Yerli mallar sergisine dıt kapı· 
dan girdikten sonra, bahçenin he· 
men sağ tarafında karşılaştığınız 

(Demavı 8 inci sayıfada) 

:-~onltrı var. f hd ö • • 
~t"' U Pavyonda tethir edilen mal- terdiği yol üzerinde yürüyerek bu s • '':J 
tıı,de~e, 'hiç bir vakit yabancı ol- sanatı kendilerine meslek ittihaz e rgı a e 
tllrıt'aınızı ümit ederim. Her yor· eden bir çok Türk müeaaeseleri 

~t ~ llktan sonra daima aradığımız biliyoruz. d ki hanımların ayrılama-
41l~ endi&inde hakiki istirahati bul Bununla beraber kuru kahveci 1 arı 
~;muz kuru kahveci Mehmet E- Mehmet Efendi mahdumlarının, 

ltl \ l'tıahdumlarının kahvesi, yer- kendi ticarethanelerinden baıka 
"ı, ~.lar sergisinde de, bize bu fn- hiç bir tubeleri olmadığını da ila-

pavyon: Evliya zade Nurettin 
Beyin ıtriyat pavyonun 

tr kere daha vermiştir. ve etmeği lüzumlu bulduk. 

Hacı Sabri Bey 
, kumaş fabrikaları .. 

~~.il: •eneki serginin en itlek oda· 
~ 'n birini de "Hacı Sabri 
ltt-ı lt~~8.f fabrikaları,, nın 
~. 1 ~tiıni görüyoruz. Müease-
~ ir~ tarihinde kurulmuttur. 
)~' h~rla, sergide, yarım asra 
~\il . •r zamanda gösterdiği te

~l~e~:. ~artı karııya geldiğini 
-~ ~hrız. Fabrikanın 1890 
~l'f ~ir it ük tekli y~rine, bugün, 
~~ , 1 uınat f abrıkaaının en mo-
~e~lerle techiz edilmİ! ma· 
s~. 1tliyor. 
~'•de kendisile küçük bir ko
\''ı ~Pbğım Hacı Sabri mah

' ıb\Jı •hat B. fabrikası hakkın
' •Ynen fu izahatı verdi: 

- Kumaş fabrikamıza, me
vaddı iptidaiye olarak koza girer 
ve mamul olarakkumat çıkar. Bu
nun için de müessesemisin 52 man
cınıkh bir İpek fabrikası, 74 tez
gahlı 3 kumaı fabrikası ile bü
küm ve Apre fabrikalarını havi iki 
dairesi vardır. Fabrikada çıkan 
kumaıların mühim bir kısmını A
nadoluya sevkediyoruz. 

En fazla nereye sevkiyat yap
tıklarına dair sorduğum ikinci bir 
suale de şu cevabı aldım: 

- en çok kumat sarfiyatını lz
m ir, Adana, Mersin ve Karadeniz 1 
sahillerindeki vilayetlerimize ya-

• 

"Evliya zade Nurettin 1t riyat fabrikası" nın Pavyonundan bir görünüş ... 

Yerli mallar sergisinıe cümle 
kapısından içeri girer girmez, Ev
liyazade Nurettin Beyin ıtrıyat 
pavyonunu bulmak için, o kadar 
güçlük çekmiyeceğinizi ümit ede
rim. Kapıya gelinciye kadar bü
tün öteki pavyonları atlıyarak, 

size kendisini bulduran kokusu, 
yerli mallar sergisinde pavyonu • 
nun en iyi bir rehberi vaziyetinde
dir. Artık, içeri girdiğiniz daki • 
kalardan sonra, hareketlernizde, 
bu kokuyu ileriye doğru takip et • 
mekten kendinizi alamazsınız! 

Bununla beraber, cümle kapı • 

sının tam kar§ıamda, sol taraftaki 
kö,e, sizi orada durduracak ka· 
dar güzeldir. Buna ayrıca, kü • 
çük pavyonun önünü dolduran, 
§ık bir kadın kalabalığı ile 
orada kayna,masını da ilave ede· 
bilirsiniz. 

Hakikaten sergiyi gezdiğim 

ilk dakikalarda, yerli mallar ser -
gisini baştan aşağı istila eden bu 
güzel kokuların nevini araştırmak 
~an kendimi alamad!m: Esanslar, 
losyonlar ve kolonyaların yanı ba
tında pudralar, y~ğlı yağsız krem
ler, rujlar, tırnak cilaları, biriyan-

tinler, gliserinli sabunlar, tuva • 
let sabunları en iyi bir tethir ile 
yanyana gözüküyordu. Ve bütün 
bunların üstünde, buket, orijan, 
fujer ve mımoza rayihalarını te -
neffüs ettikten sonra, küçük pav. 
yonun önünde kaynatan süslü ka • 
dın kalabalığına ister istemez hak 
vermek mecburiyetinde kaldım. 

Pavyonun önünden ayrılırken, 

hediye edilen küçük bir §İtenin Ü· 

zerinde okuduğum satırları size de 
göstermekten kendimi alamıyorum 
"Vcnus ıtrıyat fabrikası - Unut-

b 
., 

ma em .. ,, 



1-U KAYE· 
•• 
Uçüncüsü 

-
- Yafan:Luciano Zuccali- Çeviren: iki yıldız -

Zavallı daha pek gençti. He
men hemen henüz çocuk denebilir
di. Onu affetmek ve her feyi u • 
nutmak daha muv~frk olmaz mıy· 
dı? 

Fakat birden aklına babası, o 
namuı için her ıeyi feda eden a -
dam ıeldi. Marconun ruhu gene 
karmakarıtık oldu. Artık tered • 
düde lüzum yoktu. Hayır .. Mu -
hakkak öldürmek lazımdı. 

Gaıparo mütemadiyen ilerli • 
yor, Marietainetenin dütüncesiyle 
daha ıimdiden gülümsiyordu. 

Marco artık kendisinden tüp • 
he etmiyor, fakat timdi de silahın 
dan tüpheleniyordu. Senelerden • 
beri yalnız kendi itleriyle uğrat • 
mıı, silihiyle bir defa bile at et et • 
memitti. Hatta o kadlr ki bıldır· 
cınlar evinin yanına kadar gelirler 
ve onunla alay eder gibi ötüşürler· 
di. 

Maamafih barutunu koymuı, i· 
yice doldurmuıtu. Li.kin namlu 
çatlak olabilir; tetiği çekince ba -
ı·ut atet almıyabilirdi. 1 

Bu fikir, silahı yiizünden istih
raya uğramaktan ve bütün köyün 
kendisini alaya almasından çeki • 
nen Marconun zihnini perişan et • 
ti. Heyecanının gittikçe ziyade • 
le9tiği bu azamnda Gasparonun o 
hazin sebeple anlattığı korkunç 
masalların hatırası tüylerini iir • 
pertti. 

.B.tı dJiDm4ie batlamıt, dima· 
ğındaıher 4ey altüst olmuştu. So· . 
iuktan ve korkudan titremeğe baş ' 
ladı. Öldürmek istediği adam1 

kendisinden bir ka~ metre ileride 
bulunuyordu. Bir atlayı§ta üzeri· 
ne hücum edebilir, onu yakalrlabi
lir ve dağdan atağı atabilirdi. Ka· 
pınnı ta dibinde tatlı bir ses ha· 
fifçe: 

- Marietoinete ! diye mırıldan· 
dı. Marco aırtını ağaca vermit, bir 
yaprak ıibi titriyordu. Bütün dü· 
tündüklerinden, bütün . verdiği 
kararlardan hiç bir teY kalmamıı· 
tı. Sevıilisinin kendisini Gaıparo 
ile aldattıiı anlatılıyordu. Marco
yu bir hayret kaplamıı, birden, 
sanki bu hakikati ilk defa, bu ıaat· 
te 'hatıl bu dakikada öireniyor • 
mut gibi ani ve hiç beklenmiyen 
bir ptlmıldc içinde IJalmııtı. 

Kapı açıldı. Marietoinette, e· 
linde 9amdan olduiu halde görüd 
dil. Gaıparoya bir iıaret yaptı. 
Parmaimı dudaklanna götürdü. 

Guparo çevik ve ıüratli bir ha
reketle onu kollan arasına alıp e

vin içine soktu. Ve kapı Üzerleri· 
ne kapanınca Marco lıözleri fal ta· 
tı ıibi açılmıt olduju halde, yeni· 
den karanlıklar içine gömülmüt o
lan evine uzun uzun baktı. 

Marco birden yerinden ayrıldı; 
ıeri döndü ve dar bir yola saparak 
ilerlemeğe baıladı. Dağda bütün 
gece, ıanki bir cehennemde imiş 
gibi azap icinde serseri ve avare 
do laftı. 

iV 
Stefononun kabveıi bu ak

ıam her zamankinden daha çok 
kalabalıktı. Her tarafta iıkambıl 
oynanıyor, herkes geziyor ve 
oynuyordu. Gaspar o geçirdiği 
• gDzel aşk gecesinin batırasilc 
.. gnar oturuyor, diğer iiç ar· 
kadaıile bir kAğıt oynuyordu. 
Klğıtlar karııtılırken garip garip 

sözler söylüyor, şakalaşıyor, do· 
lu gelen kadehler çabucak bo· 
şalıp geri gidiyordu. 

Bu akşam, genç adamın talii 
bile kendisine yaverdi. Partileri 
arka arkaya kaz&m)'ordu Gas· 
paro .şimdıye kadar bu kadar 
neş'eli bu kadar coşkun görün· 
memişti. Söylediği si>z~erden di· 
ğer masalarda içinler gülmekten 
Kırılıyorlardı. 

Fakat piposunun dumanını 
savurmak üzere başını yukarıya 
kaldndığı zaman Morconun, ka· 
barenin eşiğine atlayıp içeri gir· 
diğini görünce hayret etti. O 
Subiaco da değılm"di. Ejer ora· 
da değil idi iae, geceyi nerede 
geçirmiıtı? gayri ihtiyari bqını 
önüne iğdi. Marcoyu g6rmemit 
gıbi yaparak kiğıtları dağıtmı· 
ya .baıladı. 

Morco da içeri girerken, ay· 
ni suretle Gasparonun burada 
olduğunu fatk ·etmemit gibi g6· 
ründü. sağa sola bakarak ma· 
saları dola1h. Ve karııda, tez· 
gihın arkasında oturan St,fano 
kend "lni selAmlarken oda: 

- A\<şamlar bayıo sun Ste· 
ianol dıye mukabe!e etti, niba· 
yet kararını vermişti. 

Gasparonun masasındaki 

oyunculardan biri kiğıtlarını aç· 
mış oyun bitmişti. Gasparo ken· 
disini pek emniyette hissetme· 
diğmden sağ ko!unun dirseğini 

masaya dayamıt ve ayak ayak 
UstDne atmıt doatanan hareket· 
!erini göz ucule takip ediyordu, 

Marco ona doğru ilerleyerek 
elini omuzuna vurdu: Gasparo, 
dedi, sen bir hayvansın! 

Ani bir surette ortalığı de· 
ıin bir sükut kepladı. Mınların 
~epa!nde birden oyun durdu. 

Gasparo hakareti hissetmişti. 
Vaziyetini bozmadı, güldil ve iti 
takaya boğmak istedi. Marco 
devam etti: 

. - Sen bir hayvanıın Gaa· 
parol dedi. Sen bana berie1in 
ölmeden evvel Ö!OTO Uç. defa 
gö1'ceğini, DçüncOde insanın o:ı· · 
dan yakayı kurtarmtyacağn ı a6y· 
leoıemi9mı idın? 

Gaapato pipoıunu ajıından 
çıkarak: 

- Evet, dedi, Marko : 
- Evet ama. aen yalan .ayli · 

yorsun 1 Sen, dün aktam, 610mü 
üçDncil defa olarak a&rdOn, fa· 
kat bununla buaber hala aajaın. 

Gaaparo elini bıyılcljuna g6 
türftrken pmuı ıilkti : 

- Sına benim 6ı0mil ltçüncU 
defa o'arak g6rd0i0m0 kim 
ı6yleyebilir? 

- Katıındıkine iyi bak Gas· 
paro l 

Gaaparo coıtuoun pz'erinin 
içine bakaral( ayağa kalktı Mor·. 
"o devam etti: 

.:-: ~ar~ 0
1 
ıana, dün gece ölü

mu uçur.cu c.:efa olarak g6rdüğünü 
falut hali ölmediğini ıöyliyor. 

Ve, arkasında Stafanonun tor· 
kudan sapsan kesildiği teı1aha 
doğru dönerek uzaklaştı. 

Gasparo yerine oturdu, iskam· 
bil kağıtlarını arkadaşının elinden 
alarak sükünla mırıldandı. 

- O abilir! Belki hesapta ya· 
nılmışmıdır. 

Fakat Gaspro, hatta o gün 
Antikoloyu terk ederek yeni 
serkliıeştler aramak üzere Ro 
maya gitti. S O rt 
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Gün do~usu 
Gün batısı 
Sıbah namuı 

Oğlı: namazı 
ll:Jndı na n·n:~ı 
Akşını n:ınıaz 

Yatsı namazı 

tmsall 
Yılın g çcn ı:uıılcrl 
Yılı r: kalan iınlcrl 
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ISTANBUL: • 
ıı.ao dan ıa,so a kadar plAk nqrtyatl, 

111,SO dan 19,20 ye ka4ar plak netrlyatl1 

19,20 den 10,10 a kadar ajans haberleri; 
19,10 .. n 21,20 ye kadar Tilrk muılkl net· 
rlya&I, (Mf'.a'ut Cemli, Raten, Cevdet, bey· 
ler ve \'~lhe Numı, Ferlclun, Nedime H.) 
11,lt den 21,10 a kadar Ajanı ve bona ba· 
berlert; 21,SO daa 11.SO a kadar Radyo or· 
lu!e&ruı tarafmllan ftcan .e llaflf muılkl. 

221 Khz. V ARŞOVA. 13415 riı. 
11,11 Org konlerl (Vllnada•). 20,40 Pllk 

(Kemaa e9erlerl, balıerlf!r) 21,12 Bam or· 
k•tn koaııert. 21,5' babttlt-r. 22,e& Mlilaba· 
ı.e. ıt,12 Popller lellfonlk konııer. H Mb .. • 
ilde. 11,115 Dana pWdarı. 2t MiullabP. 

823 Khz. BUKREŞ. 364 m. 
11 • 11 OUn4k ae,rlyatı. 19,05 Kanflk or

kHtra konaul. to,15 t)alvenlte. 20,18 Koafe • 
....._ 20,415 Pl&k De ao.IJllnla. (llarbler De • 
..uJe) openu, baberlııır. 

230 Khz. LUKSEMBERG, 1304 m. 
A1manea netrlyat. ıo,ıo PWt. mlbablle. 

tı Dünya llaberleert. ıı,ıo Alman konwırt. 
11,la Haberler. Sl,40 Alma• konııertnln den· 
nn. ıı,sş on mulikı.t. b,u Da•• _.. ... 

838 Kbz. PRAG 470 m. 
to,ao Şiir n maıılkl. ıı,n 'M~ ıa,aa 

TapnnW opera mmlkls.I. 22 Jlabeırler. 'H F11-
harmonlk orke11tra kon&erl. 211 Haberler. 23,I.; 
r enl elana parçalan. 

191 Khz. Deutschlanclsender. 1571 m. 
21,lü Ork•"Strıı konııerl. 22 Hlmallya lıılmll 

muslklıl skeç. 23 Siyasi lıaberler. 23,lR Ha -
herler. 2S,SO Konferans. 2S,4!5 ~lz bnber -
lt:rl. U Bambur«tan aeeeH ve dan• nr.uılld81. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20.SO E!lkl atletlere kon&er. 21 Habrrler. 

21,l:i Bayrenth isimli n~rtyat, H,13 Pl,\'llno 
konııerl. %.'I Avuııturya. 2S,20 Haberler. :ll,43 

Dana ma&lkl11. 

r-B ORSA~ 
1 r Hizalarında vıldıı i~areti olanlar üzer·. 

Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikle 
( Bqtarafı 7 lnrl p~ıfada) 

Baltacı çiftlikleri pavyonu, orkes

tra mahallinin hemen alnna tesa· 
düf etmittir. Pavyon temizdir. Bil 

ha11a süt mamulatı tethir eden bir 
müe11eıenin en fazla dikkat et· 

meıi lazım ıelen bu hususiyeti, 
Nahit Beyin idare ettitği .müeaae .. 
aede, iıtediiimizden daha fazla 
bir tekilde bulduk. 

Bet ıene kadar evel, Baltacı 
çiftliklerinin elde edilen mahsul&· 

h, hiç bir ıekilde halkın istifade· 
sine arzedilemiyordu. Biraz evel, 

idareıini ele aldığını ıöylediii • 
miz Nahit Bev. müe11eıeden bek • 

Yerli Frigo 
( Baştaralı • mcı .. yafada) 

diyorum; ve bunda doğru dü.tün· 

düiüme kaniMıı. iman, bir tem-
muz ayı içinde bütün tekerlemele
rin en nef iai olan böylebir çeıninin 

memleketimize ıelmek için na11l 
bir kecikmiye maruz kaldıiıha is· 
ter istemez tatıyor. 

K. Ancopuloı'un adeta Pariste 

ket f ederek bize ıetirdii\ friıo 

lenilen bu istifadeyi yerine 
mittir. Buıün, merkezi P 
da olmak üzere Karaköy ve 1' 
köyündeki tubeler, Baltacı 
Millet çiftliklerinin paatôt 
ıüt istihıalatında gösterdijİ 
vaff akıyetin hakiki birer itar 
dir. Bilhaua çiftlik müdürii 
cati Beyin yorulmak bilmiyeO 
saisiyle en iyi semereleri 
müeueıe, yerli mallar ıerı" 
huıuıi bir de pavyon almakl• 
isabetli bir hareketi yapmıt 
Sergiyi gezen kafilelerin, bll 
miz pavyonu ziyaret etm 
hakikaten kaçırılmıt bir fır .. t 
caktrr kanaatindeyiz. 

ve fondan 

mal ediliıi, yüz binlerce lir 
zın Avrupaya akmasına maııİ 
muıtur. Bununla beraber IC· 
copuloı'un, aerıiyi ziyaret ed 
re hiç bir vakit yabancı obll 
nı ümit ederim. Beyoilund• 
li21 sarayı karııaında Lonyez, 
tasaray karı111nda PariziyeOı 
yükadada iskele caddesinde 
dız tekerleme ve paıtahanel 
bu satırları okoyan kadınları' 

fondanlann memleketimizde i · tırlıyacaklarını ümit ederiz. 

Şark Misakı 
Sovyetler son vaziyetten 

Paris (Hususi) - "Petit Pari· ' misakı, aktinin. teıil edilmetİ 
sien,, gazetesinin Moskovadan al· mundan bahsetmektedir. 81' 
dığı haberlere göre, Sovyetler ma· .ete Sovyetlerin yalnız mis~ 
hafili Fransa hariciye nazırı M. meğe haz!r olduğunu değil, 
S.rthou'nun Londrada elde ettiği zamanda Almanyanın da o 
ne tceteh!e'ft' gfyet1ftemnundurhrT. ttraktni kol 1 

Moskova mahafili İngiliz ricalin· lunduğunu, Sovyetlerin A 

ıılcrlnde 19 Temmuıda muamele ~örenler· 
dir 1 Ra 'tamlar k ap:ınıs fiatlarını ~sterir 

den Vinston Çerçil'in Fransa - ln yaya karşı takip ettiği 
- gilterc münasebetleri hakkındaki harbin bitmesinden beri 

==;;.o..;;..:.~·-"~u=k=u=t=,;;..;==;;!:;:;=== ' sözlerini lngilterenin Franıa ve değitmemiş olduğunu, AIOI 
* Londra 
• Ncvyort 
• Parls 
* l\111lno 

633 -
1'2~. -
169 ~o 

Sovyetler ile it birliği yapmak ga· da iktidar mevkiine ie1~n . 
yesinde olduğu tarzında tefsir ve bine ile iyi münasebetler 

~•6. • Vırşovı ~3. • · kabul etmektedirler. ettiğini, iki devlet araımdl 
• 17. - • Rudapesı· .6, - ı _ı 4 Rrlik~cı 

• Atlna 2
,, • Bllkre, 19. - "Petit Pariıien,, m Moskova günkü gerginlikten ileri goa 

• C'enevrr • ı:-. - • Belgraı '6, - muhabirine göre, Sovyet mahfel· suliyetin bugünkü Alman ki 
• Sol)ı ?4, • . • YııLohımı 3,,._ h d d · · ld ... Al .. leri M. Bart ou'nun Lon ra a mu sme racı o :ıgunu, ma•• 
• Amııcrd• ı 84. *Altın 921, - • ., 
• Prııı ıoı •Mecidiye :t6 so I vaffak ol~acı Fransanın, lngiltere nesinin takip etti~i ıiyaıetı 
• ~tn,hn m 31 • R,atnnı t40 - d l l 1 P el .J y '1 b""t"" Je l~~·~~~~~~~--.e==:~=. ile anlaşmak arzu"un a o ma ; a 1 rız .usya a aer,ı . •• m1 

Çekler (kap.- ... 18) 1 beraber Ruıyadan katiycn ayrıl· 'ı !erde şüp eler uyandırdıit1~ 
• r.ondrı tıi4.'0 • Stoklıoln• 306 mamak ve icap ederse lngiltere· ı fakat "Sark misakı,, nın ak 
• Nevyorl o.;9~908 • Viyana U16i 1 • • t' ak" 1 d S ti "J JayJashrmo.k hususunda di~,t 
• Paıls ıt.06 • Madrtı ~.llı·H 

1 

nın lf ar ı oma an avye er ı c ,,J 
• Mlllno ı>.15 • Rttlln t.11:.•ı it birliğinde devam kararında ol· ' Jetlerle birlikte gayret sarf 

,, • Rrli\.se 3 40'° • Vırsou 4 OM ı masından ileri gelmittir. farsa hı ~üphelerin dajıl 
• Atin• 113 3'ıt0 • Rudıpesır 3.911 f t 1 ı ... ~Jı M k d' k "1 t" mnv... • ~ • r ,. -~ rr•n1 '-"i\7.11" 
• ceııevrt 4l~O • Rlltres 79,3 •l~ ı os ova açı an zveı 1a,, ga· _ 
• Sofyı t6.'lı68 • neıarıı 34 7638 zeteıi yazdığı bir batmakalede M.1 af 
• Amsttrdııı 1.1124 ~ Yo\:ohımı .,.655 il B th ' L d d k . d y Gandinin verdi)!,İ ' 
• Praa 19,U!I • Moston ı09ı 06 1 ar ou nun on ra il azan ıg1 ~ 

• i H A M I muvl\ffakiyetind~n !Qn1'a "$arlr Bombay, 19 (A.A.) -
5 ~ ' Kalkütaya hareket -:-tınittit• 

it Rankatt 9.- l"erk•I) •••• ; ' v A K J T Alustoıun . beşinde G,ıt 
Anıdoh• 27.'2~ • (. lmento as ı ı .çıı l i . 1 l 1 lı Reıı .. 

00 
l:n>·on neı 00 

1 

~ıyaset e me!gu o maın•d-' 
-. uundellk, ~tyaal Gazete 1 ·· 1""'' b" "d r fü uıyrtvt' 1~.~o •ark ile? -.oo soz vere ıgı ır sene ınu.. _.. 

Mcrku Rıntuı '6,· llılyı -.o' lat.anbul Ankara caddeat. (\'AKIT) yurdu mckte olduğundan, o gull.,.. 
1 . 'lııom -·,00 ·ır\:"m ttu -·.00 1 Tl:l..ZFON NUl\IAKALARI: 1 bt 
l'omonıı ı:ı}O reıcron - oo Yazı ıeıen telefonu: z1s1u 

1 
ileyhin vereceği siyaıi • 

~- ~.....-.,.-----.~ ---.. ~-~-~~~~~~;~ idare telefonu : ı.ııno ' büyük "hemr.aiyet atfed• 
I! latlkrazlar - tahviller ' reırrat adresi: latanbul - (VAKiT) clir. = =- Poete ııutuau Nn te 11 

• 193 ıTlrlı ror.I M b!I 
. il ~7SO 
• .. 11117.0 

ı-:ıettnk 

l"ramvl\' 
Hıhıırıı 

-.oo 1 
- ,1)0 
- .oı 

ı\.HO!"ıllt K!:Uf;l,l.ttHlı 

Türkiye 
HOO Kr. 

Ecnl!bl 

Z'700 Kr 

il 

t 
ı Anadı>lu ı 1 r~ılk 1 o\zı l>ııh 111 ı 00. 

ı f.rJ!anl ısılı.razı lı~ •• Aıııdnlu i t 47,I i 
19l18 Mu A ,Ol Ar3Jo'u 111 - ,00 

- 0•) \!ıımc•~l \ 4930 

llellelllı 

fi ayhk 
1 aylık 
ı aylık 

'"° • 400 
150 

• 
• 

• 
• 

1 

' 

n.AJIW lWRETLF.KI : i l 

ı : Doktor · Operatör --•' 
1 Tic:ar1 llAnların llln •YıflLlınnda an 1 A lımet Asım t um• ao lctıru,ıan t>at'•'· rııc uyıfada 230 : 

kunıf8 kadar c:ıkar. ı 

Do~um ve kadın hastah:Cları 
mOtebaaıı11 

Do'ctor · Operatör 

lff et Naim H. 
.=crrahl haatahkları miiteba11ısı 

Btl)'Ok, razıa . devamlı uan wtrenıere ali 
ayn teutlat "•mır 

"-imli llAııllLMI' bir utın 10 kuruıtur 

KC(,'UK 11 • .\t'Jl.AK: 

Bir delaaıı 30 iki dc'faı &O, Uç defuı 66. 
dört d.tUI T3 ve nn defaaı 100 kunıttur. 
o, aylalı Ula verenlertıı bir def .. mecea· 

i 
; 
! 

rıJu:l\'enc c;a:ıtları fO· 12 Orı:ıköy Şifa nendir. 06rt ıatm g~en Ulntarm razıı 

1 

yurdu 15· l 8 Beyoğlu lsıiklAI ead. 19 , utırıari be~ kunıttan htıaap edtllr zür dileriz. 

- Telefon 42221 ve 41960 - ı,•----------lllİil ··::----.,,,. ı nıı111ınııı"""""' ... 



oca bulmaktaki müşkü-
aıtô 
diğİ~ 

13.tın bir sebebi 
it•~ı ~:i Yetişen erkeklerin evlen-/ 
ür\J ~ •usunda çok nazlı davran-
jyeıı rt~dan dolayı evlilik çağına 1 
ri f~ darın koca bulmak için 
ıi•' ~ a çektiklerinden bahsedili -
ki• .i. u hale doğrudan doğruya 
ıt ~'°b· •ebep oldular. Eskiden bir 
bu :~ kadın görmek ve bulmak 

ed &.de bir hadise telakki edi -
n•t t: bugün heryerde, sokakta, 

~ lda, bahçede ve plajda ka
~:f ~ık, sarıtın, esmer, şişman, 
f· t., er çeşit kadın görülebili· 
Ş 'lelce bir kadın bulunmaz 
'~ kumaşı iken, bugün köy -
~rrıların giydiği ucuz ve bol 
' 1ar gibi her dükkanda gö

)ortar 

Yazdıklarımdan, kadınları· 
i meydana çıkmalarına ve 
l'et hayatına karışmalarına 

r olnıadıg~ ım neticesi cıka -
Ilı 1 -a ıdır. Maksadım kadınla • 

trkekJeri takliden her yere gi
arıO .. rktnalarmın ve kendilerini 

·- . z. t 1Yet ve kıyafete erkeklere 
~elerinin erkeklerde kn.dın- 1 't'!ı bir duygunluk hissi u -, 
ll'dığını ve bu hissin onlarda 

'lt. 'ttıe'Je ltarşı bir ihtiraz ve te • 

ıı.ı teklinde belinniye başladığı 
t 'ltnaktır. Evvlce bir kız ğör

ıı. alınırdı. Bunun bin türlü 
~tları ~ardı. Öyle olmakla 
~ evlenmek istiyen bir er

~Ücülüğe giden annesin.in 
'llJ. kı~1 akıam gelip anlat-

o ı~ 'b4üyük bir heyecan ve al~. • 
AV, le t t'klerdi. Bir ikadınrn araba 
.,, b tllltvaya binerken topuk la-

sı, ~ . k .. •yl b· on santım yu arısını gor 

1 t~~ trkek iç.in nadiren tesa -
ı1' •len b" · · K d he' t' • ır nımettı. n ının 

· ~ •nı arttıran , erkek yüzün -
1Ylll t' e e ıni arttıran ve kndını 
, '~attıran nzlığı idi. Bugün 
0 aklarda d;z kapaklarına 

~~;<l.Psız gezmeğe baş!ayın· 
· k er gözündeki o c:ıki kıy
t endi. eliyle indirmi~ oldu. 
lbiat' k d' . d·~· ı · ın en ısıne ver ıgı 

~~klr ettikçe erkeği kendi-
' ~Ştıracağı yerde uzaklaş -
~ k dın !kaçan (latif cins) er· 

ıı. o~alıyan (sakil cins) ol
~ ... !: tılar. lki taraf ta birbi
tlet\i 'lllağa ba§ladı. Bu mü -

t '11\ eski §eidine nisbetle ka 
eth· 

l', ıne olacağına §Üphe 

~ 'tlıra b· 
içil\ .~raz uzak kaldıkça ve 

. leak·V.ı uç eri§ilebilccek bir 
ij ıı t ett"k ıeli 1 çe o nisbtte de er 
ı l"lde h 
t'~ ~ eyecan ve alaka u· 

~era·i•nı geçenlerde Şimali 
' •n Ş ti • ~el e and adalarında . en g • 1tlir ş arıp bir hadise ispat 
' . et] 
~ ()kuy and adalarını "VA-
~.. Utuları tefrika tt' .... -illi> h. e ıgı 
~ h,tı '1 ıre) zırhlısı vak'a -
" r arı O t ae : .ar. adalarda 0 -

~ bir h~:~ ve balıkçıdırlar. 
~~~I\ 'bir k çının kızı kendisi • 
tl~İl\dek~a bulamıyor. Çi.in 
)()r. O 1 delikanlıları be • 

t'tıı. nun • · iL:' "az· •çın kazazede o-
ı~ek ~Y:tleri hakkında ha-
> lCın I< )) d 'Ilı'· · u an rkları bir 
~. ı Uracaat t ... 

ı 1 • oj e nıege karar 
't • r lttekt 
~ up yazıyor ve di-

ll~d ~ ~ •• lld 
~I >t... ~ t adalarının filan • 
~- .. ~ı :.u~ıı filancayım. Ya

'tttdır S l 
""-•·d.' aç arım sarı ve 

1 ır. Boyum bir met-

re 67 santimdir. Yağlı fotoğraf u
mumi görünütüm hakkında bir fi. 
kir vermek için kafidir. Ben ev -
lenmek istiyorum. Aradığım er· 
kek mükemmel bir gemici olmalı
dır. Benimle evlenmek istiyen bir 
erkek varsa gelsin beni bulsun!,, 

Balıkçı kızı bu mektubu yazdık 
tan sonra zarfın içine koyuyor, 
bir de fotoğrafını i!ave ediyor. 
Zarfı yuvarlıyarak bir Şİ§enin içi· 
ne yerleştiriyor, şişenin ağzını sım 
sıkı kapıyor, mühürlüyor ve şişeyi 
Atlas denizinin dalgaları arasına 

bırakıyor. Artık bizim güzel balık 
çı kızı gönderdiği şişe postasın

dan bir evlenme talibi çıkmasını 

beklemeğe başlıyor. 

İspirto kaçakçılığı yapan bir 
ln.giliz yelkenlisi Almanyadan ge
lerek İngiltere Şimalinden dola -
şıp lrlandaya gitmekte iken deni
zin dalgaları üzerin.de çalkalan -
makta olan bu şişeyi görüyor. Ge -
minin mürettebatı hemen bir san
dal indirerek onu denizden çıkarı 
yorlar ve kırıp içindeki mektubu 
okuyorlar. Derhal gemının ıçını 

bir alev istila ediyor. Bu alev ge
minin yüklü olduğu İspirtonun ka 
zara ateş almasından değil, bahk· 
çı kızının evlenme istediğini öğ -

renen ve fotoğrafını gören tayfa
nın deniz ortasında kız iç.in yanıp 
tutusmasıdan ileri geliyor. 

Kaptan da balıkçı kızına uzak
tan vurulmakta gecikmediğinden 
ve kızın oturduğu Ada uzak olma 
dığmtlan gemi pupa yelken o a· 
daya gidiyor.Geminin kaptanla be 
raber yirmi üç kişiden mürekkep 
olan tayfası giyinip kuşanıyorlar, 
hepsi birden doğru kızın evine gi
diyorlar. içlerinden bir tanesi bü
tün arkadaşları namına kıza di
yor ki: 

- "Mis Mary, şi§enizdeki izdi
vaci talepnamenizi okuduk. Onun 
için hemen buraya koştuk. Biz yir 
mi üç arkada§ız ve hepimiz sizin
le evlenmeğe talibiz. Hangimizi 
beğenirseniz onu alınız!,, 

Mis Mary yirmi üç gemicinin 
birden kendisine sevgilerini bil • 
dirmesnde müşkül mevkide kal • 
mıyor. Hem tayfa arasındaki zıd
diyete sebep olmamak, hem de ka 
d ınların kocalarının mevkilerile 
övünmekten zevk aldıklarını bir 
kere daha ispat etmek iç.in gemi -
nin kaplanını kendisine koca se· 
çıyor. 

Balıkçı kızı Mis Mary uzaklar
da bulunan bir hedef olmayıp ta 
sabahlardan akşamlara kadar çı • 
rıl çıplak plajlarda dolaşn bir kız 
ols idi, bir anda yirmi üc izdivaç 
talibi birden karşısma çrkar mry • 
dı? 

Açık 

Dedikoducu 

havada temsillere 
başlandı 

Tepe batı belediye bahçesinde 
dünden itibaren temsillere başlan· 
mıttır. 

Şehir tiyatrosu bale heyeti "A
dalar revüsütt nü oynamııtır. 

Bahçe üç. muhtelif mevkie ay· 
rılmıttrr. 

Dün gece dokuz buçukta batlı
Yan ilk açık hava temsili büyük 
rağbet görmü9tür. 
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Türkiye ve Japonya sulhü 
istiyenlerin başında gelir 

-- (Baş tarafı 1 incı "il"ri.ı ... ı. 
" - Bu ıual eğer Harpten evvel 

ıorulmuş olsaydı ve karşımda ihtiyar 
bir gazeteci bulunsaydı asla garib:me 
gitmezdi." 

Tekrar ciddi bir tavırla: 
" - Evet bir çok devletlerin hüku· 

met merkezlerinde bu ıual Harpten 
evvel için varit olabilir. Faknt bu3ün 
için bu sual yerinde ve değeri olmıyan 
bir sualdir" .• 

Ticari vaziyetler 
Türkiye ve Japonyanın iktısadi ve 

ticari vaziyetleri ne merkezdedir? Bu 
hususta ne gibi neticeler tahmin ed· -
yorsunuz? 

- Esasen bu defa Ankaraya hE -
kumetimle Türkiye arasında aktedile· 
cek ticaret mukavelesini bitirmek icin 
geldim. Bu muahedenin esaslan yir -
mi Nisandan beri düşünülmekte ve 
hazırlanmaktadır. Türk ve Japon n·u
ahedesi, prensip bakımından tesbit e -
dilmi~tir. Bu muahedeyi canlandırır.ak 
anlaşmakla kaim olabilir. Bugün için 
Japonyanın Türkiye hakkındaki dost
luk fikir!eri çok yüksektir, hüküme -
timden beklemekte olduğum cevap ge· 
lince bu cihet daha İyi anla§ılacak, mu· 
ahede de yapılmıt olacalıtır. Tür:ııye
nin bugünkü siyui ve iktısadi v'lz; -
yeti çok büyük bir hüsnüniyet sahibi 
olduğunu anlatmıştır. On seneden be
ri bu dost memlekette olan değişiklik
ler yalnız Japonyanın değil, bütün 
dünyanın hayret ve takdirlerini çek -
miştir. Memleketi ı;anay:leıtirme far -
liyeti bu değişikli~in en güzel bir mi
salidir. Biz aizden İptidai maddeler is
tiyoruz. Buna mukabil bir kısım ma • 
mulatımızı memleketinize ithal etmck
liğimize müsaade edilmesini bekliyo • 
ruz. Bugünkü iktısat malları değiştir· 
mek prensipinin oynadığı yüksek 1 clü 
takdir edersiniz." 

Elçi, bizi biraz daha tenvir etmele
ri hususundaki ricamızı memnuniyet
le kabul etti. Sözüne devam ederek 
dedi ki: 

" - Mesela Türkiye harice pamuk 
çıkaran ve satan bir memlekettir. Bu· 
na mukabil Japonya da hariçten mü • 
him miktarda pamuk satın almakta • 
dır. Ancak bugünkü pamuk istihsala -
tınızın az olduğunu ıöyle1ıekliğime 

müsaade ediniz. Bugün Türkiyede iı
tihıal edilen pamuk miktarı takribi he
sabiyle yüz bin balyedir. Halbuki A
merika ve lngiltereden her sene satın 
aldığı pamuk miktarı üç milyona bal
yadır. Japonya dahilde kul!andığı pa· 
muktan arta kalacak kısmını her za -
man için ve kamilen ıatın alabilecek 
bir mevkidedir. Türkler behemehal pa· 
muk zerriyahna daha fazla ehemmiyet 
vermeli ve istihsalJerini arttırmalıdır
lar. itte Türkiye için müstacel ve mü
him bir if ... " 

ÜzUm, incir, TUtUn 
Elçiden Türkiyeden Japonyaya it

hal edilecek diğer maddeler ve bu me
yanda üzüm, incir ve tütün ithalinin 
kabil olup olamıyacağını sordum. De
di ki: 

- Türkiye tütününün her zantan 
için beynelmilel bir şöhreti vardır. An
cak bu madde Japonyad:ı kafi miktar
da yetiştirilir. Ve harice de mühim de
recede ihracat yapıhr. Hatta bu y.tkın
larda yeni pazarlar temini moksadiyle 
Mısıra ve diğer bir çok mcmleketlf.re 
nümuneler gönderdik. Tütünün Tüı -
kiyeden Japonyaya bir ithalat mevzuu 
olacağını tahmin edemiyorum. incir, 
üzüme gelince; biz Japonlar bu mad
deyi çek kullanmayız. Bunlardan an • 
cak tıp sanayiinde istifade ederiı:. :a
ponyada İncir ve ü2üm de yetiıtirildi
ğini kaydedebilirsiniz. 

- Japonyamn Cin ve Rusya ıle o
lan münasebet!eri hakkmdo l · i ten
vir eder misiniz? Japonya~:n An·ed -
kayla son vaziyeti ne merk: • dcdir? 

- Bugün için Çin • .!n:ıon mÜnll • 

sebetleri tam:ımiylc hayati bir müna
sebettir. Her z:-.man için i!:i komşu 
devletin aralarındaki münnrcbct1er ha
zan çok yakınl:ışır ve hazan da korıa
eak kadar gerilir. Bu tabii iki kardeş 
arasında oinn münasebetlere l>enzetİ· 

lebilir. Nasıl ki, iki kardeı te birbia le-

• 

riyle kavga ederler, birbirlerinden <fÜp· 
heye düşerler ve ıonra yine kard<'!şlik 
hisleri galebe çalarak birbirleriyle ha· 
rışırlar. Bunun gibi biz de Çinlilerle 
kavğa ettik. Birbirimizden şüphe etti
ğimiz anlar oldu. Çünkü biz Çine bir 
kardet gibi bakıyoruz. Ve onunla yı.p
pacağımız dostluğun değerini uzak 
mcm~eketlerden daha evvel ve daha 
yakından takdir ediyoruz. Japonya ile 
Çini birbirlerine bağlıyan husu5İ men
faatler vardır. Bunlar Japonya için ol
duğu kadar Çin için de mühim ve ta
yati bir mahiyettir. Biz Japonlar iyi 
bir organizasyona malikiz. Komşumuz 
Çinin de iyi bir organizasyona m;,lik 
olması bizim için bir şeref meselesi -
dir. 

Çin eğer Japonya ile beraber çalı
şırsa biz kendisi için müsavi bir tanı 
temenni etmekten asla geri kalmayız. 

Rusyay~a olan münasebetlerimize 
gelince; Rusya ile bir ademi tecı\'Ü7. 

muahedesi aktini rec\detmemiz bazı •u
İtefehhümlere yol açmış olabilir. Fa -
kat bu mahalli şerait meselesidir. Ken
disini çok takdir ettiğim Tevfik Rüştü 

Bey eğer Büyük harpten evvel Ballfan 
misakını yapmak istemi~ olsaydı hıır,a 

imkan olabilir miydi? Gazi Şarkt:ıda 
böyle bir misakın c;ok vaktinde oldu.Pu· 
nu ve bunu, Tevfik Rüştü Beyin yi.:k
sek bir muvaffakiyeti şeklinde telaltki 
ettiğimi söylemek fırsatını bulm::kla 
bahtiynrım. Y nlnız okuyuculannı:ıın 

Balkan misakını akdettiren hususi sa
ikleı-i daima göz önünde tutmaları icap 
eder. Eğer Ruıya ile Japonya aras.n -
da da böyle hususi vaziyetler olsaydı 

ademi tecavüz muahedesinin akdedi -
leceğine ıüphe yoktu. Balkan do?' Jet 
adamlarının, Balkan misakını yapar • 
ke:ı büyük bir sulhü sükun arzusiyle 
hareket ettiklerine şüphe yoktur. E~er 
böyle bir hava o1masaydı misakın ya· 
pılması hiç değilse geçikirdi. Bu mi· 
sak sayesindedir ki, sulh güvercinleri 
bu sakin semalarda huzur ve emru~et 
içinde uça!>iliyorlar. Sovyet Ruıya ile 
Türkiye arasında da böyle bir ıulh ha
vaınnın daimi bir surette estiği gÖTÜl
mektedir. H~r iki h :·kumctin de sara
yi şimendifercilik ve m:?mleketin in
kişafını icap ettirecek diğer husuaıa.ra 
ayni ehemmiyeti ve ayni siyaseti ta
kip ettiklerini görebiliriz. Bunların 

yanında Japon • Rus münaııcbetleri 

- çok iyi demiyorum - fakıtt İyi gi
diyor diyebilirim. 

Burada şunu da ilave etmeliyim ki, 
iki memleket araaındaki anla,manın ar· 
zu edilen şekle girmesi ancak fikirle - ı 
rin daha geni§ bir mikyasta taatisine 

de kabil ve mümkün olabilir. 
Y ukarc!a dediğim gibi iki kardeı 

kavga edebilir, ayrılabilir. fakat bun
lardan birinin fedakarlık yapması §Lr• 
tiy!e her zaman birinin diğerini tcH·l
li etmek çarelerini bulm:ısı ve kardeş
lik münasebetlerini tesis etmesi müm
kündür. Burada Türkiye ile olan dost• 
luğumuzun çok iyi ve her gün Liraz 
daha inkitaf etmekle olduğunu sÖ\ le· 
mek isterim. 

Amerika ile olnn münasebet;miz 
daima İzam edilmiştir. Bir çok seneler· 
den beri Amerikalılar Japon!arı k•z -
drnyordu. Ve bu hal iki memleket a· 
ra5lnda herkese harp olacağı ıüphl'ri
ni veriyordu. Maamafih biz Japonlar 
böyle bir ıeye asla ihtimal vermec ık. 

Amerikalılar ve Japcnlar asabi kim!>e
ler değillerdir. Bilhassa cihan ikt.•at 
buhranının bütün şiddetiyle devam et· 
tiği senelerde Amerikanın bizim en 
iyi bir marşandiz mütterimiz olduı{ı.ı· 

nu unutmamak !azını gelir. Amerika -
dan her ıene 300 • 400 milyonluk mal 
alırız. Denizlerine de o nisbette mal 
satabiliriz. Bu Amerika ve Japonya 
münasebatında mühi molan bir nok • 
tadır. Büyük harpte Amerika efkİ\riy
le Japon efkarı arasında genit bir 11çık
lık vardı. Ve Japonların ıark memle • 
ketlerine hasıl olan ihtiyatkarlık~nn 

göze batıyordu. HE:rkes türlü şe' ler 
ıöyliyebilirdi. Fakat anlıyoruz ki, ~İm· 
di Amerikalılar da ,\ vrupalı oldular. 
Bu Cenevrede, her yerde gözükü~ or, 
artık dünya memleketlerinin mant?li
tesi birleşti. Japonya mümessili ola, Jk 
Cenevrede kaldığım iki ıene zarfır.da 
bütün deleğelerin istediklerini yegan 
yegan müta!ea ettim. Bunların ara~ın· 
da Amerikayı daha iyi anlıyordum . On 
lar da Japonyayı daha yakından ani • 
yorlardı. Binaenale)'h Umumi harpten 
ıonra bu anla§ma kolayla§tı demektır. 
Deniz konferansı i!ti memleket araı;ın

da bir anlaıamamazhğı mucip olahilir.
di. Fakat bu beyne!milel konferans hiç 
bir zaman bir harp sebebi olamaz. A
merikalılar pratik oldukları nisbette 
biz de asabi değiliz. Hülaıa Çin, Rus
ya ve Amerika ile olnn münasebetleri
miz hali t:ıbiisinde seyrini takip et· 
mektedir." 

E!çiye, verdikleri izahattan dolayı 
teşekkür ederek ayrıldık. Haber aldı
ğımıza göre Japon sefaret heyeti, 1 ür
kiye - Japon Ticaret muahedesinin im
zasına kadar And:arada kalacaktır. 

Sefaret bu hususta Tokyo tarafın· 
dan istediği malumata intizar etmek
tedir. 
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J VA K 1 T Gezintisi 1 
§ § 
§ ~ 
ı Kuponları eksik olan veya hiç olmı- ~ 
j yan okuyucularımıza kolaylık . . l 
~ H 
§ Bugün; (VAKiT) okuyuculan- hiç olmıyanlar yukarda verdiğimiz ~ 
E : 
E. na mahsuı olmak ünre tertip etti· izahat dairesinde idareye müraca - 5 
~ ğimiz gezintiye ait olan kuponun atle bunları temin edebilirler. ~ 
( (36) numaralarını ne,rediyoruz. Okuyucularımızdan gezintinin f 
i Bir takım okuyucularımız ku- nereye :t•apılması hakkında so:-l.u- t 
~ ponlarımının noksanlığından bat- • ğumuz suallerin cevaplan gc?lıli. ~ 

= sederek ne suretle tamamlıyacakla- Bunları tasnif ediyoruz. Şimdiden :: 

:_:_~=--~_:_= ~ı;; ~7;~:k:: ~~r::,:ro:e::r~~:~;:. ~:~r ;::~zbili;:z :~:a B;o~e~:~:~:~~~ 5--==:~_:_: 
kün olacağını öğrenmek İstemeKte· mekte ve gezintiye iştirak edenleri 
dirler. bir arada bulunduracak ağaçlı \le 

c==--=_-== Gazetemiz, kuponları noksan o- ıulu bir yerin ıeçilmeıi tavsiye o-
2 

!anlarla biç kupon toplamamış c lan lunmaktadır. 

okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer teıbit et-

=--_-:;;==- üzere bunları hazırlamıştrr. tik. Bu yer:ere vapurla gidilerrk, -=:::-=-~:== 
Bir hafta zarfında idaremize okuyucularımız < kşama kadar o:-1'-

müracaatta bulunanlar bir ıwhk da istedikleri gibi eğlendikten "'•O· 
~ 

=~~=-
-=~~---~:-~ kuponları gayet uyğun ,artlarla el- ra denizde bir oe mehtap gezin~iı.i 

de edebilirler. yapmıt olacaklardır. g-=-= 

Vakit gezintisine davetli olarak Gezintimiz için hazırladığıml'2 

iştirak edecek olanlar hiç para ver- program bir çok sürprizlerle dolu - ====_;_~-:-~-= 
miyecekler, 15 Hazirandan itibaren dur. Mesela musiki kısmı herkesi 

=~------=-=-= gazetemizin başlığının yanında neş- tatmin edecek şrkilde tertip edil· 
rettiğimiz kuponlar mukabilinde miştir. Bundan başka musiki yalnız 
biletlerini alacaklardır. Kuponların vapurda kalmıyacak, gidilecek yer· ~ 

~ neşri 31 Ağustosa kadar sürec~k- de de gezintiye iştirak edenleri la· '=---

§ tir. Kuponlan noksan olanlarla, kip edecektir. 
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lngiltere ümidini 
kesti! 

(Ba,taratı ı lnc.ıı sayıfada) 

ba§ka pilotlar, tayyare toplarını 
kullanacak topları ve toplara ait 
cihazları idare edecek makinistler 
yetiştirmek için jhtisas müessese
leri çoğaltılacaktır. Be~ sene için
de tatbik edilecek olan bu silah
lanma programı İngilere hükume-
tince kararla!brılmtt bulunuyor. 

Bu programın tatbiki sayesin
de İngiltere hükftmeti tayyarecilik 
sahasında dünyanın en kuvvetli 
devletleri arasına girecek, aııkeri 

tayyare karargahları itibariyle 
dünyanın en munt<lza.m teşkilatlı 

clcvlcti olacak, bundan başka 1n
gilterenin pilot ordusu, diğer dev
letlerinkine üstün olacaktır. 

Yapılacak yeni 600 tayyarcr.in 
yüzü bombardıman tayyarcsidir. 

Tramvayda ölüm mnJııanumınmı:S111Pnuu1110-1RuıununınmaT~ ........,__ """ --
Kıymetli bir maliye 
adamını kaybettik 

Dün oglc üzeri Harbiye. Fatih )'O· 

lunda iıliyen 755 numaralı tramvay 
arabzıaında kalp durmasından bir ölum 
hadiıcsi olmuıtur. Tahkikat, üzerine 
fenalık gelerek yıkılan ve ölen zatın 
eıki maliye memurlarından İbrahim 
Bey olduğu anlnşıbnt§tır. 

İbrahim Bey Darünafaka liseaın • 
den yetişmiı, poıta ve telgraf ve z.ı • 

raat banka" memurluklannda ça!ı~ • 
Jfuş, Meırutiyetin ilk yılında maliye 
müfcttiıliiti müsabakasında k:.- •~na -
rak Avrpaya gönderilmit, stnjini b:tir
dikten ıonra maliye müfettiıi, baş mü
fettiş olmuş, İstanbul defterdarlığın • 
da. bulunmu~tu. 

Memurluk~an çekildikten sonra hu· 
euıi surette m11li müı:ıvil'lik iş~erinde 

,alıf8n merhum meıleğindc tanınmış, 

bilgili bir :1.attı. 
Aileıinc ve arkada~larınn tccssürlcrİ· 

mizi beyan eclcriıt. 

Fenerbahçe 
Bugün Viyana takımile 

karşılaşıyor 
Bugün Fener bahçe stadında, bu 

yıl içinde hemen en mühim fut.bol 
maçlarından birisini göreceğiz: 

Fener bahçe birinci takımı Viya -
nanın kuvvetli takımlarından bi -
risi olan (V. A. C.) adındaki ekip 
ile karşıla,acak. 

Galata 

Kilo Marka 
gram 

23,5 Adreı 

94 YC 

101,5 ,, 
126 

" 13 • 
1,175 

332,S CF 
0,670 

" t5,010 A R 
1,500 •• 

26!> AH 
0,470 • 
0,130 • 
1,425 • 
0,400 

ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünde 

No. Kap Eşyanın cinaleri 

20665 1 Demir et makinesi 

ı 551 ı Pamu'< mersucat 

551B1 Pamuk 
" dab~ 1 

551 1 
" 

,, 

ı 1 Dalgıç elbiseıi 

1 ipek mensucat J 
20-2 2 Lavanta 

Kokulu ~ağıt 
17 1 Hane ve ı:at eşyası 

Cam bardak, tabak 

1·3 3 Kopya klğıdı 

(pelc fi'Of İpliği 

• Pamuk yaka, kulluk 
Yün mensucat 

• • Pamuk don, önlük 

Bunların her biri sekiz tonluk yük ~----------------

Bu ekipte bir kaç beynelmilel 
oyuncu ile Avusturya milli takımı
nın müdafilerinden Seıta mevki 
almaktadır. Dünyanın en mühim 
futbol maçlarında oynıyan Sesta
nın şöhreti beynelmilel olmuıtur. 
işte bu mi.idftfi kar§IStnda Fener -
bahçe muhacimlerinin neler yapa -
cağı hnşla olmak üzere methur 
Avusturya sistemini model olarak 
tatbik edecek bu Viyana takımının 
oyununu görmek futbol meraklı • 
!nrını hiç şüphesiz çok alakadar c • 
decektir. 

Yukarda yazılı Eu·anın 1 inci kaleminden 6 ncı k~lemint 
altı kalemi memlekete ithal Ye diğeı-leri transit edilmek üzere 
934 tarihinden itibaren arttırma suretile satılıktır. İ&teklilerin 9 
Per,emb~ günü aaat 17 ye kadar sah§ komisyonuna müracaat ı 

taşıyabilecektir. 

Diğer bet yüz tayyare mitral
yözlerle mücehhez olacaktır. Bun· 
iarın va%ifesi dü~man tayyare hat· 
larmı parçalamaktır. 

Yeni on beş tayyare karargahı· 
nm her biri adeta bir hava kalesi 
olncaktır. Bu kaleler için lazım 
olan efrat imdiden ha%ırlıınmak
t dı!·. Tayyare karagahlarmın 
her biri sevkülceyş noktalara yer· 
leştirilecektir. Bunların üçü Lon· 
drayı mudafaaya ayrılmıştır. Di · 
~erleri memleketin her tarafına 
ıerpilecektir. Bu tayyare karar .. 
ı(h'arrndan her biri İngiltereye 
250 bin sterline mal oluyor. 

İngiltere hükfırr.etibilhaasa da
rülfünun gençlerine, pilotluğa 
heves etmeleri için tetviklerde bu
lunacak ve hava hizmetlerinin 
§artlarını da dü:teltecek. 

lngilterenin askeri makamları 
bu işlerle me~gul oldukları halde 
dahiliye nezareti de sivil halk 
için bombaların itliyemiyeceği ıığ .. 
ğmacak yerler hazırlamaktadır. 
İtfaiye teıkilitı zehirli gazları da· 
ğıtmak vazifesiyle mükellef tutul
dukları için kendileri bu yolda a
lim ve terbiye görmektedir. 

lngilterenin bu §ekilae silahlan· 
ması ve hazırlanması artık onun 
silahsızlanmaktan ümidi kestiği • 
nin en kati delili sayılıyor. 

Tahkikat komisyo
nu teşkil olundu 

ı 1:taııta~atı ı lncn ınyıflU'la ı 

tanya hükumetine cümhuriyet hü· 
klımetinin teessürlerini beyan et • 
mittir. 

Doıt memleketler arasında cari 
olan usule temamiyle uygun zihni
yette cereyan eden bu mü~terek 
ayin merasiminden sonra müessif 
hadiıe bir acılık bırakmıyacak su• 
rette temamiyle kapanmı~ addolu
nacaktır. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, l e!efoo: 22925 

Trabzon Yolu 
dumlupınar Vapuru 

22 Temmu1 
Pazar günü ıaat 20 de Ga
lata nhtmımdan kalkacak. Gidit • 

teı Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samaun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti. 

rebol.. Görele, Trabzon ve Rizeye. 

D&n8tte bunlara ilaveten Of ve 

Siirmeneye uğrayacaktır. 

Amerikada felaket 
\tlıı;, t.nrnfı blrlnd 8ıt)ıfada) • 

rı. (4030) 

Kanaas City' de hiç bir vaikt bu 
kadar çok hay~amn, mezbahala
ra götürüldüğü görülmemi§ti. En 
iyi meralar, kurak çöller manzara
sı arzctmektedir. 

Maçın Fener bahçe lehine bite -
ceğini ~anmak biraz hayale kapıl -
mak olur. Bununla berabet" Fe • 
ncrliler eğer kendilerini Viyana • 
lıtarın oyununa kaptırmamak ve 
vaziyete seyirci kalmamak vazi • 
yetini gösterirlerse iyi sayılabile -
cek bir netice de elde edebilirler. 

Istaııbul Milli Emlak Müdürlüğünde: 
Muhammin B 

Lira ~ 
Topbau~ Karabat Çubukçular c~ddeıi 89 eski 81 165 

yeni numaralı Oıtüode bir odalı menut ahşap hane. 
Oklnhanıa City' de 600 hayvan, 

ıstıraplarına nihayet verilmek ü
zere, üzerleri1;1e ateş açılarak öl • 
dürülmüştür. Şilt maçı 

Öğrendiğimize göre Fenerbah
çe - Bes-ikta§ şild maçınnı 24 A

Yenicami Hoca Alaettio Yeni Fmdı\cçıtar eski aa- 144 
buncu ban caddesi :14 numarsa11 uki 8, 10112 yeni 
'numarala ahıap dükl<anm 672/1680 bi11eai. 

Birçok yerlerde yiyecek mad • 
deler vesika uıulü ile verilmekte· 
dir. Kansu City'de i,ler durmu§, 

ğustosta oyn nması lazım geldiği 
mektepler kapanmıştır. Sıcaktan 

Yukarıda ev11fı yazıla emllkin hizalarında göıterilea kıy 
Uıerinden 25 Temmuı 934 çarşamba günil nnt on dörtte 
pıra ile satılacakbr. Taliplerin yOzde yedi buçuk pey akÇj 
mliracaatları. ., M. ,, ,. 36S 

Fenerbahçe klübüne bildirilmiıtir. 
beş kişi ölmüştür. Diğer yerlerde 
de birçok kimselerin öldükleri bil- Vigana/ılarla ikinci maç 
dirilmektedir. Tennesses'de fır- Gene dün duyduğumuza göre Vi
tınalar olmu§tur. Bir yıldırım bir yanalılarla ikinci maçı Fenerbahçe 
kişiyi öldürmüş, 18 ki§İyi yarala- aynamıyacaktır. 23 Temmu:.ı bay
mıttır. Ağaçlar kökl~riyle bera - ramına raahyan pazartesi günü 
her sökülmüştür. Telefon muhabe- yapılacak ikinci maçın ya Ateş&Ü· 
ratı durmuştur. neş, yahut Beşikta~ takımlarından 

Şehrimizde de ıcak birisinin yapacağı söylenmekte-
devam edi~or d' ır. 

Kandilli rasathanesinin verdiği Yunan takımının bir 
malumata göre diin şehrimizdeki muvaffakıyeti 

sıcaklık derecesi saat yedide 21,5, latanbuldan dönen Panatinai -

14 te 27,5, en çok sıcaklık 28,5, en koı takımı, Atinllda Krbrıa muh • 

az 18,5 derece kaydedilmittir. telitiyle kar§ıla!n'lI§ ve Kıbrıs 

Rüzgar ekseriyetle Yıldızdan muhteliti hakim bir oyundan ıon -
esmif, en çok sürati t1aniyede 7,5 ra 3 - 7 yenmİ§tir. 
metrej.·c çıkirı~tır. 

Poli• haberleri 
Üniversitede denizde bir genç daha mı 

Üniversite rektörü Cemil Bey boğuldu? 

ll!n 
Mabmutpaşada çeşoekir so

kağında 19 no. lu hanede Hay
rı ef. 

dün sabah dekanların bir toplantı-

s1na riyaset e!miş, öğleden sonra 

da fen fakülesini gezmiştir. 

Macide H. tarafından Mah
mutpaşada Çeınekir ıokağmda 
19 DUll\Hah ban~cle sakin ilıten 

elyevm ıkametgihının meçhuli
yeti bısebile ilanen vaki olan 
tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden gıyabında mah· 
kemeye bawtanarak tahkikat za· 
bıtoameıi kıraat ve davacı is· 
ticvap olunmuş ve itbu muame
leden tecdidile gıyap kararının 

on beş gün müddetle ilanen 
tebliğine karar verilm'ş ve bu 
bapta müttahaz gıyap karan 
mahkeme divanhanesine tali?< 
kılınmış olduğundan tarihi ilan· 
dan itibaren beş gün içinde iti· 
raz etmediği ve yevmü tahkikat 
olan 4 • 10 • 934 perıembe günü 
saat 1 O da Yeni postanede Iı

Kı:.ultoprakta Tevfik Bey soka- tanbul Asliye mahkemesi Altm· 

--'>-----" 

Evlenme 
C. H. F. umumi idare heyeti 

azasından Cevdet Kerim Beyin 
kız kardeşi Macide Hanımla Dr. 
Ahmet Ak koyunlu Beyin ev!en· 
meleri dUn Beyoğlu Belediye 
dairesinde tescil edilmiştir. 

Nikah merasiminde B. M. M. 
Reisi Kazım Pş. 1-.lz. ile C.H.F. 
umumi katibi Recep Bey. fırka 
vilAyet idare heyeti azaları ve 
diğer bazı zevat hazır bu!unmuş· 
Jardır. 

Nikabı Beyoğlu Kaymakamı 
Sedat Bey kıymıştır. Dün ~ece 
bu münasebetle Perapalas oteli 
salonlarında ~eç vakıte kadar 
devam eden bir suvarc veritm !ş
tir. birçok mebus'ar, Erkanı aı· 
keriyeden bazıları. Fırka teşki· 
!atı erkanı, Şehir meclisi azala
rıadan bazıları ve diğer· bir çok 
zevat ve refikaları bu suvarede 
bulunmuşlardır. 

Genç evlileri tebrik eder, uzun 
ve mes'ut bir evlilik hayata dile
riz. 

ğında 32 numaralı kötkte oturan cı Hukuk dairesinde tahkikat 
mütekait Cemal pafanm yanında bakimi huzuruna gelmediğiniz 
hizmetçi lsmailin yirmi ya§ındaki takdirde gıyaben mahkemenin 
oğlu Hüseyin evelki akşam denize icra kılınacağı tebliği makamına 

kaim o1mak üzere ilan olunur. 
einnek üzere kötkten çıkını§, bir 1485 
daha dönmemİJtir. Dün Hüseyi • ı---·-----------
nin boğulduğu anlaşılmıştır. Zayi 

Nufus tezkeremle Boyabat 
Tren bir çocuğu yaralzdi aakerlik şubesinden ald1ğım ve· 

Makinist Osman efendinin ida- si kamı ıayi ettim. Y enisioi ala
resindeki 22 numaralı tren dün cağımdan eskisinin hükmü olma· 
Kumkapı istasyonuna elli metre dığı ilan olunur. 
mesafede dört yaşında Muhittin Boya bat ve Çaybaşı l:öyünden 

isminde bir çocuğa çarpmıf, hafif Aziz oğlu Selim 1489 
§ Adapazarı Türk Tica· 

surette yaralamıştır. ret bankası İstanbul şubesindeki 
Mavnaya giren hırsızlar 1694 numaralı hesabı caride 

yakalandı kullandığım mtıhrilmU zayi ettim. 

Beşiktaıta Hayrettin iskelesinde Yenisini çıkaraceğimdın ukisi-
demirli bulunan Ali kaptanın nin hükmü yoktur. 1484 
mavnasma deniz korsanlarından ZERİN 

---------------------Hüseyin ile Mehmet girmiş, Ali Dr. tlafız Cema' 
lraptanın elbiseleriyle yirmi sekiz 
lirasını çalmıtlarsa da yakalan
mışlardır. 

---o-
Beyoğlu Kaymakamı 

Sedat Bey 

Beyoğlu kaymakamı Sedat Be -
y·n Balıkesir vali muavinliğine ta
yini söylenmektedir. 

I' lhİJi haatahkJar r ~ ehaımsı 

Cuma ve pazardan başka ıünlerde 
Gleden ıonra aaat 2~ dc- 6 ya kadar 
latanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı huauıi kabineıinde haatalanru 

kabul eder. Muayenehane \•e ev rr'? 
fonu: 22'.!!lo. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 

38 - Beylerbeyi 48 •• 

Atide imzaları mevzu b 
lstanbulda Fincancıls~ 

paşa yokutunda çavuf oğl~ 
sında (5) numaralı nl~ 
fevkinde (Kaymak zade)ef 
na tahtındaki şirkelimiıi 
bu\ biri i r iği a~ ' 
ve lastik kılınan 12-9-1 ?J 
ve 7897 numaralı F esihll 
fesih eytediğim!ıi görllletı 
ma binaen iiln eyleriz. ~ 

Kaymak tJ. 
N urcttin ,te 

Polatlı TopÇ 
Alayı SA. AL.Ko. ,,~ 

Alayın ihtiyacı oJıtı1 
kilo sığır eti kapat~ 
münakasaya konmll~ 
tiplerin 4/8/934 tarih1ıı1 vakkat teminatlariY e~ 
te Polatlıda Topçu al~ 
AL. KO. nuna mür~~ 
lüzumu ilfın olunur· 

Adalar revüsü 
davetiyeleri ~ 

Adaları Glizelleştirme Ce ı 
den: Geçan perşenıbt,ft 
Yat blübüode verileO ,r! 
Revüsü» temsilinde b•tb"' 
nalığındao dolayı baı1'0et 
mış Yeya erkenden 8 " ,ııl' 
buriyctinde kalmış ~e"ıe' 
dinde bu'unao davetı)'ef" 
yetin 16 ağust oı ı11'~ 
k - . rııii•• 1 a şama verecegı ktıf• F 

dahi muteber o:sc; 1,r 
tiyah osu artil;leri A 

8iııde 
sünü ·1 tpebaşı bahçe:" ıl11 
sile baş!adıklarınd811 Je.ııl 
sa bipler inden arıllbe~ıe~I~' 
ağustos akşamını ıeıııs•f' 
babçeye:~irmek ve b" o' 
luomak hususunda 
!eri kullanabilirler· 

·ıan °' 
J kasıııı" Jt 

Osmanlı Ban ğl&J ·ıt 
Yeni cami ve BeY

0 
be1' J 

··o••e ıe 
Milli Bayram mu ü p•ı'r 
T emmuı:un 23 ne "tı'' 
nü kapalı buluoacıt 

... 
t 
~ 
-cı 

" 
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ıstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1934 senes· 21 temmuz gününden 
İtibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. HUDUT HAREKET 
Fasıla ilk Son 
dakika hareket barek 

. . .. f Şi,liden - Tünele 3·6 
10 Şıtlı - Tunel -l Tünelden • Şi,Hye 9 

• . J Harbiyeden • Fatihe 5.7 
12 Harbıye - Fatıh l Fatihten . Harbiyeye 9 

. . . f Taksimden - Sirkeciye 
15 Takıım - Sırkecı l Sirkeciden. Taksime 5 

saat saat 

5.31 23.42 
5.51 24.02 

6.32 1.00 
5.49 24.20 

7.30 19.20 
7.50 19.40 

I Maçkadan . Beyazıda 5- 8 5.59 23.21 
16 Maçka - Beyazıt \ Beyazıttan . Maçkaya 17 6.41 24.02 

7 6.57 

n - V AKl1 20 TEMMUZ ı 934-

Istanbul Kumandanlığı ı Şark Demiryolları 
, . . . .. . 

'"'"'
1
m• Komısyo•• '

1101
•n. Edırne ıçın tenezzuh trenı 

Fırka kıt'aları ihtiyacı için 
18,000 kilo sade yağı kapalı Şark Demiryolları idareıi tarafından aşağıdaki vakıtnameye tevfi
zarfla 'münakasaya konmuş- kan Temmuzun ,20 inci cuma günü İstanbul ile Edirne arasında bir 
tur. İhalesi 31 - 7 - 1934 tenezzüh treni tertip edilmittir. 
salı günü saat 14,30 dadır. 
TaJipJerin nümune ve şart • 
nameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve va~tinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda İstanbul 
Kumandanlığı satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(9) (3903) 

1atanbul 
Kum kapı 
Samatya 
Yedikule 

HUSUSi TENEZZÜH TRENi 

Kalkış 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

8,00 
8,07 
8,13 
8,17 

. 8,25 
8,33 
8,41 

Çerkeaköy 
Çorlu 

Kalkıt 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

11,40 
12,08 
12,38 

... .... 

.~ 
~ 

. .. .. { Maçkadan - E. Onüne 
- Maçka - Emınonu E. Önünden • Maçkaya 

. . . f Şiıliden - Sirkeciye 
11 Şı,li - Sırkec!_l Sirkeciden . Şitliye 

14 6.29 

8 6.16 
12 6.58 

20.19 
20.47 Selimiyede 33 Fırka ihti · 
19.59 yacı için 36,000 kilo patlıcan 
20,3 1 36,000 kilo fasulya, 6,000 ki

lo bamya, 12,000 kilo doma -

Bakırköy 

Yeşilköy 

K. Çekmece 
İspartakule 
Hadımköy 

Çatalca 
Kabakça 
Sinekli 

" 
" 
" 

9,13 
9,38 

10,01 
10,26 
11,07 

Muratlı 

Seyitler 
Lüleburgaz 
Al pullu 
Pehlivanköy 
Uzunköprü 
Pityon 
Edirne 
Edirne tehir 

" 
Varıt 

• 

' 12,58 
13,20 
13,46 
14,13 
14,38 
14,53 
15,52 
16,00 

. ( 'fakıimden • Akıaraya 
- Takıım - Aksaray\ Akaaraydan • Takıime 

18 7.02 ·19.Sd tes kapah zarfla münakasa- Bu trende her sınıftan araba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlu 

{ 
Kurtuluıtan - Beyazıta 

19 Kurtulut - Beyazıt Beyazıttan . Kurtuluta 

37 

6-9 

7.38 

6.00 

20.35 ya konmuştur. İhalesi 31 _ Kumpanyası tarafından tahsis edilen tenzilatlı bir büfe vagonu var-

7 - 934 salı gü
1

nii saat 15 tc- dır. 
23.14 dir. Taliplerin şartnameyi Bu tenezzüh treninin tahriki münasebetiyle hattın bütün iıtasyon-
23·56 görmek üzere her gün ve mü- tarından yolculara Edire için gidiş ve gelit olarak a§ağıda gösterilen 

nakasaya iştirak i~in de o fevkalade tenzilatlı biletler verilecektir . 

17 6.45 

( Kurtuluttan - E. Onüne 
- Kurtuluf-Eminönü l E.Önünden • Kurtuluıa .1s ~:~~ · ~g:;~ gün ve vaktinden evvel tek- İstanbul, Kumkapı, Samatya, ·ı edikule, Bakırköy,_ Yeşilköy, K. 

lif ve teminat rnektuplarile Çekmece, lıpartakule, Hadımköy, Çatalça, Kabakça, Sinekliden Edir-

,. . E. Önüne 

1
8. Taıtan - Bebeğe 5.26 Fındıklıda İstanbul Kuman · için gidiş ve geliş: 

6 5.36 danlığı Satınalma kornisyo -

22 B b k E 
• .. .. Bebekten - ,, 10 o 

20 5.48 24.4 nuna müracaatları. ! inci mevki 8, - Lira ... 
111 

~ 
.8 

e e - mınonu ------...-... ....... -.....-.! Eminönünden • Bebeğe 
Bebekten - B. Tata 

5.56 1.20 (10) (3904) 
1.57 

ıı 

111 
,, ,, 
,, ,, 

6, -
4, - " ,, 

l ~ 

l 
rf 

23 Ortak.. Ak f Ortaköy den- Akaaraya 
oy - ~l Akıaraydan. Ortaköye 

O tak.. E . .. .. f Ortaköyden - E. önüne 
- r oy • mınonu , E .. .. d O k" 

'- • onun en • • oye 

( Betiktaıtan - Fatihe 
34 Beıiktat - Fatih l Fathiten • B. Tata 

. an · .kıy 
T. kapıdan • Sirlieciye 

32 Topkapı - Sirkeci Sirkeciden - T. kapıya 

1 

T. Kakıdan Beyazıta 
Beyazıttan T. Kapıya 
T. kapıdan • Akaaray11 

J 
Akıaraydan- Y. kuleye 

33 Y d 'k 1 s· k . Y. kuleden . Sirkeciye e ı u e - ır ecı . . 

l Sırkecıden · Y. kuleye 
Y. kuleden • Akıaraya 

I Aksaraydan· E. kapıya 
37 Edirnekapı • Sirkeci E: kap_ıdan · Sirkeciye 

8 5.50 20.50 
15 6.3S 21.32 

18 6.26 23.56 

20 6.52 24.22 

7 6.34 20.53 
14 7.16 21.34 

5.24 
5.40 23.31 

5 6.12 24.02 
8 24.04 1.15 

24.30 1.30 
1.45 

6 5.32 - . 
10 5.48 23.23 
16 6.20 23.54 

24 l7 

5 5.24 
10 5.48 23.10 
15 6.17 23.59 l Sırkec1den · E. kapıya 

E. kapıdan · Aksaraya 
---- -~---~--------~--------~--------------~ 
Deniz Levazım Satınalma 

24.JO 

Komisyonundan 
loo 

lSO Diıel mayi mahruku; kapalı zarfla n~ünakasaaı: 11 Ağustos 934 

2S Mooorin açık azaltm111 

çarıamha günü 
saat 14 de. 
11 Aiostos 934 
çarıamba günü 
saat 15,S da. 

Denlz kuvvetleri ihtiyacı iç n 150 ton D'zel mayi mahraku ka· 
:•lı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alınacaktır. Yu• 
•rıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şartnamtsini görmek ve 

:~~ak ist~yenlerin beor gün, münakasaya, girec~.kleriod~ hizaları~
t i&ıterılen gün ve saatte Kasımpaşa da kam Komısyona mu· 
~ları. ( 3972 ) 

Nafıa Vekiletinden: 
2S Ai!on • Antalya hathntn Afyonun lzmir istuyonundan itibaren 
hı . kılometreıine kadar olan birinci kısım intaah kapalı zarf usu 
h· ıle mGoakasaya çıkarılmıftar. Mflnakasa 11 Ağustos 934 tari
t 

111~ •Oııdif Cumarteai glinil saat 15 de Nafıa VekAleti Müste· .:r ık makamında yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari 
lb neye mahsus Ticaret Odası vesikalan ve 12500 Jira'ık teminatı 

İstanbul Kumandanlığına Çerkesköy Çorlu Muratlı Seyitler Lüleburgazdan Edirneye gidit 
bağlı kıt'aların ihtiyacı için ve geliş: ' ' ' ' 

1 inci mevki 
il 

ili " 
" 

6, -
4, 50 
3, -

lira 

" 
" 

29,000 kilo patlıcan, 29,000 
kilo fasulya, 6,300 kilo bam
ya ve 8,100 kilo domates ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 31- 7-1934 
sah günü saat 16 dadır. Ta- K~.rkl.~reli, :a~ağıl, K~vaklı, Babaeski, Alpullu, Pehlivanköy - U-
liplerin şartnameyi görmek zunkopruden gıdıt ve gelış: 

1 inci mevki 4, - Lira 
üzere her gün ve münakasa
ya iştira için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te- 11 " " 3, - " 
minat mektuplarile Fındıkh- lll " ,. 2, - ,, 

da İstanbul ~umandanlı~.1 Yukarıda gösterilen i§bu fiatlargidiı ve geJi, ücretleriyle bilumum 
Satınalma komısyonuna mu- vergileri ihtiva etmekte olup büyük ya§ta olanlarla dört yatından yu-
racaatları. karı çocuklar hakkında tatbik edilecektir. 

(12) (3906) 4 yaşından aşağı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. 
• 11- ~ Bu biletler, kayde tabi bagajların nakliyatına, hak bahşetmezler. 

Fırka kıt'alarının ihtiyacı Tenezzüh biletleri, ancak azimetle, vakıtnamesi yukarıda göıteril-
için 22,382 kilo patlıcan, miş olan hususi katar için ve avdetle ise, Semplon - Oryant - Eks· 
22,382 kilo fasulya, 2,232 ki- pres lüks katarı hariç olmak üzere, 26 temmuz per§embe günü sabahı 
lo bamya 9,734 kilo domates 107 numar:ılı katara karlar, bilumum trenlere muteberdir. 
kapalı zarfla münakasaya Tenezzüh biletleri 16 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Şark De· 
konmuştur. İhalesi 31-7- milyolları istasyonlarının gişelerin de satılacaktır. 
] 934 salı günü saat 16,30 da- Hususi trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarların tenez-
dır. Taliplerin şartnameyi züh biletlerini önceden almaları ta vaiye olunur. 

Müdüriyet görmek üzere her gün ve 

münakasaya iştirak için de Yu··ksek Deniz 
o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektupla • 
riyle Fındıklıda İstanbul Ku-

ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

mandanlığı Satınalma ko . 1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere bet ıenedir. Leyli ve mec• 
misyonuna müracaatları. canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittirmektir. 

(13) (3907) 2 - Mektebin yalnız tali birinci ıınıfma talebe alınır ve bunların 
"' "' "' da orta mektep mezunu ve on sekiz yaşından büyük olmamaları met· 

, • • • ruttur. . 
. Fırka kıt _atını~ ıhtıy~cı ı- 3 _ Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gün-

~ın 116.000 kılo sıgır etı ve leri mi?racaat edilmelidir. 
19.000 kilo koyun eti kapalı 4 _ Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida
zarfla mün~kasaya konmuş· namelerin~ hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep şahadetna· 
tur. lhalesı 5/ 8/ 934 Pazar m~ veya tasdiknamelerini ve polisçe mmıaddak hüsnühal ilmühabe
günü saat 15,30 dadır. Talip- rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ve dört adet 
lerin şartnameyi görmek ü- vesikalık fotoğraflarını raptetmelcri lazımdır. 
zere her gün ve münakasaya 5 _ Kayıt muamelesi 16 Eylul 1934 Pazar gününe kadardır. Ta
i~tirak için de O ~Ün ve ':°ak- liplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkura müaadif Pazar giinü 
tınden evvel teklıf ve temınat saat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. (3858) 
mektuplariyle Fındıklıda ts- - ---- ------
tanbul ~u~andanlıfı Satın ~~-~~~-~~,-~-t~~~~~~~-i-r~~-~~,-,-~-r~,-i-1-~~~~,~~r~I ~~ 
alma komisyonuna müraca-~l:Q~\taklcatelerile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları la· 

de ~ Talipler bu buıuataki ıarhıameleri ( 50 ) şer lira mukabilin· 
tdtb'~kara'da Nafıa VekAleti Malzeme MtidOr!OğUnden tedarik 
~ler. ( 3943) 

ı ·· k. 

atları. (11) (3905) idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan hırdavat, karfiça çi-
Hm:::::::::::r:mm::m:::m::::::::::::::::::::::::: visi; elektrot, gaz borusu, ve teferrüatı, gupilya, kürek, kazma, yaba, 
ft DIŞ DOKTORU !i galvanize saç, kurşun borusu gibi (273) kalem muhtelif eıyanın 25. 

Ptte ur. 1Y~ ~ş Bankası Istanbul Şubesinden: 
eı,, ~;ujehn ıllnı deYir ıeneaine rastgelen ve milli Bayramımız 
tubeı • ..e

1
mmKuz 1 934 pazartesi güüoü lslaobul, Beyoğ'u, Galata 

•rımız e adıköy O k • '-ia.a ve s üdar a1anılanmızın kapalı buluna· 
m6bterem müıterilerimize arzeyleriz. 

P. Ü bey t Sa j t U VII 934 Çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. lstiyenlerin 
:: F 'h K .. ..k T ii mezkur saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve 
l"i1 atı aragumru ramvay :: d h"I' d 1 l' d ( ) · 1. l · · • •• d ... N n mağaza a ı ın e ası ! ıste e x ışaret ı ma zeme ıçın numune getı-
:: uragı 0

• 
4 !" ·1 · · kl'fl · k b l d'l . .... T 1 Em::::::m::::::::::::::a1111 lllll:lllllllBllllllH.J 1 rı mesı ve numunesız te 1 erm l! u e 1 mıyecegı 1 an o c:~~) 
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Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat bankasından; 
( 6 ) Mllfettiı Namzeti alınmak üzere 11 • 8 • 1934 Cumar· 

teai günl saat 9 da Ankara ve Iatanbul Ziraat Bankalanada 
bir mlisabaka imtihanı açılacaktır. Mnsabakaya iıtirlk edecek· 
lerin (Mülkiye ) veya ( Yüksek iktisat ve Ticaret ) Mektebiaden 
veyahut Huku\c F aklllteıinden mezun bulunmal.rı ve yirmi ya• 
şıadan aıağı, otuz yaıından yukarı olmamalan lazımdır. 

Müfettiı Namzetlerine (140) lira maaı verilir. iki senelik 
stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar 
(175) lira maaıla müfettiıliğe terfi ettirilir. 

imtihan programını ve ıair ıartları havi matbualar Anka· 
rada Ziraat Bankası Teftit Hey'eti Miidürlüğünden ve Iataabul 
ve lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. ,Talipler bu 
matbuada.rızıh veıikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiı Hey'eti Müdürlüğüne nibayet 26 • 7 • 934 Per· 
ıembe gUaii akıamına kadar göndermek veya biııat vermek 
ıuretile müracaat etmiı hulunmalıdırlar. (3776) 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif V ekiletinden: 

1 - 21/ 6/ 934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri 
derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/ 7 / 1934 tarihinden itibaren 
her türlü bukı usulleriyle basılıp ne!redilen basma yazı ve resim • 
lerin bet nüshasının basanlar tarafından Maarif V ekileti emrine ve· 
rilmesi mecburidir. 

2 - Verilmeıi mecburi olan eaeTler tunlardır: 
Gazeteler, ajana tebliğleri, mc ~mualar, kitaplar, riıaleler, tah- · 

•il tezleri, haritalar, Atlaılar, tablolar, oyma baskılar (gravür), 
her Çe§İt reıimler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, 

planlar, krokiler, destan ve ,arkı mecmuaları, muıiki notaları, dana 
notaları, ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve tirketlerce neıredilen ra· 
porlar, her çefit kataloglar, takvimler, Y.ıllıklar, yıllaçlar ve muhti· 

ralar. 
J. 
3 - Bu eserler, netirleri tarih inrlen itibaren en çok on beı gün 

içinde atağıda Y.•zılan makamlara makbuz mukabilindeteılim edile· 
cektir: 

a} Ankarada Maarif Vekaletinde Derleme memurluiuna, 
b) lstanbulda Ebu11uut caddeıi civannda 48 numaralı ilk mek· 

tepte Derleme müdürlüğüne, 
c) Diğer vilayet merkezleri~de Maarif Müdürlü'klerine, 
d) Kazalarda Maarif memurluklarına, 
4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve ıa· 

ir buma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça veril· 
mesi mecburidir. 

5 - Verilmesi mecburi olan buma yazı ve resimleri müddeti 
içinde vermiyenler elli liradan atağı olmamak üzere hafif para cezuı 
ile cezalandırılır ve vermediği bas .ma yazı ve resimleri aynen verme· 
ıine de hükmolunur. (3810) 

---SA TIE VnntilitOrleri---
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
(893) 

lstanbul Gümrükleri baş 
müdürlüğünden 

--·Küçük Çiflik Parkı--• 

Deniz Kızı Eftalya H. 
Ve Kemani Sadi beyin iıtirakile muazzam ıaz heyetine bir kaç 

zamandanberi rabatıız olan tanburi Sallbattin bey de her 
akıam iıtirak edecektir. 

------- F.T 156 -------
j 

Deni%yolları · 
iŞLETMESI 

Acenteleri. Kan.koy • KOprtnıı 
Tel.4!36~ - Sirkeci Mahördanadc 

Han Telefon !!740 

Mersin yolu 
INEBOLU T8t:~~~2 

PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından ~alkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmit, Knllnk, 
Bodrum, Rodoı, Marmariı, 
Dalyan, Fethiye, Kalkın, Kaı, 
Finike, Antalya, Anamur, 
Mersine. Dönüıte bunlara ili
veten Taıucu, Kuıadası, Geli
bolu 'ya uğrayacak yalnız Ana
mur'• uiramıyacakhr. (40401 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 21 
Temmuz 

CUMARTESİ 17 de Sir-
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iske· 
lelerin~ uğrayarak lzmire gi· 
dip dönecektir. (4041) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

13 abı!ll, Ankara caddcsı No. 60 
Telefon : 22566 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - Iıtan&uJ 

\ 

T~O.KiVE 

l\RAAT 
B~N~A51 

.. 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U illnları J 
Kıymeti 

Mubammenesi 
Lira K. 
800 - Ortak6yde Dereçıkmazı sokafında eski 18 mnkerrer ,~ 

ni 9 N b 77,5 metreden ibaret kigir hanenin tamamı. 
600 - Ortak6yde Dereçıkmazı ıokağmda eski 18 yeni 20 No.b 

232 metreden ibaret abıap hanenin tamamı. 
92 - Oıküdarda Tavaşibasa nağa mahallesinde Karacaahmet 

caddeaibde eski 151 yeni 429 No.h 115 metreden ibaret 
arsanın tamamı. 

2691 - Sultanabmette Üçler mahallesinde meydana nazır 207 
metre terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

30 - Silivrinin Edirne ve İstanbul caddesi üzerinde Hüküaıet 
daireıi karşısmda 39 küıur metre terbiinde bulunan •1" 

sanın tamamı. 
500 - Mahmutpa,ada Sururi mahallesinde Sultan odaları sok•" 

ğında 21-23 No. lı dükkimn tamamı, 
600 - Dayehatun mahallesinde Büyük yenihanda lkinci k•tt• 

38 No.h odanın tamamı. 
1712 - 122 metre terbiinde bulunan Sirkecide KarakibOıeyi11 

çelebi maballeainde nöbetbane caddesinde 9/11 No.h ,r 
sanın tamamı. ki 

945 - Aksarayda Validecamii karıısında 315 metre terbiiac:le 
mubterik yakupağa camii arsanın tamamı. • 

1080 - Fatihte Kirmasti mahallesinde 206 metre terbiinde J(ir' 
masti camii arsasınm tamamı. 1 

584 - Edirnekapıımda Hacı muhiddin mahallesinde Acıç~_f~, 
caddesinde eski 45· 47 yeni 41 No. lı 84 metre terb110 

bulunan ar1anın tamamı. ; 
66 99 F atibte Haraççımuhiddin mahallesinde eski mıhçılar .. c'd• 

deıinde eski 9,9 ve mükerrer ve tulumba ıok•l'0.,.. 
1 No. h bermucibi çap 22 küsür metre terbiindeki 81 

nın tamamı. · bef 
4095 - 2047 metre terbiinde bulunan Kad1rgada Şehıuvır fi 

mahallesinde Kadırga limanı caddesinde 53 No. arı• 
Oıerinde mevcut barakama tamamı. .. 

. ıtd•' 
Yu~anda emliki mabliı!e yirmi gün müddetle iliaa koo~01,rit lbalesı Ağustosun 9 cu Perıembe günü saat 15 tcdir. TılıP 

pey akçelerile beraber Mablülit Kalemine müracaatları. 


