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- Italyan Dostluğu Bitti! 
ni Avusturqa baŞ'lJekilininKrallıkl Yüzme Müsabakamız 
taraftarı olduğu söqleniliqor 

'(eni Safha 
Jelen haberlere ıöre Avuı

a_diaeleri ıükiin ıafhaama 
üzeredir. iki gündenberi 

in mUhtelif mmtakala -

Dolfus' un katilleri dün 
akşam aSildılar! 

ı.~~len ~~~!li iıyanla~ da Yüzlerce asi Nazi Yugoslaflgaga sıjındı.Muflaffak 
'91ltnıt gorunuyor. Dahılde l l b b • · J b / l V 

kuvvetleri vaziyete ha _ o amagış arının se e ını şunaa u ugor ar: AU-

ftur. Şurada, burada mandada birlik yoktu; her şey apanaız oldu/ 
~ • İçin tehlike hi11eden na· 

lııfU memleketlere, bil· 
l11ra.lavya hudutlarına ilti· 
~lerdir. Diler taraftar ' 

olan iıyan anaam da hu- j 
emede muhakeme olun -

~amıılardır. Tabii hadi.! 
11111' lua~ bu adli taafiye ile ı 

~ fu ciheti nazarı dikkate! 
~-~ırki Avuaturya ha- İ 

~ ·n uıl menhaı Ahnanya
'°lısturyadaki naayonal 9<>1· 

~ilib hep iıyan kuYVetle
.. ~dan almıtlardır. Al

hükümeti telden Avuatur
ma kartı bitaraf kalma

la beraber Avrupa 

8elsrat, 31 (A.k) - c.rmt
hie ve Styriedeki nazi uilerinin 
ıon mukavemetleri dün alqam aa· 
at 16 da hükUmet ~atının gel
mesiyle nihayet bulmuttur. 

300 aıi, kamyonlar içipde 'hu
dudu ıeçmitler, derhal silahları 
alınarak hapaeclilmitlerdir. 

Dün •lqein nasırlar mecliai 
Belsratta toplanarak nui mülteci
lere yapılacak muameleyi müza· 
kere ebnİftİr 138 nazi, Varajdine 
ıevkedilmiı, oraya aelifleri bu kü
çük tarihi kaaabada biiJijk bir 
heyecan uyancbrmıtbr 

OAAustos 
Cuma günü Moda deniz 
hamamlarında yapılacak 

Müsabaka herkese açıktır. 

İştirak için gazetemiz yazı mü
dürlüğüne veya Moda deniz ha

mamları sahibi lhSan Beye mü
racaatle isim yazdiırmak ve bi ı 

kart almak kafidir. Programı · 

mızı 11 inci sayıfamızda bula

caksınız. Geçen müaabakamızda Leyli H. 

~------------------------------J Awım kamarası,hava programını kabuletti 

844 Tayyare beş senede 
1304 olacak ! 

lngilte1egi ürküten Almanyadır; M. Baldflin 
~vam· kamarasında izahat veriyor 

M. Baldvin.-. 

Londra, 31 (A.A.) - Avam 
L..~.nin ha•a aUalı

ı#.armıRjii~~ aı•_.., 
prorrammı kabul etmiftir. 

M. Baldvin, muhalif itçi fırkası 
tarafından verilen takrire cevap 

vermiı, beynelmilel itlerle ıili.Jı .. 
ları bırakma itlerinin ıon 12 ay 
içinde hiç bir zaman bu kadar bü· 
yük mütkülitla karıılqmadıimı 
ıöylemiıtir. 

Almanyanm Cenevrede bulun .. 
mayıfı ve tekrar avdeti ihtimalinin 
pek az olması, Avrupamn muh .. 
telif ·yerlerinde ve Avusturyada 
vuku bulan hadise1er, dütiince-

(Devamı 4 l1ncU uyıfanm ı inci .OtwlUDda 

, t ~ noktai nazardan in· <J>eTamı 11 neu uyıtanm ı blcf dtunwuta) 1 b 1 1 M ı ı 
~~~~~~ı-~~~~~~~~---ı~an uageen ı~rıar 

:§~:;?!irı:E Ôqle ise nerelJe 7 şikiyet ediyorlar! 
vıdutu kadar hu memleeflci 

~:::_n:,::~ Yunani~tanın iktısadi istikbali ancak fazla iıüfusun Mısırlı mebuslardan fsmail Abaza 8. 
~ki Fon Pape • hance muhacereti suretile mi halledilecek? 

.e.,;diiine taJinine iti- . 

~;:u;_~~ e~k _mak- Yunan milli iktısat nazırının bir makalesi 
l....!. ~-...· •• iilalmetının A· Yunan milli iktısat nazın M 

ihtisaslarını 
Ba aene Mııınn güzide ıima -

lurndan bir çokları tehrimize gel· 
diler. Yaz tatillerini burada ıe· 
çirdller ve ıeçiriyorlar. Dün bu 
çok rüzide aimalardan tiir heyet • 
le konupnak imkinmı bulclum. 

~~lınt tamd .. d . . 
~e •ıma ·~ Pesmazoğlu, Atinada çılonağa 

kted· netredecegı başlıyan "Sınai mecmua,, ya Yu-
ffleltır. nanistanm sanayi siyaseti hakkın-

•-.... _ illet ASIM da dikkate değer bir makale yaz. 
~ ı 1Dc1 .oıunune1a> mıştır. Bu makalede şöyle deni· 

' 
liyor: 

"Y unaniıtan ayni zamanda hen 
ımai her zirai bir memlekettir 
Bunun için bütün gayretlerimh 
bu iki tubenin inkipfma matuf ol 
malıdır. Yunanistan laymetl 
mahsuller yetiıtirmektedir. Buma· 
rm buhran zamanlannc:la müıait 
bir ıurette satılmaları güçtür. Bu
nun .ebebi de evveli, diğer mem· 
leketlerde yetittin1en ve evaaf ı iti

--.....-. ...... _...-CJ 'bariyle daha adi olan mallarla de
• M 'I "' •ialaı kiıııW1 .-..r 

M. Peamuoilu 

bunclan IOlll'a tla l>eJneimilel fiat
lann e1a1lı clePıme'ere tabi hu. 
lumn~ıdD'. 

lçlerlnde büytik hukukçulat ve 
hakimler, büyük hükllmet memur· 
lan Ye Mnır parlamentosu azala
n~. FırAb ıanimet bilerek 
kmdileriyle ayn ayrı lconuttum· 

( llatiin Mııırlı kardetlerimizin 
~en lcaçmıJan, bilakiı ıöz -
leriai a1'fm ed.-., içlerini aevin • 
diren en l:rii,ek feY, kendi mem -
leketleri ~ candan özledikleri. 
tahaldrub ~in çabtbkları milli 

8mer Rıza 

anlatıyor 
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Japon başvekili diyor: Bakırköy bez fabrikası önümüzde 

'' ~ı·ıahların tahdidine enlf'R=:is:i~h::=;iz~"I Ankara,~~ ~~!!i~_!:!~:.~~nk7~.~~;!?.~ hazır)ald J 4 il 1 bul 31 (A.A ) R . . .. ı duğu Bakırkoy bez fabrıkaaımn kl tadı onumuzdekı haftanın ft ıtan . - eı11cum· . 

k tl • J • J l t 'I hur Hazretleri Dolmabahçede Dil , yapılacaktır. Onu müteakip İzmit kağıt fabrikasının temeh a a · uvve l uenız uev e .. iıleri ve Dil kurultayının hazırlık. 1
' tır. Merasimi, Ba,vekil İsmet Prşa Hazretleri yapacaktır. Sil ottı-: 

lariyle meııul olmuılardır. mahallinde kontrol için sidcn Sunıer Bank umum müdürü N ~' 11 ~ 

l • b l l / Baıvekil Pqa Hazretleri, Salih Eaat Bey Ankaraya dönmÜftÜr. 
erı aş ama l e , , . Paıa ile Abdülh~lik Beyi y~t~ı~~a- İstanbulda açılacak §İ~c fabrikl'sının temeli de yakında atıl• lti" 

1 rı haatahaned~ zıyaret ve Reıaıcum· 
0
. Bakırköy fabrikasının acılma merrsimine Aokaradan itlirak e t teç 

i hur Hazretlennin yakın a!akalannı, I . l · . . ) . niiıl 
lapon hu"ku""metı" '7aşı"nglon muaheJe·.·nı·n Ç,e•hı· ıl hh t t ·ı .. t bl'w t • davetlıler ıtanbula husuaı trcnkgıdecek erdır. 

J' 1'4 aj ~ p ~ İl ;;rd: emennıerını e ıg e mıı· d L • Q f ki l d •• ı:; 
için henüz bir karar vermemi-c 1 · ı1• ıse ve r a me e'" er e gun .. ,.. ::mmr.u:nm:::mu:ıa:::::::mrm::ı:un:ı:a:~ I' 

Tokyo, 31 (A.A.) -M. Okada, teıbit etmek için, her devletin te· Fethiye sahillerin- tedrisat beş saat olacak 
Röyter ajanaının bir muhabirine refine zararlı olan bir niıbet uıu· d k• b d• · Ankara, 31 (Husu3i) - Lise ve orta mekteplerde tetlriıal 
beyanatta bulun.ar.ak demittir ki: lünden daha iyi uıuller bulunma· e 1 8 ISe beş ders olacaktır. Her c!en bir ırat devam edecektir. BundtJI , ... 

1 ·Yır 
"- Deniz ıilihlarmın tahdidi 

çok fayanı arzudur. Fakat buna 
en kuvvetli bahriyeye malik dev • 
Jetler ba,lamalıdr.,, 

ıı lizım geldiğini bildirmittir. , • • , , sat miizakcre için talebeye zaman ayırmaktır. Ders ara ar t,, 
M. Okada, hükumetin, Vaıinı· ltalyan gemıcının hır kaza çeyrek saatlik teneffüs bırahılacak öğle paydoau bir buçuk ~a•' l\ ~a 

ton muahedesinin fe.hi hakkında neticesi öJdüğü anlaşıldı caktır. Teırinievelde mektepler E'çılır açılmaz bu u&uller tatb~ t~ı:ı: 
henüz hiç bir karar vermemit ol· Ankara, 31 (A.A.) _Hariciye lecektir. 

duğunu, Japonyanın ticari ıebep· Vekaletinden teblii edilmiıtir: 7 • t '7 k A 1 t . b .. d .. .. n M. Okada, cezri ve ani tahdi • 
data intizaredifmemeıi icap etti · 
iini söylemi,, 1935 deniz konfe. 
ranaının akamete uğrıyacağrna 

inanmadığını, bili.kiı konferan • 
ıın muvaffakiyetle neticelenece • 
ğini ıöylemittir. 

]erden dolayı S.hrimuhit adala • ~ıraa ve ate l Şll e nıu uru ce 
rı üzerindeki mandalarını muha • Zeytin ~urn.u ö~de .vuk.~u hududunda tetkikler yapıyor 
faza edeceiini bildirmiıtir. yazdan müeuıf hadıaeyedaır Tur· • . . . h 

kiyeHar' · Vek'l' D kt T Ankara, 31 (Huauıı) - Türkı; e, Sunye, Irak araıında • 
Nihayet dünyanın muhtelif nok ıcıye 1 ı 0 or ev • d... d l . . . · b' ki k ak · ·o ' k' 

fik R"' t" B f d' ·ı it 1 1>·· ıger mad e erın ıthal ve ıhracımemm ır fC e ıo m ıçı . •rı 
talarındaki ticari mütküllerin mü· yük 'i!·u· Ley;.;,n ı ~e atfa. u· lacak fenni müe11eaeleri, tahaffuzhan~ tecrithane, laboratul'-' ~Y 
tekabil imtiyazlarla ve uzlaıma ed ıaı o nod azre erı a· van parkları yerlerini tesbit, hud~ tta hayvan hareketlerinin ı, 
fikriyle halledileceiini zannetti • raaın a cereyan e en ıamiml mü· . . . .. aJı 

M Ok d ·ı ..... b . . kil d iki tar f . ak l ıiblarmı ve muayenelermı teftıt etmek uzere cenup mınt ttebe 
_ . a a, gemı erin sayısını gmı eyan etmııtır. eme e a aıt m am a• 'tm' lan . t kil t" be .. d"' .. Nak' C t B u fadl ı 

ltalga - Bulgaristan ticaret itilafı 
Roma, 31 (A.A.) - Dün ak ·ı mallar hakkında tenzilat ıöater • 

tam Venedik aaıayında ltalya ile meldedir. 
Bulgaristan arasındaki iktııadi Bitaraflık mukaveleai de iki 
münıaaebetleri tanzim eden bir ta· memleket arumda hayvan ve et 
kım itilifnameler imzalanmıtır. mübadelelerini ııhbat noktai na. 
Bu itilifnameler tam bir ticaret zarındantanzim etmektedir. 
ve ıeyriaef ain mukaveleıiyle bir Şimdiye ~ ltaln ile Bal • 
bitaraflık mukavelesini ve iki gariatan araımdalri iktt1adt mü • 

memlP'<f!lt arasında mübadeleleri naıebat, notalar teatisiyle ve mü· 
kolaytaftı~ak iç1n hir muhtelit tekabiliyet eaaaı dahilinde ve en 

lalyan - Bulgar komiıyonunun z.iyade ~!-n mü.acle mille~ İm· 
ve gene miinakalit tarifelerini tıyuma ıltinat edıyonha. Bına • 
teıbit icin bir muhtelif komite tef· enaleyb bu itilaflar iki memleket 

k·ı· d- · b" k . . münaaebatının tamimi yolunda ı ıne aır ır proto olu ıhtıva ey "Ik L• 
lemekted' J vetam vır ıureti teaYi1eclir. 

ır. Heyeti umamiyeleri itibariyle 
Ticaret ve seyriıef ain mukave· bu itillfnuneler ltalya _ Bulgar 

leıi iki liıte ile tamamlanmakta - ticaret münasebetlerinin munta· 
dır. Bu liıtelerde iki memleket zam bir tekilde yeniden teıiıini 
mütekaıbilen ithal ettikleri batlıca istifade eylemektedir. 

Zira~t vekaletini"; mücadele f aaligeti 

• . il ıt o zıraa ve e ı fU mu uru ı eva ey r •ııv 

rmca kenclı memleketlermde bu bu maktadır. Cevat Bey buradan Ma rdine geçecek, lüzum görür-' 
ıuata yapdan talıkikatlann vardı· 'd kti • 1 L_,. • ıı ece r. . 
iı netıce er ıwKKmcla mütekabil • • ı,. 
lleyanattan, hadiaede ıerek 1e1. Ankara çubuk baraıı ınşaatı ~sı. 
kenlilerin bruulanmıza dahil ol· sene sonunda bitecek kitı 
mumda •• ıere~ aahil ~~hafız· Ankara, 31 (Huaual) - Çubuk parajı intaatı bu ıene ni 
larımızın bareketınde auınıyet ol· bitecektir. Baraj için timdiye kadar (2.700.000) lira ııarfe 
madılı anlqlmıttır. Daha alb buçuk milyon lira harcanacaktır. Barajın ikmalini 

Bir kazaeıeri olarak vefat etti· kip Ankaranın içme ve sulama itleri tamamen temin edilece 
li aalatılNa mütevef~ g, Ankaranın içme auyuna ihtiyacı ıeMvi 25 milyon metre nı 
ld ... · · ld ... Halbuki Çubuk bal'a)r n ,n mttyonau almak\cnl.r. Baraj teJ'e 

Bar
o ~gu bg~mdının .. menaefufp 0 ~g.u fa doldurulup botaltılacaktır. Bu liaraj Türkiye de ilk asri v• 

ı fe rın e, mutev anın ııtı • be . ş· d' kad (n) b" t "k .. L bet n dök · nttır. mı ıye ar ın me re mı auı o 
rahati ruhu için yapılacak iyine, Daha da (32) bin metre mikabı dökülecektir. 
ailesinde ve muhitinde bu kaza • 

dan dolayı hiç bir meraret eıeri Köy değirmenlerinden 
nlmunak arzuıu ile oradaki Tür· alınacak muamele, vergisi 
kiye komoloaunwı vaki doatane Ankara, 31 (Huıuıi) - Mua· 
daveti üzerine ittir&ki takarrür mele verıiıinden yüzde 12 niabe· 
etmit ve bu ıuretle hacliae do.tane tinde Yerecekleri verıinin bir çok 

münasebette bulunan memleket • köy değirmenlerini kapatmağa 

ler araıında cari olan uıule uygun ıebep olma:;ı üzerine motörle mü· 
bir zihniyetle kapanmıftır: teharrik köy deiimıencilerinden 

Şark misakı karşısında 
seyirci kalan iki millet •• 

bazıları Ankaraya gelmiıler ve 
muhtelif makamlara bat vurmut· 
tardır. Maliye müatetarı Faik Bey 

Ank.ua, 31 (Huauıt) ,/w ~.lele 
ve orta nıeoktep hocaları ''-h 
zılannın değittirileceği 

üzerine Maarif Vekile~· 
li.hiyettar bir zatle gö · 
zat: 
"- Kadrolar tz.nzid' 

değildir ki, deii§tirilec:•~ 
limlerin m:~darı veadlıll1 

sun.,, dedi. • -" 
Ankara, 31 (A.A.) - Ziraat f veren elma İç kurtlannın imhaaı 

Yekiletinln muhtelif mücadele fa· için ıeçen ıene olduiu gibi bu ae
aliyeti etrafmCfa tu ma:IGmatı al • ne de elma mıntakalannda müca- Moıkova, 31 (A.A.) - Eıton • 
~ dele yapılmıt ve bu mücadelede ya ile Letonyanın ıark miıakına 

bu huıuıta bir formül bulunduğu· Güç bis:kletç1ff -ba. 
nu, henüz kati bir karar verilmit Giresund• / t,tif 
olmadıiını ıöyledi. 1) 

Gireaun, 31 (Huıuı 'JI Yann ~omuzlanmn fazla ke • 309. 184 elma ağacı iliçlanmıtbr. 
safet göeterdilderi vilayetlerde Bu •U;retle elma mahıulünün yüz· 
~lit yapılarak müzir hayvan de ıekien beti kurttuz olarak eldf 

mUcadelesi icra olunmuı 33796 tdilmittir. 
iomuzla, 68953 adet aair muzir Birçok meyVa aiaçlarmın yap 
liay.an ve 238.501 adet de muzir raklarını yemek ıuretiyle meyVala· 

rın dökülmeıine ve binnetice a· JCu, itlaf edilmİ!tİr. Ayni azman-
ğaçların kurumasına ıebep olan aeyirci vaziyette durduklarını ve 

da bu mücadeleyi tqvik için avla· ve İponomot namı verı"len aı"'ar bö .• 
s- bunların da nihayet misaka itti • 

nan domuzların et ve derilerine cekleriyle mücadele yapılmıı ve 

müzaharet etmek kararını mevzu· 
uba.hıeden lzveıtia sazetıi, bun • 
dan dolayı beyammemnuniyet et· 
mekte ve Çekoslovakya ile Litu • 
vanyanın da bu miıaka müzahir 

olduğunu kaydettiktenaonra an • 
cak timdi Almanya ile Lehiıtanın 

rak etmekten ıeri kalmıyacakla • 
&Ycr)ann menfaatlerine olaral- ceman 737.462 aıvaç iliçlanmıfbr. 

nnı, çünkü ancak böyle bir miıa-
dahHden ve hariçten müfteri teda· Fmdık mmtakalarmda fındık· kın harp tehlikelerini bertaraf e • 
rildne çalqrlmaktadR". Bu aene dE larımzın imarları mücadeleaine debilecetini yazıyor. 
domuzların fazla bulunduğu vili· giritilmiı ve bu meyanda 32.34" ------------·-
y.tlerde daha vasi ve ıümullü bir hektar fmdrklık imar edilmiıtir. yellerini tehdit eden çekirıelerle 
tekilde mücadele yapılacaktır. Bu· Taneleri delmek ve cürütmelr yapılan devamlı ve muntazam mü· 
DUll için İcap eden tedbirler alın · ıuretiyle zeytinlerde tahribat ya . cadele ıayetinde cenup vilayetleri· 
llll'fbr. pan ıinekler bazı mmtakada mü· miz tamamen çekirıeden kurtanl· 

Farelerle de ıeçen ıene 25 vi· c&dele yapılmaktadır. Şimdiye mıı ve önümüzdeki ıene için t::h· 
liyette 57.516 hektarlrk arazide kadar 453.250 ağaç ilaçlanmıttır like bertaraf edilmiıtir. Bu Hne 
mücadele yapılnut ve bunur. latanbul ve Buraa dut aiaçlan· zarfında 207 hektar çekirge araz; 

18.0373 hektarı tamamen temizlen· na musallat olan piyaapi. namın · kıtın ıöndürülmek ıuretiyle te· 
mittw. daki hqere ile de mücadele yapıl· mizlenmiı ve ilk baharda inficar 
~ elmalarrmızm içen.ın maktadır. Şimdiye kadar 335.91 f eden ıürfelerden 49.908 kilotı' 

'1e"ı> hozmak suretiyle piyasadaki ağaç iliçlanmıftıT. miicadele neticeıinde itlaf olun· 

revacmm azalmaıma ıebebiyet Memleketiaıialn bir ban ri)i .. muıtur. 

lktısat vekifetinin fız ıücü biaikletçileri b ,t. 
bir tamimi den sonra buraya eeldil 

Ankara, 31 (Huıuıi) - Ölçü. hüratla karıılan:ıla~ 
ler kanununun tatbikatı hakkm· 
da lktraat Vekaletinin gönderdiği Ölen lngiliz mülif; 
tamimle, ithalat, ihracat ve ıair ailesine verilen t• /. 
ölçüye müteallik emtianın, kanu· Londra, 31 (A.A.) , 

1 
.,., 

nun a.hkamına ıöre ölçülmesi, kamaraıında ıoru all it· 
kontrol edilmesi alakadar makam· vaben M. Eden, Tür1' ,_.. ... .__ 
)ara bildirilmi9tir. nin, müteveffa M. Rob 
Yüksek tedrisat umum ilesine bir meblli •e;:;if 

vekendi arzuıu ile t ~ 
müdürü ve talim terbiye ve 2.000 lnıiliz lirat1 

reisi geliyorlar duğunu bildirmiıtir· ~ 
1 b d 

.. ,.,, 
Ankara, 31 (Huıuıi) - Yük • stan uf a cuı. ,, 

ıek tedrisat umu.m müdürü Himit Ankara, 31 (A.J..).;, 
talim terbiye reisi Ihsan Beyler ve içtimai Muavenet 
Üniversite yükıek tedriıat meıe - den: r ~ 
leleri ve kurultay itleriyle uğrat • 29 te~muz tarih ;d, 
mak üzere perıembegünü htan . gazc~esınde lıtar..bu ),".'_, ...... --. 
bula hareket edeceklerdir. cüzamlı haıtamn ıer,_ • 

J f hakkında hiç bir e•• ff>I' 
aponya itila namesi miyerek netredilen b•t!',1'. 

Ankara, 31 (Huıuıi) - Japon· men a111l11z ve uydur 
ya itilafnameıinin izahnameıi o· rilen bu malurnatıll 
fiaçe hazırlanmaktadır. ilan olunur. 





4-VAKIT 

Yeni 
... (Ba§makateden devam) 

Muhakk&K olan bir nokta ıu· 
dur: Son hadiıeler İtalya ile Al-
manya araırndaki doıtluk bağl~- Tt!oya karşı al a Poll• haberleri 
m kupormıttrr. Artrk beynelmı- ln n Yanan adliye bina-
ıeı siyaat meıeıeıerde bu?~an so~- tedbirler Otomobil ve araba 
ra İtalyan - Alman tetrıkı mesaı- Şitli, Panıaltr, Maçka cihetin· 

sının arsası 

si mevzuu bahsolamıyacaktır. ltal- deki lağımlar hemen kapatılmış • kazaları 
ya gazetelerinin Almanyayı itham tır Bazı apa t h. ı · · 

Y •n&n adliye binasının enkazı 
nihayet iki aya kadar. müteahhit 
tarafından tamamen kaldırılacak· . . · r ıman ıa ıp erı ıım· 

eden netrıyatı ıle Alınan gazetele- dilik maıraf y b ı·... l · · · · · l . apıp u aıım arı 
rının bılakıs talyanlar aleyhınde- kapa'--ıy ki ·1 · ·· ·· 

l.QIUI aca arını ı erı surmuf· 
ki netriyatı bu noktadan ıayam lene de belediye ve sıhhat mü -
·dikkattir. d" }""' ·· b k · ·· d ur ugu una allyen musaa e 

Şimdiki halde ~ İtalya, ne 
Fransa veya müttefikleri tarafın
dan Almanya aleyhine bir harp a
çılmasına ihtimal yoktur. Sadece 

son hadiselerden sonra Almanya· 
nın İtalyan dostluğundan da mah· 

rum kalması bu memleketi ıiyase
ten tecrit etmiı olacaktn-. Bu aiya· 
ıt yalnızlık içinde Almanyanın ıı· 

kıntr ,ekeceği tabiidir. Hatta Al
manya bu siyasi yalnızlığa taham· 

mül edemezse gittikçe daha fazla 
teraküm edecek olan hoınutsuz· 
luklardan dolayı dahili iıyanlar 
çıkabileceğini ve ancak böyle bir 
ihtimalin tahakkuku halinde İn· 
giltere, Fransa ve İtalya gibi dev
letlerin müıterek harekete geçe· 
ceklcr:ini dütünenler vardır. 

Mehmet ASIM 
--------o~~~-

A vam kamarası, 

etmemitlerdir. 

Bundan ıonra bu cihetlerde a • 
partıman ev yapılırken mecera 
ve lağımı olup olmadıiı tetkik e· 
dilecek, ve yapmıyanlara müsa • 
ade edilmiyecektir. 

------0--------
K adı köyünde işliyecek 

tramvaylar getiriliyor 
Üsküdar tramvayları mü· 

dürü Necmettin Sahir Bey ye
ni tramvay arabaları almak üzere 
Almanyaya gitmiıtir. Necmettin 

Sahir Bey yakında geleceğini bil
dirmittir. Kadıköy hattında itli· 
yecek yerii tramvay arabaları da 
bu ayın sonunda gelecektir. 

-0--

Tasmasız köpekler 
öldürülecek 

Bozkurt ıiıorta ıi:-keti müdürü 
Abdi Vehbi Beyin idare ettiği 

1039 numaralı otomobil Betiktaf· 
ta sekiz yaşında bir çocuğa çarp· 
mıf, yaralamıttır. Çocuk hastaha
neye kaldırılmıtt~r. 

§ Dün Balatta Raufun idare· 
sindeki su arabası Ali oğlu ibra· 
him efendinin çocuğuna çarparak, 

tır. Binanın arsası hükumete a· 
ittir. Ancak belediye, şehrin en 
güzel yerinde ve tarihi iki bina a· 
raaındaki bu sahada yeniden İn§a· 
at yapılmaımı muvafık ıörmedi · 
ğinden bu arsayı (menfaati uınu · 
miye) namına maliyeden satın al· 
mak fikrindedir. 

Buranın genit bir meydan ha· 
batından hafif ıurette yaralamıt • line konulup konulmamaaı, müı· 
tır. Arabacı hakkında tahkikat takbel tehir planının kabul ve ta· 
yapılmaktadır. yininden ıonra anlıaıılasaiındar 

§ Elma dağında oturan Koper· bu arsa belediyeye ıeçtiği takdir· 
nik efendi dün gelini ile beraber de burası timdilik olduğu ıibi mu· 
gazhane caddesinden geçerken hafaza edilecektir. 
344 numaralı vatmanın idareıin • ----o-

deki Şişli tramvayı çarpmıf, Ko· Fransaya göndereceğimiz 
pernik efendi ağırca yualandıi> 
için hastahaneye kal<lırılmı,tır. nohut ve baklalar 
Vatman hakkında takibata bat· Fransa hükumeti tarafı.ndan 
lanmıttır. 934 üçünçü üç aylık için Türkiye 

§ Karagümrükte Zincirli kuyu 
caddesinde ara1'acı Ramazan, dün 
arabası içinde uyurken arkadatla
rmdan Mehmet ceketinin cebinde
ki bet lirasrnı çalmıf, Mehmet ya· 
kalanmııtır. 

hi11eıine 42 bin kental hakla l 5 
bin kental nohut kontenjanı ver · 
mittir. Keyfiyet Türk ofisten ala· 
kadarlara bildirilmiştir. 

--.--o--

A f yon meşherleri 

hava programını 
kabul etti 

Şehirin dııında, sayfiye yerle -
rinde bir çok ev köpeklerinin tas
masız dolaıtıklarr görülmüttür. K d l . 0 

ar eş erln muhakemesi 
D -1 d 0 bel ,. d d • • a.:: e ıye, fU ere gon er ığı 

Uyutturucu maddeler inhisarı, 
biri lıtanbulda, diğeri de lzmirde 
olmak üzere iki af yon meıheri 
tertip edecektir. Daimi bir vazi· 
yette kalacak olan bu meşher -
de, memleketimjzde yetişen af
yon nümuneleri, afyon toplamağa 
mahsus aletler, ve afyon ziraati -
ne ait reismler bulunacaktır. 

bir tamimde, kati surette emir ve- Topkapr haricinde sütçü Meh· 
medi öldürmekten muhakeme edi· 

-- (Baı tarafı 1 ı:ıci sayıfıda) 

lerde umumi bir rahataızhk ve en· 
dite olduğuna delalet eder. 

1932 de hazırlanan program, 
"Artık müsaade edilmiyecek bir 
ekıi1diğin tamirine doğru,, ilk bir 
adım olarak ıöıterilmittir. .... 

Muhtelif devletlerin hava kuv
vetlerinden bahsederken M. Bald
vin, bilhassa Almanya üzerinde 
tevakkuf ederek demittir ki: 

"- Hitler refüni, hava mesele· 
sine büyük bir alaka, gösteriyor. 
Eğer sulh, müşterek emniyet eaa· 
sı üzerine tesiı edilecek olursa, İn
giltere, yeni taahhütlere girme
den mevcut taahhütlerini yapabi -
lecek vaziyette olmalıdır. 

rilmeıine raimen hi.la tasmasız 
köpek' dolaımasma neden müıa -

ade edildiiini ıormuf, batı bot 
ve tannaaız kiipeklerin hemen öl
düriilmeıini hildirmittir. 
~ 

Firuzağada bir randevu 
evi kapatıldı 

Maryanni iuninde bir Rum ka· 
dını Beyoğlunda Firuzaiada Mat· 
ra sokağında 6 numaralı evi yir· 
mi gün evvel kiralamıt ve radevu 

mahalli olarak itletmeie batla -
mıştır. Bu evin §Üpheli vaziyeti 

derhal komtularının nazarı dik • 
katini celbetmif, zabıtaya ihbar 
yapılmıf, hunun üı:erine ev, evvel
ki gece anaızm baaılmıttır. 

içeride iki kadın bulunmuştur. 
kadınların muayene neticesinde 

h.aıtaıldı olduktan anlaşıLmııtır. 
Ev, mühürlenmiştir. 

--,.--0----

Sinemacılara gümrük 
resmi fazla geliyormuş! 

Sinemacılar dü.n ticaret oda· 
sında toplanmıtlar ve filmlerden 
alınan gümrük resminin fazla ol

Bundan sonra M. Baldvin, sivil • , duğunu, bu resmin a2almuı li.-

Havacılık mevcut olduğu gün
'denberi, hudutların kalktriını 
bilmiyor değiliz. lngilterenin mü
'dafaasıru dütündii~ümüz zaman 
artık Douvers sahillerini değil, fa· 
kat Rhini düıünüyoruz. Bugiinkü 
hududumuz, orada bulunuyor. 
Dütünülen bet ıenelik plan, tayya· 
relerimizin sayııını 1304 e çıkara· 
caktır. Halbuki bugün me•cudu. 
muz 844 tür.,, 

halkın mu haf azasını temin için ~ 'Zım ıeldiiini söylemitler ve ala-
almacalC yeni tedbirlerden bahset· kadar makamlara mUracaate ka· 
mittir. rar vennitlerdir. 
Müza.~ereler esnumda M. Chm-

chill, Almanyanm muahedeleı 9 E ı··ı ~h • 
ahkamını bozarak bir askeri hava y u sergısıne arıçten 
erlik tesis ettiğini ve gittikçe inki . de mühim iştiraklar var 
taf ettirdiğini hildirmittir. Sivi' Beynelmilel 9 eylul İzmir sergi• 
iayyareciliğe gelince, Alman tay· sine; Yugoslav, Japon, Sovyet ve 
yareleri, aıkeri tayyare haline İngiliz sanayicileri resmen ittirak 
konulmak üzere istiyerek ve fenni edecekler ve bilhassa menıucat vf 
bir §ekilde imal edilmittir. cam ıanayiine ait efya tethir ede· 

Muhafazakarlardan M. Gueıt ceklerdir. Yunaniıtanın da bu 
ki bir vaziyette olcluğunu söyle· ıergiye ittirak edeceği söylenmek• 
mif, bilhassa sivil tayyarecililin tedh·. lıtanbuldan müracaatlat 
inlciıafı üzerinde durmuştur. fazlalatmaktadır. 

İtçi muhalefetinin, silahlanmı .... _..._ ___ .... ...., ....... ._ ... .,._ 
politikaımı "Tekrar ıilihlanma,. 
olarak tavsif eden takriri 60 reyf' 
kartı 404 reyle reddedilmiftir. 

Sir Jobn Simon, bu tekliflerin 
baıka devletlerle yapılan ıöriit • 

meler neticesinde yapılmadıiın· 
ıöylemittir. Bu teklifler, nazırlar 
tarafından hava meselesinin bütün 
eeplıelerinin tetktlri ~ticeainde 
yapılmıttrr. 

len Ha~n ve Reıat iıimlerinde 
iki kardetin muhakemesine lıtan
bul ağır ceza mahkemesinde dün 
devam edilmiı, tahit dinlenilmit· 
tir. 

Muhakeme, tahit dinlenilmesi 
için batka güne bırakılmrttır. 

-0--

lskin davası 
Eıki iıkin aui iıtimali davMı· 

na ait muhakemeye, İstanbul aiır 
ceza mahkemesinde dün devam e
dilmittir. 

Dünkü muhakemede, müdeiu
mumiliiin mütaleası alınmıttır. 
Mütaleada, muhakeme neticesin· 

de ortaya çıkan vaziyetin, af ka
nununun tumulü dairesinde bir 
suç olduğu bildirilmittir. 

Gelecek muhakemede müdafaa 
yapılacaktır. 

-0--

Memurların yol vergisi 
Reamt ve husuıi dairelerde ça • 

lıtan memurlardan yol paraıının 
ikinci takı iti ajustos ayı zarf ıncla 
alınmaktadır. Bu ıene de bütün 
memurların 1 ağustos maatların • 
dan üçer lira kesilecektir. 

-o-----

Türk-Yunan ticari itilift 
Türkiye -Yunanistan ticari an· 

laıması eylul nihayetine kadar 
temdit edilmiıtir. Keyfiyet iktı · 

u ... ıc ~le pay&Aa•ında lra.n 
afyonları, Türkiye ' af yonlarına 
nisbetle ve daha yüksek fiatla sa· 
tılmaktadır. Uyutturucu madde· 
ler inhisarı, soft tabir edilen 
afyon cinsini, Uzak t•rk piyasa -
11nın talebine uyıun bir hale ge· 
tirmek için, af yon yetiştirme usul· 
lerini ıslah etm~ktedir. 

___,-o.,.--

Fındık ihracatında 
durgunluk var 

Fındık piyasası durgun bir dev· 
re geçirmektedir. Son haftanın si· 
yaai hadiseleri, bilhassa Avuıtur· 
ya meseleleri alelumum ihracat 
ticareti üzerine iyi bir tesir yap· 
mamrthr. Bu arada fındık aatıtla· 
rı da müteessir olmuştur. 

Ticari vaziyet bu safhayı geçi · 
rirken, . diğer taraftan, fındık zi· 
raati hakkında da iyi haberler ah 
namıyor. 

Trabı:on ticaret odasının bir ra· 
poruna ıöre Çorum havaliıi de 
dahil olduiu halde, fındık mah· 
ıulü 9 bu~uk milyon kiloyu bula · 
caktır. Geçen sene mahsul 11 mil· 
yon kiloydu. Mevcut kuraklık de· 
vam ettiii takdirde, rekolte adahr 
ziyade azalacaktır. 

sat vekaletinden allkadarlara tel· ----------.,----------T t pebası Beledive Bıhcesinde 
grafla bildirilmittir. ŞEHiR TIY ATROSU 

Eylulde Yunan iktıaat nazm 
Ankaraya gelecek •e bu huıuste San'atklrları tarafından 
müzakerata ba9lanacaktır. 2 · 8 · 9'4 Ptrf· 1\Uıı~uı lıl .. illf\İ 

.--o- emhe gonu $thirT~atrosu 

330 doğumlularıın . ..::·;;·de mmıııuuu 
askerlik muayene erı 

Frrka Aı. dairesinden: L Ü K O S 11111111 il 
1 - İstanbul Vilayetinin lteltdiye H A y A T , .. 

hududu dahilinde bulunan kazalarda 
330 doğumlu ve onlarla muameleye 3 Perde \l\\\1\\1 
tabi efradın aon yoklamlllanna 1 • Ey· 
Jul • 934 te baılanacaktır. 

2 - Alakadaranın muayyen za -
mantarda tubelerine müncaatlan lü· 
zumu ilan olunur. 

Yaıan: Ekrem Reşit 
Besteleyen : Cemal Reşit 
Hava yağmurlu olduğu 

takdirde temsiller kışlık 
sahnede verilecekti 

Anadolu ajan 
servisleri 

(Baş tatafı 3 üncü e• 

Hatta daha ileri ıiderek 
ğim ki, Ajans bu hidiıeyi 1'İ 
miş olsaydı, itler bitince M. I> 
in avdet edeceğini bilen herk• 
caba yeni bir anu mı çıktı 1' 
kil bir türlü Pariaten ayrıl 
gibi bir düşünceye sebebiyet 
asıl o vakit haklı muaheze!• 
kalacakb. 

Halbuki Selami izzet B 
havadisçilik noktai nazarınd 
ve manidar olan bu telgraftıı 

nız nasıl bir eda ile bahis bu 
lar: 

" - Kağıt ve mürekkep 
rek yaımağa deier mi? O zıı 

ne oraya ıider, yazı ıcçirir· 
banıt ne? Amma Ajans, Baı"e 
fiyeye gitmesiyle kabine ırıe 

olacaktır? Fransada İ§lcrle D 
in yerine batka biri mi meıi 
tır? Yoksa Baıvekil sayfiyed 
11na rağmen çah,acak mıdır? 
lan bildirse neyıene, telgrafı 
olurdu .. " 

Şu bir kaç satır karıısındıı 
hayrete düımemek elden gel 
zatın her sene oraya gitmesi! 
ne, buhranı atlattıktan ıonr• 

rih ve memnun, avdet editİ 
nada mıdır? Kabine mesele• 
caktrr ne demek? lılerle bat 

mcığul olacaktır ıualinin hİ 
dir? Baıvekilin sayfiyeye git 

ra çalıııp çalışmıyacağını bit 
tirebiliriz? Selami Beyefendi 
hatap tutacak yerde Vakiti 
haf talık kolleksiyonunu karı1 

saydı, her hangi bir ajansıl1 
ceği bütün tafsilatı bulur, b 
)anlarından da kendisi ıarfı11 
di. Doğrusunu iatcraeniz bel1 
sualleri kıymetli muharririn 
ha dökerek biraz gülmek ve 
biraz güldürmek iıtemesind 
bir manaya hamledemiyoru 

Selimi Beyefendinin bu · 
dan pekala anlaıılıyor ki, 
AJansın "bu •sa h:1ı.ıı. !.·len 

isbat etmektir. iyi amma bıl 
le mi isbat edilir? lıte ken 

vahım: "Anadolu Ajansı, d 
yer yüzünde vukubulan ırı': 
ıelerden hiç birini, amma 
hiç birini, atlatmamış olıt1 

eder. En yakın ve en uza1' 
beynelmilel mahiyeti haiz 
vaka tahaddüs etmiıse Aj•,ı 
hal almıt ve matbuata ver 

lıte Ajansın hRrici iıtib 
riyle baıarmağa mecbur ol 
dur. Amma bundan fazla 
miyetçe ikinci, üçüncü d 
havadisler de veriyormuf" 

kıyamet mi kopar? Her 111 

vadislerden beğendiğini, . 
hoıuna gideceğini zannctii' 
diğerlerini sepete atmakt• 

ğil midir? Bu tasfiyeyi valıl~ 
pabiliriz, amma uzun tcC; 
terdi ki, ajansın ıece ile 
sında her an değiıen tali 

beğenmedikleri telgraflar• 
lahi)·etinin verilmesi ço1' 1 
ınu~tur. Bunu anladığırıı''e 
ri bu vasi salahiyeti ıaı•,t 

•• il 
rir arkadaşlarımızın J11U ·ti" 
farına bırakmağı itin sel' 
dalıu doiru bulduk. 

l alnız biz bu yold• b~ 
r~z diye bültenleriıniıde 
litelgraflara göz yumulur':• 

1 ııı•~ 
havadis alıp vermek • ,,P 

.. k . ·n bıı muzu ıosterme ıçı tı' 

yada çıkan bir fırtıı\af1'11 
. d' ~. . . t' \lftefl 
ır ver ıgımız ın ıp it 
misal olarak seçilirse e~r Jı' 

b• 
le Ajansa karşı hakııı 
lunulmuı olur. 

h··rrf'·t # Bu cihetlerin, \1 (eti 

ber, Sellimi f zıet BeYetıı 
nı rica eder, derin sıtYı;' 
efendim. tJı1'l 

Anadolu Ajarıs',vv,. 
AHME'f ~,, ____ ,., ' 

Bakla ihr11
',., 

Jt•'" Bandırmadan 8,.ıt . 
Merano vapuru iJe.

1
..,if 

ton bakla ihraç ed• 
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ÔlümeSusayan G_ön~l DiLiMiZLE: IRAN 
GELEN . . . ~ .h 

... Yazan : Selami lzzet Demir ve kurt 
- Şey .. Aklınızda pek kalma· 

"'ıt galiba.. 27 temmuz harbinde 
Yan Yana döğüıüyorduk .. 

FeyYaz duraladı: 
...._Ya .• 
- Yaralandığınız zaman yanı· 

llızde.ydık .. Sizinle beraber bir 
ltolcadaıınız daha çok ağır yara· 
11\ndı. Her halde onu unutmamıı· 
11tıızdır. Onutmndınız değil mi?·· 
thulcenap Feyyaz beyefendi?. 

F'eyyaz, uzun bir müddet, kar· 
tıırndakilerin gözlerinin içine 
baktı, Sanki ciğerlerini okumıya 
~lı,ıyordu. Nihayet sürekli bir j 
k,hkaha attı: 

- Tamam .. Tehditle para lco · 
l>'rınak istiyorsunuz .. Ama çürük 
tahtaya ayak bastınız.. Ebülce • 
n.p Feyyaz bey, sadece yaralan • 
dı, fakat ölmedi.. Aılan gibi ya
!•. o~ .• lıpah meydanda: 

İ't: o.dam, batlannı önlerine jğ
ditcı. 

F •yya:ın ~ert ve kat'i konuşmc· 
11 n~şeıi, onları ta§ırttı.. Demek, 
ki hesapları yanhıtı. Doğru bile 
()laa., naııl iıpat edeceklerdi?· 

''Tilki,, kekeledi: 
- Beyefendi, ıefalet içinde -

}'İz .• ne olıa ıilah arka.cJa!lığı et
l"k l •• 

F eyYaz cevap vermedi. Dü!Ünü· 
>'ordu. 

kartıama birdenbire kuvvetli 
bir rakip çrlcmııtt. Nesrinle evlen· 
llleıine yegane engel olan adamın. 
dünyadan yok olmaaı lazımdı .. 
O adamı, ıesaiz ıedaıız yok et -
"1ek kabil değil miydi?. 

mem. 

Cavit batını ıalladı: 

- Atkının ciddi olduğunu an· 
lıyorum Celil. Böyle bir sevda ile 
ı,.lay etmek aklımdan geçmez .. 
Nesrin hanım da bu aıka layık· 

tır.. Ama ne yapalım. Ben mele· 
liksiz bir öksüzüm. Beni sen yanı· 
na aldın, ıen yetittirdin. Reıme 

istidadım yok. Elimden bafka iş 
gelmez.. Sana sığındım, ya§ıyo· 

rum. Netenle neşelendiğim gibi, 
derdine de ortak olmak isterim ... 
Senin ne anan var ne baban .. Ne 
de benden ba~ka dostun. Halbuki 
dertleımek b1r ihtiyaçtır. Gönlü • 
nü ha~a aç.arsın diye bekliyor· 
dum. 

Celil içini çekti: 
_ Hakkın var, dedi, dertleı· 

mek bir ihtiyaçtır. 
Ve Celil Asaf anlattı: 
"Nesrini heykeltraş Nazmide 

tanımıştı. Daha ilk günii, ilk ha • 
kıtta, Nesrine kartı bir meyil 
duyrnu§ ve derhal ümitle kapıl· 

mıştı. Bu kız beni ıevııe. 
"Bu boş ümitti. Olacak şey 

değild,i.. Bu krzla evlenmeği de 
aklından geçirdi. Sonra kendi 
kendine günlü. Onun gibi mete • 
likıiz bir reaaama, bu kızı verirler 

. d"' mıy ı ... 
"Bir gün Ali Rıdv&n bey: 
"- Sizin iıtidadınız var. Neı· 

rinin bir portresini yapar mm
nız?. dedi. 

"Celil, sevincinden çıldıracak • 
tı. Erteıi günü portreye başladı. 

"Bu, ikiıinin de felaketine ıe· 

Eski bir tek irteği, kwiulma de
yiminin kökü olan kurtla demirci
yi ve demiri bir arada sıralar. Gün 
gelir ki irtekler gerçekleşir ve 
irimde yaşatılanlar gözle görülür; 
elle tutulur olur. 

İşte o gün geldi. Türk kurtu
luş sa\1aşının, türkün · batıJaım~k 
dönenmesinin, eski ukaları devır
ıne sürütünün sonunda da kurtarı
cı demek olan kurt, ve yurdu kur
mağa, bi.iti.in bucaklaıım çelik ağ· 
]arla öı1neğe yarıyan demir, gene 
birleşmiştir. 

· Bn ak;,~m Ankara duı·ağrndan 

yurdun öteki bucaklaıına uzanan 
ve ay ışığı vuıımca üzeri çalışk~~ 
bir Tiirk işçisinin terli alnı gıbı 
parlryan demiryo11anna bakarken 
bunları düşündüm. 

Ulurak başbuğumuzun önünde 
eski irteğin hem demircisi, hem 
kurdu birleştiğine göre demiri her 
yöne ulaştınnak, demiryollannm 
sn-tında kurtuluş muttusunu her 
bucağa ulaştınnak büyük bir borç 
olduğuna bir yol <laha inanalım. 

(HşkimlyeU l\!llltye) 

lrtek - Efaane 

Deyim- Kelime 

İrim - Hayal. 

M.N. 

Batrlaımak - Garpbtaımak . 
Dönenme - İnkılip. 

Uka - Hurafe. 
Sürüı - İhtilal. 

Ulurak - En büyUk. 

Muıtu - Müjde. 
"Bu sözler Tarama Derıiıinden a-

İtte tesadüf ona, iki de haydut 
lönderiyordu. 
üunnnny~ K'a'l'!n•n-~ .. 

~lnlara baktı. "Ayı,, ile "Tilki,, 
~iirmetki.r bir vaziyet takınmış -
1-t, bekliyorlardı. 

h~~:~ . .-....... ~ baMır8•7'~.-t.~~ •• ~c~a~r~e~t~v~e~~z~a~h~i~r·e .... , 
sonra Peymanla gelmeğe batladı. 

hnmııtır." 

Cavit !Cizü kesti: Borsasıl)daki dünkü 

F eyYaz sordu: 
b· - Buralarda meyhane gibi 

11" Yer var mli?. 

- Var efendim, biraz atağıda. 
- Siz oraya gidiniz, biraz aon· 

t'~ ben de geleceğim.. Konuşa· 
c,ldarımız var. . ... ... 

b· Duvarı çardak aımalı küçük 
hı., bahçenin ahıap evinde Cavit, 
~ bir kroki çiziyor, hem de 
:.,~daıı Celil Asafla konuıuyor· 
ltı"· Fakat hi~ cevap alamayınca 
ldı: 

_ Peymnnı tanıyorum. 

_ Burada gördün değil mi?· 
_ Evet .. Seni yalnız bırakır-

dık .. Yalnız kalasınız diye, ber 
Peymanı bahçeye çıkarırdım. 

Çardağın alttnda oturur .. Hava · 
dan ııudan bahsederdik .. 

- Sen iyi yaptığına kanidir: 
değil mi? .. Ama ıana bir şey di· 
yemem .. Benim iılediğim günah 
büyükse, cezaaı daha büyük. 

_Ne günahı, ne cezası?. 

- Üzun ıürmedi. On gün ıon· 
ra, Nesrinin de beni sevdiğini an· 
tadım ve bunu anladığım gün çıl· 
dırdım. 

~.._Gene nen var? .. iki ıaattir 
!) ~inin karıııına geçmitıin, ar· 
l~1 kuınruıu gibi dütünüyorıun .. 
,,~il sıktı: -.ar, ıöyleaene?. 

Celil A1af ıuıtu, şakakların· 

4ı· B' ·· ikimiz de kendimi· ti Aıaf bir rüyadan silkindi: - ır gun, 
.._ lıı'çb' · k zi kaybettik ... Q ır feyım yo . 
.._ 'r Cavit dudaklarım ısırdı: ~. Yay, timdi de benden ın 
"-ki - Vay canma! .. ~tı ıyorıun?.. Sen gönül çeki-

,,~ıtın, anladık.. Ama benden - İtle günah.. İf te iılediğirr 
C ~akta ne man var?.. cinayet •. Nesrin neredeyse· doğu-

e il kalktı: racak .. Ben burada bir haftadır 
.._ 8u ı.. h · k haber alamıyorum .. O kızın na· ua ıı apıyalım. 

l .._ t'\'et k musunu nasıl kurtaracağımı bile· l\\l~ • artı aramızda ıır 
.._ •n .. Zaten kalmadı. miyorum .. 
-. ~nlaınadım?. Cavit söyliyecek söz bulamı-

btt erdinin ne olduğunu ıeni yor dolaşıyordu .. Pencereye yak· 
dittl~eYuı hale 1ıetiren 9eyi ijğren- lası'ılar. Bahcede, iriyarı, dev cüs· 

seİi birini gördüler. Evin kapısın ...... Ca. 
.._ 'lıt.. çalıyordu .. 
c,1~en ltıkaın Celil. Adam içeri girdi ve sordu: 
.._ 8 cevap vermedi. f _ Celil Asaf bey burada mı?· 

'ıaıı .. 1 u reıınin ıahibini ıeviyor-ı - Benim. 
l>".,'1 ! ltleydanda .. Nesrin hanım - Size bir mektup var .• Ceva-

,.. ' ıeldi l l" 1 '-tli} h. d ıe e ı.. f hını istiyorum. 
-...... 8• 

1 detıe haykırdı: Bir zarf uzattı. Celil açtı ve sa· 
~l~r a: ~I~ daha ilave etme.. ra.rdı, ıendeledi. Cavit merakla 
~•d, eda •ır ağzından beni ren· ıordu: 
llııd,n eeeıc bir taka kaçırrraa.n, - Ne var?. 

•onra &ana sellm ver· 
(Devamı var) 

satışlar 

ı - Jstanbula gıren. BuA"day 308, arpa 
15, ~ulgur 31, Pas~al 7. beyaz peynir 
3, kaşar peynir 3. tiftik 17, yapak 66, 
pamuk 4 iç fındık 4, zeytin yağı 94 
afyon 2 ton kıl 300 kilo. 

f.mnbuldan çıkan : Tirtik 3;:i, yapak 
I93. razmol 247, iç fındık J,5 ton. 

2 - Satışlar : 

Yumuşak buğday 
~ert buğday 

Kızılca 

Bakla 
Sarı mısır 
Nohut natürel 
Yulaf 
rapa!.: Aııadolu 
Pamuk ığdır 
Beyaz peynir 
Kaşar ,. 

Beher Kilosu 
Kr. Pr. Kr. Pr. 
4 25 5 5 
3 7,5 4 20, 
4 6 
4 8 3.4 
3 20 
4 27 
3 5 

3:l 17,5 
38 

25 
43 

4 27,5 

35 4 

28 2~ 

3 - Telıraflar: 30 • 7 • 934 
Londra: Mısır Laplata Temmuz, 

Aiuıtoı tahmili korteri 20 • 4 1/ 2 
Şil. Ki. 2 K. 96 Ş. 

Londra: Keten tohumu Lapla· 
ta Temmuz, Ağuıtoı tah. Tonu 10 • 
15 Ster. Ki. 6 K. 96 Ş. 

Liverpul: Buğday Temmuz, A -
ğuıtos tah. 100 Lib. S - S 3/ 4 Ş. Ki. 
3. K. 82 Ş. 

Şikoga: Buğday Hartvinter Tem· 
muz, Ağuıtoı tah. Buıeli 100 7 / 8 
Sent Ki. 4 K. 56 Ş. . 

Vinipek: Buğday Manitoba Tem· 
muz, Ağuıtoı tah. Buteli 87 3/ A 
Scnt Ki. 3 K. 95 Ş. 

Anvcra: Arpa Lehiıtan Ağuıtoı, 
EylUJ tah. 100 kiloıu 70 B. Fr. Ki. 
3 K."99 S. 

Hamburg: iç fındık Gireson der· 
har tahmil 100 ki!oıu 85 R. Mark 
Ki. 38 K. 26 Ş. 

Hamburg: lç fındık Levan der· 
hal tahmil 100 kiloıu 85 R. Mark 
Ki. 38 K. 25 Ş. 

Hükümdarları 
Yazan : tliyazi Ahmet 

Eminniissultanın katili " 41 numaralı 
millet fedaisi ,, Abbas ağa idi 
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lıte meb'uslar bütün bunları 
halletmek, milleti memleketi kur
tarmak iıtiyorlardı. 

Mehmet Ali Şah, kendi mevki • 
ini tahkim elmeği en çok güvendi

ği, nazır Eminüasultan'a bırakmış· 
tı. Kendiıi aayfiyeıini bir kale 

haline getirmif, orada yaııyordu. 
Avrupadan getirttiği mitralyöz • 

leri bir Alman küçük zabitinin 
kumandasına vermiş, her gün bir 

ıuikaıt kokusu aldığından bu şe -
kilde rahat uyuyabiliyordu. 

Emin.üsaaltan içteniçe durmu • 

Yor gece gündüz Şahın mevkiini 
' ~ d kuvvetlendirmeğe ugraşıyor u. 

Bu eınada Abbas isminde bir fe· 

dai: 

-Ailemi himaye ediniz. Emi· 
nüaaultan denen bu herif in vücu
dunu ben ortadan kaldırayım, de· 

di. 
Encümen, bu feda kar genci.n 

t klifini kabul etti ve Abbas vakıt 
geeçirmeden kararını tatbik etti. 

Elleri titremeden Eminüaaultam 
öldürdü. 

Abbaı aia, Eminuı1altana'mı 
öldürdükten ıonra kendisi de öl· 

dü. Hükumet memurları Abbaım 
cesedini getirdiler. Üzerinde "E~· 
cümen azaıından Abbaı ağa,, mıl· 

let fedaisi No. 41,, yazılı bir ki.~ıt 
bulundu. Bu haber taba akeedın• 

ce tel it arttı. Sayfiyesinin etrafı 

mitralyözlerle çevrili bulunması· 

na rağmen Abbaıım üzerinde çı· 
kan kağıttaki numara onun aklını 

almıf, ve hem korkusunu bir kat 
daha arttırmı§tt. Bu kağıtta "41,, 

numara yazılıydı. Demek fU anda 
Tahranda 41 fedai vardı. Bunlaı:; 
bir araya gelirae kendisinin han~i 
kuvvet ve kudreti kafi gelecektı? 
Hem onlar fedai idiler. Canlarını 
bu uğurda esirgemiyorlardı. 

Hürriyetçiler Abbaı ağanın cese 
dini büyük ·bir merasimle kaldır
dılar. Hiikumet bunlara müdahale 

edemiyor, seyirci kalıyordu. 

Mehmet Ali Şah, arlık Ruı kuv
vetlerin.den açıktan açığa yardım 
beklemekten batka çare bulama
dı. Bu esnada lranda Askeri ha
rekata baılıyan Ruıya büyük dev
letlere bir nota gönderdi. Notada 
tunları bildiriyordu: 

"Ruıya ve İngiltere hükumetle
rinin tavsiyeleri üzerine tah tara· 
fmdan hükumetin tesis ve me§ru· 
tiyet idaresinin temini yolunda a· 
iman tedbirlere rağmen lranın 

merkezinde ihtilal harekatı devam 

gıç yapıldıktan ıonra Rusya hüku
metinin "ademi müdahale,, siyase
ti takip etmekte olduğu fakat Hah 
tiyariler ıehre girerse §ah müdafa
adan ~.ciz kalacağı, Rus ve sair 
devlet sefaretlerinin de tehlikeye 
maruz kalacakları ileri sürülerek 
ordu sevkedileceği bildirilmekte i
di. 

Ruıya "ahlaki bir vazife,, telak· 
ki ettiği bu müdahalenin makul 
olduğunu ve bu §ekilde kuvvetlen
dirdikten sonra Anzeli me\·kiine 

hir tabur Kazak, bir tabur piyade, 

ve bir h.- latya toptan müıek~-~P 
bir kuvvet ııevketti. Bu asker, ı

randaki Ruı ve sair devlet tebea

larmın hayatları emniyet altına 
alınmadan çıkmıyacaktı. 

• * 
Mehmet Ali şah, artılc meclisi 

kapamııtı. Bir kısım meb'uslar 

Pariı, bir kısmı Viyanaya giderek 

Propagandaya başlamı§lardı. 

iranhlar1n beyannameleri 

Memleket haricinde bulunan ı
ran hürriyetçileri ve roeb'uslar bir 

beyanname ne§rettiler. Beyanna
mede lran ahvalinin Avrupaya 

yanlıt aksettiği tasrih edilerek 
~unla.! deniliyordu: 

"lran parlamentosu ihtilalle l<a
p:m dıl:tan ıoni'a gerek cf'\h ve ge· 
rek kendi yaJunlati l>iıtUn han 

eyaletlerini umumi bir fıtrete bog
Jular. Bu yüzden gerek ecnebile-

rin gerek yerlilerin İstirahatleri 
n~ünselip oldu. Umum~ asayişle 

intizamı teıiı ve meşr.ıtiyet huku
kunun iadesi için millet on bir ay
Janberi harp ve c;dal'e meşgul
"'lür. Bu eıınalarda İranlıların hiç 

bir fena hareketleri görülmemiş· 
tir. Henüz sarayın tazyiki altında 

bulunan büyük vilayetler, umumi 
bir fitret içindedirler. Buralar mil 
li vazifelerini bile yapamıyorlar. 

Hükumetin tesiri olmıyan yerlerd~ 
herkes işile gücile meşguldür. Zul
mün hüküm sürdüğü eyaletlerde 

ne asayiş, ne ticaret, ne de geçin
meğe yarar bir faaliyet mevcuttur. 

lranda bulunan Avrupa memur· 

ları İran milletinin haklı harekat· 
larını itiraf ediyorlar. 

Iranda intinzama bir yol açmak 
v~ ecnebi vekillerini müdafaa P.l· 

mek için devletlerden ikisi · ırana 
iki gemi ile aıker ıevkettiler. Gö· 

rünü§te bu, bu tekilde tefsir edildi 
ise de hakikat hal 

(Devamı var) 

etmektedir. Serdar uat kuman·~!~~~-~-~~~ .. !~!.~~ .. ~!~~!.~.~.: 
dasın.da bulunan Bahtiyarilerle UJkü çıktı 
bunlara iltihak eden Kazvin ve 
Reıt ihtilalcilerine Tahrana doğru 
yürümemeleri ve Sipehtar'm ku· 
mandasında hareket eden Kafkas 
yalıların da geri dön.meleri için 
vuku bulan mfüacaat bir netice 
vermemittir. Bu vaziyette şaha 

muhalif bulunan ihtilalci fırkanın 
anbean Tahrana yaklaıacakları 
ve §ehirdcki ahalinin bir çoğunun 
onlara iltihak edeceği muhakkak-
tır.,, 

Notada, bu tekilde bir batlan-

Olkü'nün 18 inci s:ıym 
Ülkü bu sayısiylc üçüncü 
mamlamaktadır . 

çıkmıştır. 

cildini ta-

Necip Ali Beyin lımet Paıanın ye
ni nutkunu Türk inkılabı \'e Halkev· 
lcri bakımlanndan tahlil eden kuvvet
li bir makalesi ile baılıyan bu sayıda 
Nafi Atuf, Oniveraite Antropoloji Pro
fesörü 'Şevket Aziz, Hilmi Ziya, Ha· 
li1 Fikret, Servet Beylerin )'&zılariylc 
"Ayın po!itikaaı" Müzecilik, Tiyatro, 
Rcıim, Sıhhat, Coğrafya yazıları, bir 
köycülük hikayesi, kitap ve Halkev -
leri neıriyat tenkitleri vardır. 



1-VAKlT 

Merakı bir sergüzeşt romanı -·~ 
Edgar Pip'in 

Ada nada son maceraları 
Dilenci Aliye abla 

Yazn : Arnold Galopen _. 

Fransız romancısı san'at kudretirnize 
tamamile inanmış görünüyordu 
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Çalgılı çengili büyük 
bir düğün yaptı! 

Adana gazetelerinde okuduk: 
Adanada Mermerli mahallesin· 

de operatör Ahmet Beyin hasta
hanesinin bet altı adım ötesinde 
köte baımda iki yenında birer 
koltuk değneği bulunan pejmür -
de kıyafetli sakat bir kadın du • 
rur, gelenden geçenden sadaka is· 
ter. 

Bakışları sizin gibi ıehhardır. Ah 
Baron, baria gelmekle ne iyi etti
niz. Ben de romanımdaki kahrama 
nı tam mnnaıile ya§atacak birini 
arıyordum. Aster'i seçmek üzere 
idim. Bu zat büyük bir artisttir, 
fakat sizdeki bakı§lar onda yok
luı·. Hele zavallı Berta'yı teshir 
etmesine ba§lıca 8.mil olan bu ta
bii kibarlıktan tamamen mahrum
dur. 

Ne Aster'den ve ne de zavallı 
Berta' dan hnberim vardı. Buna 
rağmen: 

- Evet, dedim, zavallı Berta ! 
Evet üstat, o teshir sahnesi roma
nınızın en güzel parçasını te§kil 
eder ... Lamartin bu sahneyi oku
saydı parmağı ağzında kalırdı. 

M. de la Nua deh§eli bir .suret
te böbürleniyordu. 

Romanımı, dedi, kavramı§ ol
duğunuzu görüyorum. Evet, bü
tün inceliklerini kavn.mı§sınız. 

Bütün artisler sizin gibi olsa, tem
sil edecekleri eserleri okusalar ve 
bilhaua okuyup anlıyabilseler, 
filmlerde göze çarpan sakatlıklar 
meydan almazdı. 

Dıprıda kabul sırasını bekliyen 

ler sabırsızlanıyorlardı. Fakat mu 
harrir bunlara aldrıt etmiyordu. 
Kendisine sordum: 

- Sliıema Ciirektörlerinden bi
riyle •nlaıtmız mı?. 

- Henüz anlatınıt değilim. 
Şimdiye kadar bir çok teklifler 
aldım. Fakat bunlardan hiç biri 
itime ge'·-···o::-. Gudvaya gelmek
ten rn? · , .dım Pariste ka -
zanabileceğim bir pari ile iktifa 
etmek değildir. Burada ·dolar ge· 
çiyor ... Ben de yüklüce bir para 
temin edersem ne ala, aksi tak· 
tirde hiç bir ite ıiriımem. 

- Ekselsiyor sinema kumpan· 
yuiyle anlqtıimızı zannediyor • 
dum. 

- Katiyen anlapmı değilim .... 
Bakalan .... Fakat azizim Freıor· 
yo, bazı kimseleri kabul etmek 
mecburiyetindeyim; bunun için 
müsaadenizi rica ederim. Bu ak
f&ID birlikte yemek yiyelim. "Şe
refli hD'lıZ,, romanı hakkmda bol 
hol konuıunız. 

- Romanmızm kahramanı Ber· 
taya fnkalide benziyen güzel bir 
film yddızmı da getirmeme mü • 
aaade eder misiniz?. 

- Güzel bir kadınla birlikte 
yemek yemekten feY°ldlli.de hot • 
lanmm. 

- Zaten ıetireceğim kadın ro
m&Q11uzı çok okuyan ·bir kadındır. 

-Ya öylemi? 
- Evet: Geldiiinizi haber alın· 

ca sevinçten deli ıibi oldu. Sizi 
görebilmek için sekiz ıün vapur· 
da bekledi ve muvaffak olamadı. 

- Öyle İte bu aktam beni ıö
rür. Bu aktmD derhal Aster'e mek 
tup yazıp "terefli hırsız,, da ken· 
disine rol veremiyeceğimi bildire
cejim. 

- Afi, doifuıu, benim yüzüm· 
den ..... avelenizi bozmanıza gön 
lüm ruı olmaz. 

- Ne miMMbet? .A.ter'le hiç 

bir mukavelem yoktur. Yalnız onu 
angaje etmeğe düşünmü!tüm. Ya
pı lmıt bir mukavele yoktur. 
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Beni otelde bekleyen Gladysin 
yanına naaıl büyük bir sevinçle 
ko!tuğumu aiz takdir ediniz. Beni 
göı·ünce boynuma atıldı: 

- Muvaffak oldum, dedim, mü 
kemmel bir angajman aldım vç 

ihtimal senin için de bir anga)man 
bulacağım. 

- Ne ıaadet, ne saadet! ... Fa
kat sevgilim, aldığın rolü muvaf
fakiyetle ba,arabileceğim zanne
diyor musun? Bu i~ okadar kolay 
değildir. 

- Merak etme, dedim, gördü· 
ğün zaman şaşacaksın. Sen heni · 
henüz layıkile tanımıy,onun. Para 
kazanmak mevzuu bahis olunca 
nelere muktedir olduğumu bilmez 
sin, ıimdi her §eyden evci şu "ıe· 
refli hırsız,, romanını tedarik edip 
akşama kadar okuyalım ve rolleri 
mizi tetkik edelim. 

Bu kadının adı Aliye abladır. 
Mermerli mahallesinde oturur. 
İki oğlu, bir kızı vardır. Büyük 
oğlu hamallık yapar, bekardır. 
Sabahın beşinden akıamın yedi • 
sine kadar köte baıını bekliyen 
bu kadıncağız oğlunun mürüvve
tini görmek istiyor. Kimsesiz, u
fak tefek bir kızcağız buluyor. 
Hazırlrklar başlıyor ve nihayet 
geçen hafta da düğün batlıyor. 
Fakat ne düğün!... Kına gecesi 
denilen çarşamba günü aktamı 
güvey evinde mükemmel bir aaz 
tak~ı... Gece geç vakte kadar 
yenilir, içilir. Mükemmel ve en
fes bir alem!. 

Ertesi günü güvey koltuğa ve • 
rilecek. Gelinin geldiği bu ev 
ta uzaklardan gelen kadın ve ço
cuklarla dolu. Kapının önünde sa-

Yanm saat sonra M. Oktavde· tıcılar, içerde darbuka, şarkı .. 
lanua'mn kitabından iki nüsha 1& Nihayet koltuk merasimi zılgıt-
tın aldım. Öğle yemeğinden ıonra lar arasında yapılıyor. 
da okumag- a ba•ladık... Romanın 

:r Akıam üzeri yatsı nemazına 
baılancıcı fena halde can aıkıcı gitmeden evvel ıüvey trat edile • 
idi. Herif tahıalardan bahaedecek cek, ~ ~ ı.. lıl91u. 
yerde sayfalar dolusu taıvirler ı,,. Keman, ut, klarnet.. Keyf ~erin· 
yapmıt eski §&tolardan birinde a· de.. Berber makaıla taraiı eline 
ilesinin yanında oturan genç ve alır almaz tepiside dizili tiıeler 
romantik bir kızı Markoı namında elden ele geçiyor ve bunlar hep 
biri battan çıkarıyor· Muharrir bu güveynin bqı üzerinde kmıyor 
ı'gv fal hadisesi hakkında bir çok 11 d k ı ı· ta ve zava ı a am o onya, avan 
fel .... f·ı mütalealar serdediyor. Ni· 1 rd ki l ~ ve esans a an sır ıı am o uyor. 
hayet kızın babası Markosu tato- Bu sırada bir kötede duran kay· 
dan kovuyor, fakat Berta'da onun b d ı nana Aiye abla §Öyle ir oiru u· 
la beraber kaçıyor. Markos züiür 
dün biri olduğundan yoksulluk yor ve: 

M _ Ayol! bu düğüne elli tane-
içinde yatamağa batlıyorlar. ar 

1 v b cik lira da ben harcadım. Hiç 
kos hıra12hia ve aoyıuncu uıa af 

olmazsa birazını da benim batı • 
lıyor, yakalanıyor, mahkUım edili· 

l ma dökün, ne olur? yor, bir cinayet yüzünden ö üyor 
ve Breta dahi bir manutıra ıiri· Diyor ve tabiatiyle arzuıu yeri· 

ne ıetiriliyor. yor. 
Gladiı ve ben romanda bir çok Traf faslı bitiyor. Güveiye yeni 

k elbise.ler giydiriliyor. Güvey iki 
alaylı kısımlar bulduk. Gülere , 
konutarak rollerimizi tetkik ettik. tarafmdaki sağdıçlarmın araım • 

da caıhie yollanıyor. Yol da ni • 
Bu ak•am muharrire kitabmdan 

'J' ralar: 
uzun uzadıya bahaedebileceiim. 

- Heyyyyy!... Atalım atalım. 
Ak••m olunca mubanirin otur· ~ d' k 

r- Nereye?. Herkesi sev ığinin u· 
dutu otele gittik ve Gladiıi kendi· 

k 
caiına. Eheyyyy ! .. 

ıine takdim ettim. Yeme eanum 
da muharrire bir çok dalkavukluk itte Aliye ablanın aevıili oğlu· 
lar yapbın. Yakında Fransız aka· nun düiiin merasimi burad!- biti· 

1 d. M yor. Aliye abla erteıi günü ıene demiaine ıireceğini aöy e un. • 
de la Nua nefis ıaraplar sayesin- koltuk değneklerine dayanarak 

d. ·1 ve etrafına tebessümler sa"•rak de gittikçe kızıııyordu. Gla ıs ı e ~ 
birlikte romanı sinemada yqata· evinden çıkınıt ve dilenmek için 
cağımızı uzun uzadıya anlattım. o mahut yerine gitmittir. 

Artık f&Dlpanyaya aıra ıelmit Şaki Misto çetesi 
ve muharrir de fena halde alev· iınha olundu 
lenmitti. Zavallının içkiye muka· Uzun senelerdenberi Mardin, 
vemeti yokmuf .. Gladis'e bayım 

Diyarıbekir ve havalisinde eıki • 
bayıın bakıyor, deli dolanıyordu. 

yalık yaparak aaayiti ihlal eden 
Büyu"'k manevraya baılamabydım. 

meıbur p.ki "Misto Ali,, oğullan, 
- Aziz üstat, dedim, romanı· Savur jandarma kumanc:lanlıjının 

nızdaki rolleri bize vermeie karar aıkı takibi neticesinde tenkil edil-
verdiniz değil mi? mitlerdir. 

- Tabii, dedi, buna fÜphe mi Şakiler, jandarmalarımız tara· 
var? fmdan Celilan dailarmc:la sıkıtll· 

- Hayır, fakat kabul edip et• nlmıf, kısa bir müsademeden aon· 
miyeceiimizi kestiremiyorum. ra teslim olmutlardır. Bunlardan 

(Denım nr) biri iSlmüttür. 

Dikilide 

HaJkevi Nüfus ve tapu 
işleri düzeliyor 
insanın bacağını 
kapan kaplıca! 

Köylere yapılan seyahatlt 
çok faydalı oluyor 

Sinop, (Hususi) - Halke-v' 
zin faaliyeti günden güne artJ11 
tadır. Bilhassa civar köylere t 
tip edilen seyahatler hem şebi 
lerin gezip eğlenmesi, hem kö 
nün birçok iyi şeyler görüp İ 
mesi noktalarmdan bilhassa f 
dalı oluyor. . 

Geçen hafta Kabalı nahiye• 

Dikili Kaymakam vekili Ragıp Bey 

Dikili, (Hususi) - Bura kay -
makamı askere gitmi§ olduğu 

için kaymakam vekilliğini Çan· 
darlı nahiyesi müdürü Ragıp Bey 
yapıyor. Kaymakam vekilinin 
idaresinden halk memnundur. E -
saıen bu kazada umumiyetle ida-

gidildi, dil, edebiyat ve tarih 
besi azası bu gezintide köylU 
uzun boylu konuşarak sözler 
lediler. içtimai yardım ve kö 
lük §ubelerine mensup hekim 
ler köydeki hastaları muayene 
tiler, ilaç ve sıhhi üğütler 'V 

ler. Temsil şubesi mensupları 
hiyede yapbrılmı§ olan aç ' hl 
sahnesind~ Yaşar Nabi Be 
"Köyün namusu,, isimli piye 

re itleri iyi gitmektedir. · 

Kazanın nüfuı itleri yoluna gir
mittir. Memur Ragıp Beyin gay
retiyle 2050 gizli nüfus meydana 
çıkarılmı,tır. 625 evlenme, 407 
doğum, 1001 ölüm ve 17 yeni 
nüfus bulunmu§tur. Ragıp Bey 
çahıkan bir memurdur. işlerine 
vazifesine son derecelerde bağlı -
dır. Kazanın te~e1dtUlürnl•~-• 

buradadır. 

Mallyeel 
Kazanın senelik geliri 80.000 

liradır. Bunun yüzde 70 şi kabili 
tahsildir. Borç için yüzde 10 nis· 
betinde hapiı vardır. Maaşlar her 
ay muntazamen verilmektedir. 
Merkeze iraali.tı otuz bin lira ka
dardır. Kaza çok verimlidir. Me
murlardan suiistimal yapan yok -
tur. Mal müdürü Ahmet Bey fa· 
zilet ve meziyetiyle tanınmı§ bir 
zattir. 

Tapu ltlerl 
Burası Bergam-cı.ya bağh iken 

Kuyudat ve defterler peritan bir 

oynadılar. 
Köylü, halkevi azasmın bı.J 

yarel ve faaliyetinden çok fil 
nundur. 

Ha!kevimizin spor şubesi 
te,ebbüsiyle bu hafta bir kayık 
rışı ve yüzme müsabakası yaP'l 
caktır, hazırlıklara hararetl~ ~ 
vam olunuyor. Spor §ubesı 
bolcuları önümüzdeki hafta i~İfl 
Ayancık gençler birliği futbol 

1 

kımiyle bir maç yapmak üzere 1 

yancığa !tidecekL:r. 

Ş!~~?!~:.nk~sı:~·: 
gün saat 19 raddelerinde ya 
ile beraber müthi! bir kasırgl 
köy ve civarı halkım hey 
dütürmüştü. Kasırga yarmı 
devam etti, bir çok ağaçları 
künden çıkararak devirdi. 
köyüne bağlı Kızılca terzi 1ı 
de bir dul kadının harmanı 
dırım dütrek 14 araba mi 
daki demet yığınlarını tutuf 
Köylü, fırtınaya rağmen 
söndürmek için çok çalı§ 

Bu havalide altı aydanbe 
mur yağmadığı için halk y 
adeta hasret çekiyordu. 
bövlesin"' rleC?il !. 

hale ıelmittir. Ora tapu memu - Her saat Bergamaya bir Ç 

ru suiistimalden bet seneye mah • mobiller gider ve gelirler·· 
kiim olmuttur. Hapishanede gün· zifesinden çık~n memurlar~ 
)erini doldurmaktadft', Yeni ta· h Ik h'l · 1 vaY, a sa ı e mer er, geç 1# 
pu memuru Naci Bey altı ıeneden dar aileleriyle beraber o~ 
beri bu peritan kuyudatı Berga • kit geçirirler. Bilhassa vaP" 
madan tekrar çıkarmağa uğrat • diği günler rıhtım üzeri f 
maktadır. kalabalık olur. 

Şimdiki tapu memuru Naci Be- Tuhaf bir kaplı-
yin çahtkanhğı sayesinde buranın Dikili yakınlarında bi'...aa 
muh~cir ve mübadil i!leri kimi • var. Bunun suları oralar"'-
len bitmittir. taklık husule getirnıittİ'),, 

Mahkeme itleri bir insanın bacağı bur•~ 
Burada bir sulh hakimliği var • derisi ve etleri param P bt' 

dır. Kazahalkı itleriyle ve güç • mu§! Herkes, acaba . 
leriyle uğrattıklarından kavga içinde ne vardır?. Dır" 
ıürültü olmamaktadır. Haftanın ediyor.. . ıJJIJ' 
iki günü muhakemelere tahsis o· Tahlıl yapılmamıt ktir, 
lunmuttur. Bu muhakemeler ise halde kezap olsa gere. 

· B 'd' ·· ek 11 "':J 10 dosyayı geçmez. Cezai ve ci- urayı gı ıp go~ cF 
nai vakalar pek ender olur. Durup dururken bır b• 

? 
lamazdım!. 

Burada hayat naetl ge~er B d 'k' kaldıtl'' ~ 
. .. u~a a ı ı gece 1"'" 

Buruı sahıl olduiundan gun • run gelmesine bir hafta ,t 
düz biriken iç sıkmtdan akta.m kit olduğundan bu rnüdd 
·· · d · d"kü"I kt d' B r:.. ol-" uzerı enıze o me e ır. u • harabeleriyle meşnur 1'. 
rada oturulacak yerler, gençler mayı görmek istedim, ofl> 
birliii salonuyla deniz kenarmda- yorum. 
ki iskele rıhtunıdır. Sinema ve 
IU ıibi ef lence yerleri yoktur. 



~ 
ttaterhı lh'Pt,·ö;;n ve Ö~as"ın O§lu, Yanyana 

...... 1935 • . d d" h k - ''-1 . ?ıd .. enesın c, unyanın er ta· açama11 r, müphem bır cevap mı ver· 
\ıij; .. tnnınan, SC\'İlcn, benimıenen, mıı, aanırarmz? .. Vaziyet, çok defa böy· 

'\ık sayılım yıldız, kim olacak? Je olduğu için, eğer tahmininiz bu yol· 
1 
e He, "ilahi Kadın'' baıta olmak Ü· da ise, yanılıyorsunuz. Çünkü, iımini 
t .. ~cu b~~ çok yıldıza dokunacak bir saklıyan rejisör, iıim söylemekte ce • 
"· B 1 b' sur davranmrıtır: t'.'" oy c ır ıorgu ile karıılaıan, 
~::ıl~r<}c Viyanaya gelen Holivud - Katerin Hepbörn! 

· · leı·ındcn biridir. Adının ilk harf- Rejisör, tereddütsüz olarak bu ismi 

En Büyük Film Yıld1lZI 

Kim . 
Olacak? 
Katerin 

Hepbörnl 
dudaklarında ıizlenen her gülümse -
yi,, döktüğü göz yaıları, onu insan • 
dan batka bir ıeye benzetmez. Katerin 
Hepböm, hayali hakiki!eımit göste • 
renlerden değil, ... hllkikati hayalileı • 
tirenlerden değil, ... O, hakikati ve ha-
yalile beraber, hayab olduğu gibi göı
teren artisttir. O, anidir. Ve i,te böy
le olan 1935 senesinin en büyük yıl
dızı olacaktır! 

- Peki, ya Greta Garbo ne ola • 
cak? 

Amerikalı rejisör, bir an susmuıtur. 
Akan suJar durur, derler. Susmut ve 
durmuıtur. Sonra, §Öyle demiştir: 

- Greta Garboya "llahi Kadın" di· 
yoruz. O, arbk arzi değil, ilahileımiı 
bir yıldızdır. O büyük yıldız, ölmez -
lerdendir. lıtisnai vaziyette, dünya -
nın hayranlığını kendiıine hasrettir -
miıtir. Dünyanın ebedi hayranhiını! 

Bundan ıonra da, :rejisör, ıu söz-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

.Mey Vest, Babasına 
Villa Satın Aldı! 

Babasını Hat1rdan Çıkarmıyan Mey Vest 

ismi dilden dütmiyen Amerika·( 
lı yıldız Mey V estin babası Batling 
Cek Vest, kızının ısrarla daveti 
üzerine, Holivuda gelmiıtir. 

kızına sıkıntı çektirmemek için di
dinip durmuştur . 

•· •ıv,, 
Jıöiı~ı •u'. ~landa i..-t; ..ıa.. iM. ortaya _atar atmaz, ıoruyor,.,,.·~-....,.~~-«&•*"· 

•., Nıçın adı yazılmıyor da, an- - :Siz onu tanıyor muaunuz7 

Mey Vestin babası, - evelce 
de yazdığımız gibi - gençliğinde 
pehlivandı. Hayabnı ring üzerin· 
de kazanmağa çalıtan bu adam, 
maitetini temin huıuıunda hayli 
-lnftb ~elnnittir. Buna rapen 

Şimdi milyonlar kazanacak va· 
ziyete yükselen Mey Vest, HoH
vud civarmda satın aldığı bir villa· 
yı döşetip dayatmı§ ve babaaına 
tahsis etmiştir. Bu yıldız, yalnız 
kendini düşünmez. Şefkatli, ıyı 

kalpli bir kadındır. !Jabaıını · u· 
natsnam••• da 'buna ı:.n- .dolil r .•• 

~kından tanıyanlar için intikal - Evet, Pariıte "Küçük kadın" İ· 
1 teıkil cdec~k iki harfle iktifa simli filmini gördüm. 

>'ot? Qreta Garbo 
•. Sebebi · 

,. tn.1 ' Vıyanayı Holivud -
-· .... •ad· ı 

.. hpllca.. ıy e oraya gelen :re-
, ~ltiiı .. gı tetkikleri •ezdirme-

ııt,ı_ ~ce Yll b'I . • • ıııl.,, "" Pa ı rneıı yolun-
• Ilı h ~endi i l w•ı 

etlrea' • egı ... Rejisör 
~ •n tan ' il, . ~il ıel . rınanıaaı isteğiyle 

' ~ liateıı bı rnıı bulunuyor. Fakat 

t~~~lrntı:Y~~ bi.~ _kadın ıaze-' 
, L-.. tı, ,.__. tnul&kat yapma-
. ~ l' "Qllf Ve Anı • 
~il •tıkJce lra enkatı Teji • 
~l lc.drnın r ndl • Zepı ismin-

e!\ i . •~usun · 
.ı_ 1hnkaf u Yerıne ge _ 

) -....__ etrni k 
~. () . "'ll'fırı A Yece kadar cen-
~ l\jt ~ hüv.' ~~' bir !art ko-q,... . 1Yetının 'f . 
•i! .ret •ki h 1 ıa cdılme • 

•• () ltfle · · 
'.... lc•d-..ı ısrnıne iıaret e-

~ t .. ~- ...,, 
"l!t... l\ın,--•""le, UUtlYaJırn h t 
ıı. "'"- "• 1 •• 1 er a-
111 ~ 't .. vı en be • 
il ~ 11lan Yıldız ' . nınııenen, 

~ ~ Jt ' kırn olacak? 
~ suale, l"eJl'' .. 

ıor, 

- O, "Büyük kadın" dır. Gördü -
ğünüz filminin adı değil, kendisi!. .. 
Büyük ıahsiyet sahibi, fevkalade san· 
at kudreti gösteren, ortaya çık•§• ol -
dukça yeni olan, yepyeni bir tip! 

- O, beni teshir etti! 
- Herkesi teshir edecek! 
- 1935 temi? 
Rejisör, gülüyor: 
- Filmde ilk görünü,ten beri, ken· 

diıini her seyreden üzerinde derin bir 
tesir brrakb. Bu tesir, tam manasiyle 
teshirdir. Şöhreti her gün biraz daha 
arbyor, §Ümulleniyor. 1935 te bu ıöh
ret, "Alemıümul" olacak! 

- izah eder misiniz? 
Rejisör ,sözlerine devam ediyor: 
- Mülhit muvaffak oluyor. En ba

riz farkı, yepyeni hir kadın tipi ola • 
rak hususiyet göstermesidir. Bana öy
le geliyor ki, o ba~kaar tarafından tek· 
rarlananmıyacak, ona bcnzeyiıle can -
landırrlamıyacak bir görünüıe sahiptir. 
Bu kadın, basit, dümdÜz, zinde bir tabi
ilik aavfını haizdir. Tabir caizse, iıte 
böyle anlatılabilir. Onu anlatmak için, 
daha yerinde ve yolunda, daha derlitop
Iu bir tabir bulamıyorum. Film şaha
srnda, esrarengiz ve muamma dolu ka
dm yerine, ıimdi onun ortaya çıkııiyle 
bu tip geçti. Hayli sürekli tesir bıra -
kan esrarengiz, muamma dolu kadın 
tipi, karanlık bir örtüye bürünerek, ha· 
yal teklinde krmıldanıılarla, kabuslu 
bir rüyanın dağılıp uzaklatan bir tim
sali gibi .... O tip, film müzesindeki tip
ler arasına karıııyor, tarihileıiyor. Se
yirci, uykudan uyanıyor! 

Rejisör, hararetle anlatıyor: 
- Katerin Hepbörn de, bir bakııta 

böyle bir tip gibi görünür, ama bu yal
nız ilk bakııın uyandırdığı İntibadır. 

O, sadedir ve sadeliğiyle, sonsuz de -
recede cazip ... 

On altı yatında deliımen hir kızın 
yaptığı çılgınlıklar ,kendisine yaraıır. 
Bunları benimseyİ§le yaptığı gibi, er
gin ve temkinli duygu · tezahürlerini 
de, uyğun temsillendiı·diği görü~ür. Çıl
ğın ve trajik olduğu de:nlerdc bile, o, 
hakiki bir insandır. Yaphğı her jest, 

Katerln Sergava 
leri ilave etmekten kendini alamamıı
tır: 

- Bununla beraber, onun bu vazİ· 
yeti, 1935 senesinin en büyük yıldızı· 

nın Katerin Hepbörn olmasına mani 
teıkil edici bir vaziyet değil ... Bence! 

Amerikalı rejisör, gerçi Greta Gar
boyu istisnai bir vaziyette göstererek, 

bahis haricinde tutuyorsa da, bahıin 

bir ucunun bilha11a ona dokunduğu 

muhakkak ... Fakat, "ilahi Kadın" a 
kartı öteden beri hep rakip ileri ıürü· 
lür ve hiç biri onunla boy ölçüıemez. 

O, batta Katerin Sergava olduğu hal
de, ıimdiye kadar kaç rakip yıldızı 

gölgede bıraktı! 

Niyze Ve Dresler 
Geçende Almanların Hansi 

Niyze ismindeki yaılı kadın yıl-

dızı, bir film çevirdikten aonra 
ansızın ölmüttü. Birkaç gün evel 
de Amerikalıların ya§lı kadm yıl
dızı Meri Dresler, birdenbire dün
yaya gözlerini kapadı. 

Son zamanlarına kadar fiİm çe· 
viren bu iki yıldız, ken<li sahala

rında üstün s~nat kudreti gösteren 
iki artist olarak tanınmıtlardır. 

Yerleri kolaylıkla doldurulamıya· 
cak artistlerdendir. 

Ölen bu iki yıldızdan, daha et· 
raflı olarak bahsedeceğiz. 

....... __ ._...,.. ____ ...,. ____________ , ____________________ ___ 

Dela Lepinskaya Boks Şampiyonu 
Rus muhaJTirlerinden M. Şkvar- "Boks şampiyonu,, , yeni bir 

kin, sahne ve film artisti Dela Li- Alman filminin adıdır. Bu filmde· 
pinıkaya için bir eser yazmıştır. 
"Yabancı çocuk,, ismindeki bu 
eıer yazılırken, yıldızın tipine 
uyıun bir tahsiyet ortaya konul· 
muıtur. 

Yıldızın, bu rolü filmde oyna· 
madan sahne üzerinde oynaması 

muhtemel görülüyor. 

ki baş rol, kılıbık bir koca rolü· 

dür. Bu rolü Vayı Ferdi isminde
ki meşhur Münihli komikoynuyor. 

Bu komedi filminde Almanla· 
n 

rın benimsedikleri kadın yıldızJar-
dan Kete Hak, Genya Nikolaye • 

va ve Margot Vagner de vardır. 

Brlglte Helmin En Yeni Bir Pozu 
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ı Ağustos 

19 R. Ahar 

Pırşembe 

! J.ğustos 
!O R. Ahar 

AVRUPADA 
Barp Olacak MıT. 

Kıskanç Glio doğusu 4 ~6 <4.:-7 Amerikah muhabir Knickerbocker'in ihtisası 
Giio batısı 19.i6 19.i~ 
Sabah ııamuı <4 IJI 4 03 

- 12 Oğle namazı ıuo ıuo 

ikindi namıııı 16 15 16.!4 
1918 . 

Yemekten sonra, Ihsan 
çıkmıya hazırlandı. Sıkı 

trat olmuftu. Kaputunu 
üstünü süpürdü. 

sokağa 

perdah 
ilikledi, 

Tabakları kurulamakla meş . 
gul olan Ay§e başını kaldırdı: 

- Demek gidiyorsun?. 
Karısının sesi titriyo\-du. Buna 

tafb: 
- Pek ala biliyorsun ki gitmem 

lazım .• 

- Lazım .. Li.zım.. Şurada iki 
üç gün kalacaksın, onu da dıtar . 
da geçiriyorsun. Beni bırakır 
hanımefendiye gidiyorsun .. Çün -
kü o zengin, şık, güzel.. Neyıe .. 

Sözünü bitirmedi. Solıun, kan
sız ")'üzü, baama entarisiyle hiç bir 
'ey değildi o. 
• İhaan, tatlı tatlı baktı. 

Yazan: Selami İzzet 
.\~şanı namaz 19.2,, 19,2,, Dedinje 
Yam namu:• 21.ıtı ~ı .ı ..ı Dedinja Belgratta mürtefi bir 

Çıktı. Ayşenin ağ!amıya baılı· ~~~ı~:\ çen ı: ünterı ';~! 2~~~ mahaldir. Kralın sarayı orada -
yacağını, o ağlayınca rla gidemı· Tılırı kalan . u nıcrı 159 t~':! clır. Kral Aleksandr beni o saray· 
yeceğini biliyordu. L _______________ _J da kabul etti. Harp olacak mı su· 

H::zlı adımlarla yürüyordu. Ay· • aline !U cevabı verdi: 
tenin k:şkar.çlıimı dü,ünüp du ·_ r__ R·- -A- -D y-~o.· ~-- ' .. _Harp mi?. Balkanlarda 
dak büküyordu. B:.ı kadının asa il_ _ . _ I_ harp çıkmasına imkin yoktur. 
bını teskin etmek imkansızdı. 8 u g Ü n Biz Balkanlarda işlerimizin tan-

Sonra fevkalade güzel ve tık 7.İm ettik. Balkanlarda bugün mü-
IST ANBULı diye duyduğu Saime hanımefen- tekabil bir anlatma hüküm aür • 

diyi dütü.ndü. Bu ıüzel kadmdar 18.30 - Franaızca dcra. 19 - Mo· mektedir. Avrup~da harp tchlikc-
aldığı mektuplan hatırladı .. Ken· noloğ: Şehir tiyatroıu artistlerinden :ıt olmıyan bir nokta vana o da 

Muammer bey. 19.30 - Tiirk muıiki lk 1 d 
disi de ne ıüzel cevaplar vermit· E.a an ar ır. 

neıriyatı: (Ekrem, Ru,en, Cevdet, Muı 
ti. Ona ıöyliyeceği ıözleri zihnin- tafa beyler ve Vecihe, Semiha hanım· Fakat bazı harici tesirler Bal • 
de hazırhıdı. Daha ıimdiden, ke- lar). 21.20 - Ajanı ve bora.ıı haberle· kanlardl\ karı~ıklığı devam etme· 
keliyeceğini anlayıverdi. Bir ~ . ri. 21,30 - Stüdyo tango ve caz orkut sini ve Balkanlılar araıındaki an· 
mekanda ıözüne ayna ilitti. Siyah raıı. ıa,manın bozulmasını istiyorlar. 
kırpık bıyıkları, uzun boyu, ıe . 223 Kb7~ VARŞO\'A, 1M6 m. Balkanların bu harici tesirlerden 
nit omuzlariyle kendini beiendi. ıo.H; Keman • Piyano kon.eri. ZMO: c-.zade kalması büyük bir ehem • 

E . k ld e· h' Plik. 20•60: Spor. %J,U: PIAk. IUO: Ha- ı'yetı' haı'zdı'r. Bu"yu'"k devletler 
vın apısını ça ı. ır ızmet- IMlrler. u: Muhtelif. ı2,1~: Piyano. refakati· m 

çinin pe9inde bir salona ıirdi. Bir ıe f&J'kılar. :ıa: Mtıtaıea 21,16: MualkUI Balkanlan rahat bıraksalar, ora· 
kötede, kambur, çirkin biT kadın neırtyat, 24 Musahabe. da ufak bir karıııklık bile zuhur 

- Hay:ıı-, oraya, bir senedenbe· bir teYler yazıyordu. 813 Kbz. BtlKREŞ, 36-l m. t!lmez.,, 
ri bana baktılar, paket paket yi- Hizmetçi: 11 - 16 Gündüz neırlyatr. 10.0~: Romf'n Yugoılavyada söylenen bu ha -
yecek, giyecek gönderdiler diye muılklıl. :eo: Konft>ranı. 20·16 = Radyo orkP.S· l'ici tesirle ltalya kastedilir. Kra· 

- Oturunuz, dedi, han11nefen· truı. ı1: Kol'lferanı. 21,ııs: KemM konrıe-
gidiyorum. Gitmemek hem nan- di ,imdi ıelecek. rt. ıı: Muaahabe. 21,•ıs: Taırannı. :ıı karı· ia Fransızların prevcntif harple · 
körlük, hem terbiyesizlik olur. Biraz ıonra hanımefendi ıeldi. ıık konııer. lll.30: Kahvehane koneert. rinden bahsettiğim zaman lo·al 

Ayfe kızardı: Giyinmiıti. Sokağa ıitmek üzere ıso Km. LUKSEMBUBG, llM m. dedi ki: 
- Sana onları benim gönder· idi. Ihsan, hayran hayran bu ls•lı:re eu,-areeJ, 20.so: Kanıtk konaer. %1 Bir preventif muharebenin 

mem la:o:ımdı. Ama ne yapayım. muhtetem kadına baktı. Dünya laaberlerL %UO: ı.vıtre f&J'kı ve ha- mümkün olabileceğine delalet e • 

h 
va.lan. 21,M: Muaahabe. 21.•o: Kanttk kon- ? 

astaydım, para kazanamadım. Saibe hanımefendi, ıüler bir .erin devamı. %2: Aıktrl kon.er. 23: ı·cnı den bir emare gördünüz mü·· 
Hanımefendi bana teklif ettiği yüzle: tıvlçre muılktıı. 28.26:: Pllk. Görseniz bile bir preventif mu-
zaman çok üzülürüm .. Fakat ca • KJı&. P.RAG, 470 m. huebe dahi önüne geçilmesi için 

. d - - Safa ıeldiniz, dedi, tea.ı.k • ı h k d ' 1 reaız i. Hayır diyemezdim. Buna ·,.- ıuo: Pllk. ıs.u: Muaababe. 18.6.5: ç: ~ı§ı an arp a ar me§ um o -
hakkrm yoktu. Ama sana böyle .kür ederim .. isminiz nedir? .. lh • PWr. - MalUalte. 11.15: PUL ıuo: Al· mnz mı?. Her halde Yugoslavya-

1..... 
1 

san.. Ha, bizim Anenin kocaeı... ıMDea aeartY8!L 19.N: llüerler. ıo: 8aa& a- h b · · · h' b' me1Uup a yazacağı aklıma gel· yan. n.lo: x • o.travaclan nAldl, 19,,o: nrn ar i isteme11 ıçın ıç ır se· 
med'i. . Memnun oldum .. Karınız iyi, ça· tmcre maallmL sa.ııs: PWc. ı-.~p yoktur. Biz devletimizi tetkil 

N 'b ., lııkan kadın. Yolladıjım ~yler i- MI ..._ avoa-•n, uo m. <·ttik, istedig"'imize nail olduk. 
- e i 1 i.. tinize yarıyor mu bari?.. ..........,. _ MektUpları bu b' h n.ıaı Gıtesla <Pw 07at) < ...... > ı- Bi1. ıimdi yalnız memleketimizi 

dum
.. • sa a gör· - Minnettarım hanımefendi.. ııtmH mutndlı 'C!ramr, 2 ,tıs: ~ · .ıe - uClafaa etmeyı üşu z e 

ToU ılgan t.akmıı. m • 
Artık bundan sonra zahmet bu • .,..·,ha.t bırakı.ldıg"' ımızı istiyoruz. 

Sustu. Ihsan katlarını çatmııtı .. 
Hem eöylediğine piıman oldu 
hem de tatalıyarak devam etti: 

111 llu. Deutecblancl9ender 1111 m. 
Yurmayınız.. Karım iyı'l-ti. y 1 ·· dafaaya hazır -s 11,11: IJ. a. konmerL ıı.u: MllU nflfrl· ugos avya mu • 

- Benim için zahmet dejiJ, 1a&. il: Haberler. ~a.ao: Jlad7o Wmltl, dn-. Fakat harbin, sulh mu olacak 
zevk. ll,Uı Delll& laakrlert. %': Gece kon11erL eselesi hakkındaki karar büyük 

.. Klaz. vtY ANA 501 m. m 

vassıtlık vazifesini yapı 

fakat hakikat halde kendil 
çin bir pay çıkarmı.ya ç-1 
lar. Devletler biribirleriyle 
nta"k iıterlerse, bunu bu ,tlıi 
tava11ıtlarla defi], do 
doğruya müzakere etmekl• 
edebilirler. 

Bazı devlet adamları dit 
korumak için muahedeleri' 
":.. tetkiki lazım oldu 
ıürüyorlar. Bu kat'iyyen 
tır, ılksi doğrudur.,, 

"- Muahedelerin tetk' 
tiyen tarafların arzuları 
getirilecek olursa onlanll 
kanaat edip eusacaklarmı 
diyor musunuz? .. ,, 

Kral bu sualime lcJaaca: 
"- Hayır!,, cevabını Y 

- "Bazı mahafilde Y 
yanın dahili mütkülitınd-' 
fade edilebileceji tafavvut 
narak ümide dütülüyor.,, 

"-Bu mahafil büyük 
sarı hayale uirıyacaldardıt 
le manasız sözlerin yeri 
Ayni dedikodu umumi 
evvel de söylenirdi. BunuJI 
olmadığı meydana çıktı. 
goslavyada her türlü ihti 
şı hazınz.,, 

Her hükümdar resmen 
nun batkumandanıdır. 
Kral Aleksandr harpte o . 
kendisi kumanda eder. fi 
aldığım bütün devlet sd 
arasında Kral Alcksandr > 
da harp veya sulh oJacaıı 
lesi hakkında en ihtiyatlı 
~ta l>ulun.a.n..p.haiyetti. 
mfthftfili "Fransa yürüv 
sualine "Bu mesele ln 
vereceği karara bağlıdır.,, 
bını veriyor . 

Kral Aleluandrın barıı" 
- Ben eize aeıl ıönderdiiiniz 

mektuplar için tetekkür edece • 
20,46: Alkerl kon1er, U,30: llar11ı.k neı· 

rlyat, 21.IOı Haberler, ıa.ao caz ve rece 
mualklal. 

devletlerden çıkacaktır. 
Bazı devlet adamları sulbü ma kurudur. 

- Uzun uzun mektuplar .. Gü· 
zel, tatlı sözler .. ·Bir okuyan olaa, 
ıizi kırk yıllık dQst zanneder .. 
Şimdi de oraya gidecek, onunla 
konuıacakım .. 

ğirn. 

-Bunun~in banadeii~ Mak-~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b,1leye tetekkür ediniz. (Saibe ha- pıa- 8 Q R S A ~ 

yardım etmek makıadiyle muta-

ölüm mağarası - Beraber gidelim, dedim, ıs· 
temiyoı·sun. 

Ayağmı yere vurdu: 
- Hayır, istemiyorum. 
Ve ilave etti: 
- Sizi rahatsız ederim. 
Ihsan omuz silkti: 

- Öyleyse ben de yalnız gide· 
rim. Geçen seferki iznimde göre· 
medim. Burada değilmif. Bu ae • 

ffll" ıidiyorum. Benimle bu derece 
alibdar olan birine terbiyesiz • 
ıfic edemem. 

,.. 
VAK 1 T 

Gündellk. Blyaal Gazele 
ı.tubul Ankara caddeal, (VAKiTi yurdu 

'l'Zl&FON NUMARALARI: 
Yuı lflerl telefonu: H3ı» 
idare telefonu : uıno 

Telcnf adresi: htanbul - (VAKiT) 
Pmta lıutwru No. te 

.USONlC BEDELi.ERi: 
Ttırldye 

HOO Kr. 
,&O 

'°° • 

Ecnebi 
Z700 &r. 
1410 
800 

150 • ~00 

DAN t7CBl:TLEKI: 
'ncart Ulnlarm lllıı aayıtalarmda aan· 

tim! IO kuru§tan bqlar. Tik aayıfada 2ııo 
kurup kadar çıkar. 

BU)'Qk, tazıa. devamlı ua.ıı verenlere aJt 
ayn tenzfllt vardır • 

Re91mll uanıarm blr •tın ıo kuruıtur 
KUÇU& rt.ANlAJl: 

Bir det .. 1 30, lJd dc•uı ııo, Uç detuı 66, 
dOrt defaaı 75 ve on defuı 100 kunııtur. 
Ot ~ IJ&D verenlerin bir defUJ mecca· 
neadlr. DOrt •tın JeçeD Ul.Dlarm faslı 

atrrlan bet lruruıtan beaap edWr 

1. 
nımefendi, kambur kızı ıösterdi) 1 
Paketlerle beraber mektup ıön . 1 Hiı2Jarında yıldız işareti olanlar üzer· 

!erinde 28Temmuzcla muamele görenler· 
dermeği de o icat etti, mektupla- ı dir J Raııamlır tıp2nış fiatlarını ~ösrerir. 
rı da k'endisi yazıyor.. Sevin -
Makbule, bak mektupların da 1 nukut (Satıt) ı 
makbule ıeçiyormut.. Ben ıidiyo- : ~~~:. ~!:: : : :,1~;~: ~;: : 1 

öz bek cümhuriyetinde bir güıı1 
definesi bulundu 

rum .. Tekrar edeyim, ıiai 16rdü - • Parıs t6?. · • * Berlln •o -
. ... .. ld • & -:t • Mlllıo .tııo, - • \'aışon '23, • 
gume memnun o um. "Yfe ~y- • .Brübe' 111. - • Badıpeşıe ~8. -
leyiniz, yarın sabah uiraım, di - • Atlaa 'l!', • Blllmş t9. -
kitlerim var. ı • C'eoevrr '17, - • Rel~raı ~6. - 1 

• ~Of)ı 94, • · • Yokohıma 34, - ı 
Daha Ihsan cevap vermeden, ·' • Amsıerda'l s•. • Altıa 112t. -

hanımefendi odadan çiktı .. lhaan • ruı ıoı , • ~lecluiyc :46 -'O 1 
' ıı • C:r11thn m 31 ... R~aknnı '~o -

bir iki cümleyle Makbule hanıma -~ · · ·-
tetekkür etmeii dütündü. Fakat 1 Çekler (kap. sa. 18) 
Makbule buna da fırsat vermedi: ı ı • ı.ondra o.;.ı, • Stolı:hot" a o~9l , 

T __ ı,k d i 1 d ı ı • r\'tv)Or. 0. 79ı4<.0 • \'hana 4. 2 6~~ 
1 - efÇA üre e er teY er e • :: • rıııs 1206 • '1ıdrlt '81113 , 

lcil .. Hem esasen benim için mek·ı ı · • Mlltno • o. 11c • Rcrtın ı,u.56! : 

tup yazmak zevktir. Bunu seve se- • rruı..se .\ 38~~ • \'ar~0·~ 4 2115 

Taıkent'ten United Press bil-

diriyor: 

Bir S. Rus heyeti seferiyeıi Ti
mürlenıin .meıhur kütüphane~ini 
ararken eski pergament kağıtları 
yerine bir gümüt mağarası keıfet
miıtir. 

Heyeti ıeferiye Özbek Cumhu
rıyetinde Şadimir dağlarında Sau
rab ka.abasından 20 kilometre u· 

zakta bulunan ve yerli ahali tara· 
• Atin~ 113 Mi.' • Ru,ı , p ·er ~ J 9g:; 

ve yapıyorum .. Sı'zı"n mektupla • C' 4369 a · '· f d "Öl" ~ d ·ı • er.e\'lr 'i , pU• re · ; 9 4014 ın an um magarası,, enı en 
rmız da süze!. CH'&p vermek ay· • Sof>• • 6 ='i • Bctgrıı • a .. 8075 ve c_.ok korkulan bir mağarada tet· 

k l • Amsıuda ı 1.17~8 • Yo\.oha ııw .658:" 
··ıca zev o uyor. • l'uıı 19.ı \ • ~lnsı.uvı ı o 9 ~s kikat yapmıştır. Heyeti seferiyeyi 

Ihsan aokaia çıkınca, evinin ! -S- H A M - - - bu ma~arada tetkikat yapmağ" 
vo1unu adeta kotarcasına tuttu. • - ~--- - sevlt~den sebep, tarih ve me.u.Har· 
lJaradıiı inkieıan ba•al kendı'ıı"ne 1

' Ranlı:u• 9·-
1 er~ıı~ •• '

1111 
d T 1 · 

0 " • Anadolu n .o ı ımento u ı ı 40 da bu mağara a iı~ür engın -
-le itiraf etmek istemiyordu. t{ıll •. oo l ' n\'on Pt~ - ,oo gfıya ruhlar tarafmda11 tahtı mu· 

1! ~lr. liavrın ı '.rn uk ile! -.oo l k h 
O 1 

hafazaya alınını~ o r.n - iitiip 11.· 

1

, ~:~.r~~;!~:hsı :~:; . ~:~Y~ . cm =-:.c~ 1 1 ne:ıinin gizlenmiş olduğu rivayeti· 
1 l'omontı ıs.rn reıeron - 00 1 

1 dir 

Fakir, yokaul evine ıirdi. Sol
~un Ay,eyi ıardü. Kadının ıöz
lerinde hi1i. bir damla Y•t parlı-
yordu. 

1'.= rattkrazlar tahviller Bu mağara, ŞZerek l·orkunduğr 
Kocasını ıörünce rülUmMdi: J 1 f • 193 ıTllr~ Por.I 28 Pi ~:ıe~trlk - .O ı \'e gere~U!? ctr«J. lr!'T' <'""'.yet !arp V" 

- Ne r.a'huk ıeldin. . . 112:-40 rramva' .no tehlikeli o!l'!U yiizünden ş:mdjyc 
lhaan bir tev t6y1emedi. O d• ~ı.",, .. ,•ııDıhııı"ıı "/oo:-•. ~o Hıhrıın .o ı kadar tetkik edilememi•ti. F r 1 

ilim d. h" • 1 1 " • • - ' Anadolu •7 I' ı ~ ~Ü se ı Ye ıç ıamım O nnyar E:r,ant hrtıcmı ı,ııı. - Anadolu 1, 48•60 • rnağara üstiindcki 11 inci asırc11\-
bir aeı~: ıı:,11 tu A .oo Anado!a 111 -.oı 1 kalma c,k; <UP.1'Ça yaz•lar1 ore.d~ 

E _.. d d' bu d.ıı.rtte d Aı~c!.ı• - 00 • \l llme~~ıı \ 4~.3 ı I• 
- Vv•, e ı, s n e I~ .. her l-ıang1 bir ha7.'nen;n m:"'vcu·E· 

k1'rtuldum !.. ;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiimiii&iilli&illiiillii&ililiiii&llllilili118-iiil•ı yetine delalet ediyordu. Prof. A 

F. Soseldkonun riyaseti 
heyeti ıeferiye ahiren ~ 
yice tetkike muvaffak 0 

orada zenıin ham ınad-' 
leri bulmuttur ki bunl~ o 
ce sene evvel itlenillllİf 

f d• mağaranın her tara ııı İf; 

iman iıkeletleri ile toP' 
dan anlatılıyor· 

Müteha11ııl&rın t-1s 
~ d.lı' nazaran magarada d~ 

(:#>) 
çuk milyon Unzc ,; 

.. ·· 1500 ton ""' gumuf ve 
d ııl'' ganez ve diğer m:ı e 

tur. ,,~ 
(•) Bir Uzne - 40. b~ 

hir siklet öl~~s~::.r· sır/ 
~·on nznr -~ ~j 

c•~ Dr. Hahz .. , 
~ ıhill hasttAlıklar ~ 
Cuma ve pazarda" a ''ıfl! 

~leden •onr• •aot 21 clt dl ( 
htanbu!da Oivaa1ol0 " .ı. 1 . ... .,.. " maralı huıuıi kab1":...-
kab1.:l eder. Mu•Y•" 

fonu: 22 .. ~ t. -~ 
Yazlık ikarr:·•'-ib 1 
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olsanız 

!1-VAl<JT . 1 ACUSTOS 1934 -

Istanbula gelen Mısırlılar müştekidir! 
b ,... (Ba, tarafı 1 ln<•i &a~ ıfııda) 

U ljQZlgQ istiklal ülküsünün Türkiyede göz-
müddet Mıurda çalışmak 
davet olunmaları beklenir. 

üzere 

. 1lgi başlığı ? 
leri kama§hran bir heybetle lesi • 

korsunuz sidir. Hepsi de bundan duyduk-
• ları iftiharı ne engin bir samimi· 

yet ve ne coşkun bir belağatle 
anlatıyorlar! 

Muhterem misafirlerimiz ıçan • 
den İsmail. Osman Bey Abaza 
ile ayrıca bir mülakat imkanını da 
bulduğum için saygıde~er mebu -
sun suallerime verdiği cevapları 

!'laklediyorum. 

kında neşriyat yapılır, bu suların 
tahlilleri anlatılır vetesircri gös • 
teriline, Türkiyeye gelecek Mısır· 
lı seyyahları birden kabarır ve 
tedavi için Avrupanm su şehirle· 
rine gidenler burayı tercih eder· 
ler. 

elk' 1 aktam bir arkada§ım 
rır b 1 ahçeıinde oturuyor· 

t '°"' ıuk biraları çekerek 
h "' 

1 °ıucu sıcağını unutrnı · 
tıl'ord k . 1 d u · Bır ara ık arka • 
erin d . . . . kt" O . erın 1çım çc ı. 

I' ik· h 
y 1 afta evvel boıandığı · 
ordu- O . . k d' . · •••· nun ıcın ·en ıır· 
•ııt ki: -
~··. 

( 1211ll, halini bir türlü an 
Yoru 
d rn. o kadından kurtul-
trı dolayı mes'ut olmar 
lirke . k' k" ı d n ıç ı çe ıyoraun . ,, 
afırn cevap verdi: 

!Vet kurtulduğum doğru · 

1. at ı!nes'ut olup olmadığı· 
ll\te o ... d b" a·· .. ı 
1
• • a a ıraz u§unme • 

e 1Yor' . ,, 
A.nlıyorum 1 • Boşan:lığım 

barışmak is · ()dun. Gene 

' . .. , ' 
lia.yır birader, hnyır. HaH 
. ltııyoraun. Mesele dahn 
it, 

lı 

~ 
e demek istediğini anlır 
' Söy~e de meraklar 

Yırn .,, 
Q11· 

l}'orsun ya, bo§anma ıc 
tının mütemadi ihaneti i-

~~tt biliyorum, zavallı a l' ... ,, 
lier neyse, artık ondaı 

. ~Yelim. Geçmişe m a:- · 
0 tanma davasında karı · 

rtilisinin ismini söylemeğ< 
fım §tUTn. o h....- ' ~imdi 

~Ye müracaat etmiş vr 
Ilı tı bir hakaret davası ar.: 
lıta.Hıkam bu davaya itti · 
it .. ,, 

~ ~tbat bir vaziyet! ŞimtJ 
~~'kıın'> 
ı .. ,. 

i. ~bununla kalst\ydı . gen• 
~ tı muhakeme esnasın·· 

a. d h 'titı. a a. fazla kuvvet vere 
İ da.ha evlenmeden evvr 
~ tn" 

unasebette bulunmu• 
lllu .. l 
l 

&Oy eıniıtim. , , 
t • 
Rıttikce karışıyor. Son 

Q 
lı~l~~u ıöylediğim ıçın !İm 
b\d 

1 "rnın ilk kocası 
'c l da. "1ı b va açmıı, vaktiyle 

f, F <>~duğumu iddia edi
~ı k 'llalığa bakın ki adam 
İ..· tr !e T 
·~11\: İl y.. anıdıklara be -
~ 1 k oö d" ..... o \lh e r ugum yerde o 

·•u b d 
llt. u unu kıracağım!, . 

l',k· 
~l,}'l ı~ lca.rııını elinden aldık-

1•k·nd ~ .. .. ıgı ıçın değil 

\>~ 
~tif ~nırn, ne kıakanma-
ll}o'k~ "kaktiyle karıaın r' 

abah t' .. · ' ()t\ . a ı uzerıne al • 
~ Un •çin k d 

t\a.f a.ka a ına uzuı 
.' Ş~d· ı. "ermeye mecbu 
'"' 1 ~ d ., 1 iıtiy0 n en bu paralar11 

·• rrnu1 k 
~I)~ 

• Yo ıa diyor . 

'ftt L ene a. b' 
'"lcl .. · ıra.der, pek her· 
~ . '"'•n?,, 
~ llıjlll b .. 

. detil t l . u soylediklerim 
, 'lll de .b tın fenası fu k ' 

t" \l Vak' l L •0ıletı' . a. arı duymu, 
"""'' Ilı oy ı ~hd· arım, herif ı 

ıt ed· .• 
ıyor. Kocası 

~) 1c 

~~' da. nu var?. Ya 
'h 

"- ı, öldürmekle kalsaydı gf.. 
ne iyi idi. Fakat herifin bunr 
hakkı yoktur. Çünkü senelerden
beri karısından ayrılmıştır.,, 

"- O halcle senden ne istiyor i 

O da izdivacının benim tara · 
fımdan bozulduğunu iddia cdi · 

Konuştuğum Mısırlı zevatın 

hepsi de memleketimizi ilk defa 
ziyaret ediyorlardı. Hepıi de bu 
ziyaretten memnundular. Ne ya
zık ki hepsi de kendilerine yol 
gösterecek bir kimse bulamadık -
larr, şehrimizde yaz mevsiminin 

Sordum: 
- Ziyaretinizin intiba1arını an

latmak lütfunda bulunur musu

nuz?. 

yormuı !,, 
nasıl ve nerede en eğlenceli ve en 

"- Tabii hu iddiasında hakl 
istifadeli geçirileceğini bilmedikle-

- lstanbulun şanlı ve uzun ta· 
rihinin her safhası in~ana başka 
bir intiba veriyor. Gözler, mazi
nin ihtiıamı karımnda kamaşı • 
yorken, birdenbire bu şehirin bir 
aralık geçirdiği kara günler halı· 
ra geliyor ve daha sonra Büyük 
Guinin bütün memleketle birlikte 
lstanbulun damarlarına ve şiryan· 
larına isale ettiği coşkun hayati -
yet. ıeli, bunu takip eden büyük 
kalkınma hamlesi ile Türkiyenin 
en büyük milletler safında tam 
müsavat dairesinde duruşu, Tür -
kün bütün dünyaya hakkını tanı· 
tarak yurduna hakkiyle sahip ol
maaı, göz önünde ceste ceste can
!ar.ıyor. Şehrin güzelliği ve Bo· 
ğazın eşsiz cazibesi ise ayrı .. 

değil, değil mi?.,, 

"- Haklı değil ama, 
son zamanlarda bana yan 
bakmıya başladı!.,. 

ri için şehrin göbeğinde büyük bir 
adam otele yerleşmi~ler ve son sıcak 
gözlt günleri terliye terliye, kaçtıkları 

"- Varsın bakım, sana ne? ... 

"- Sana ne diyorsun! Bana r 
olur mu?. Adam bizim daire mü 
diridir, amirimdir. 

"- O halde İ§ değişiyor. Sen 
işinden çıkarabilir!,, 

"- Çıkarırsa başka bir iş hı: 
labilirim. Fak at amirimin hanı 

yan gözle baktığını daktilo 11nlar 
ıa o vakit çok müşkül mevkid, 
kalacağım ... , , 

"- N~ dernek istediğini anl 

yamıyorum.,, 

"- Anh~·amıyacak ne v~r 

Daktilonun karımdan bo§andığı 
mı haber aldığını istemem?.,. 

"- Daktilonun bununla ne & 

lakası olabilir?.,, 

"- Naııl olmasın, 

lı gibi bir şeyim!,. 

kızla nişar 

evlenirser, "- O halde k•zla 
yeni bir aile kurarsın!,, 

:s...... ---·· '.:Ar~•~r 
bunu bana tavsiye etme! Kızrn 

bizim daire müdiriyle aşıka.. 
münasebette bulunduğunu gördü· 

ğümdenberi .... , 

"- Kızla evle;.mek fikrinden 

vazgeçtin, öyle mi?. 

"- Maateessüf öyle değil ' 
Daktilo evvelce bir adamla nişan 

lıymış. Nişanlısı kızdan vazgeçin 
ce bizim daktilo hanım herifir 

yüzüne bir şi§e zaçyağı atımı : 

Şimdi adamcağız buruşuk ve 
yanık suratıyle dolaııyormuf. 

"- Bu müthiş bir şey! 

" - Ben buna o kadar ehemmi· 
yet vermiyorum. Nihayet insar 
yanık yüzle de yaııyabilir, değil 
mi?. Fakat bundan daha müth' 

olan bir şey var. Nişanlım dedi· 
ğim daktilonun peşine bir herif 
talolmış. Bu herif katilmiş, üç a · 
dam öldürmüş. On beş ıeneyc 

mahkum olmuş. geçen sene umu · 
mi aftan istifade ederek hapister 

çıkmış.,, 

"- Ya seni de öldürürse? . ., 

" - Herifin ne yapacağını l 
miyÔrum. Yalnız sokakta rasgel· 
dikçe sağ elinin şehadet parma· 
ğını salhyarak beni tehdit edi -
yor. Bunun ne demek olduğunu 
kolayca anlarsın!., 

"- Anlıyorum birader, anlı • 
yorum. Çok müthit bir vaziyette 
sin. İstersen artık bu bahsi bıra
kaltını da başka bir şey konuş:ı 

lım !,, 
"-- Peki başka bir teY konu 

şalmı. Ümit ederim ki karımdan 
bo§andığım halde neden betbah' 
bir adam olduğumu tamamiylr 

anlamıııındrr.,, 

Dedikoducu 

sıcağa burada da kavuşmak yü -
zünden talilerine küse küse geçir
mişlerdir. 

Kendilerine, bizim bile yazın 

şehrin göbeğinden kacarak serin
likler, yeşillikler içinde, deniz ke
narlarında vakit geçirdiğimizi an· 
den mahcubiyet duyarak beni u • 
lattığım zaman, bilgisizlik yüzün

tandırdılar. 
Bu noktanm alakadar makam· 

lar tarafından nazarı dikkate a -
lrnmasını, seyyahların elineverile
cek mufassal rehberler hazırlan -
masını şehrimizin menfaati ve mi
safirlerimizin i~tirahati namına 

temenni etmeyi bir vazife sayıyo-

· rum. 
Misafirlerimizle konuşuvorken 

anladığım bir nokta da şehrin gö· 
beğinde büyük otel fiatlerinin pa
halı görüldüğüdür. Bu pahalılık, 
bir çok yolcuların mezuniyetlerini 
kısmalarına saik olmaktadır. Hal· 
buki bir seyyahın ikameti ne ka • 
el ......... aürera•. ikametinden el
de edilecek istifade o kadar bü -

yük olur. 
Onun için bu nokta da nazarı 

dikkate alınmağa değer. 

Konuştuğum zevat içinde bü -
yük hukukçular bulunduğunu söy· 
lemiştim. Bunların biri, müste • 
şar meleki Yunus Salih Paşadır. 
Biri de Mısır temyiz mahkemesi 
erkanından Hamit Fehmi Beydir. 
Sonra Mmr mebuslarından Ah -
dülmutami Bey elhüseyin, Abdül
hamit Bey elbradmi, lsmail Os
man Bey Abazah ile tanıtmak şe
refini kazandım. Hepsi de cid • 
den güzide, değerli, yüksek sima
lardı. Hepsi de memleketimizi 
seven ve Mısır gazetelerinde mem 
leketimiz haberlerini dikkat ve e
hemmiyetle takip eden anlayışlı, 
kavrayışı kuvvetli, tecrübeli in· 

sanlardı. 

Muhterem muhatabım Arapça· 
.nın bütün tatlı fesahati ile söylü· 
yordu. Kelimelerin içimde bırak
tığı aksini bir az dinledikten son

ra anlattım: 
- Bu sene lstanbula gelen Mı

sırlıların sayıaı geçen seneden da· 
ha çok. Bu sayıyı daha fazla ço
ğaltmak için ne yapmalı? 

Cevap verdi: 
- Bana kalırsa bu nokta ehem

miyet vermeğe değer. Mısırlılar, 
Türkiyeyi ve Türkleri severler. 
iki millet arasında devam eden 

asırdide hayat müşareketinin do
ğurduğu rabıtalar, onların birbir· 
lerini sevmelerini temin ettikten 
başka Mısırlıların Türk kardeşle
rine karşı derin bir itimat hisset • 
melerini de temin etmiştir. Bina· 
enaleyh Mısırlıların lstanbulu ve 
Türkiyeyi ziyaretleri için yapıla
cak küçük, fakat muntazam bir 
reklam, her sene buraya bir çok 
Mısırlıların gelmesini temine ki • 
fidir. Sıhhi propagandanın en 
kuvvetli propaganda olduğunu bi
lirsiniz. Türkiyede tedavi şehir· 
leri çoktur. Bursa, Yalova, Tuz
la ve saire gibi. Bu su şehirleri
nin sularındaki şifai haualar hak· 

_." 

Oqle • 
ıse 

Bu zatların içinde mebus lama-~ cBaı tarafı 1 ln<'I ıııy:ıfadal 
il Osman Bey Abazah seyahat ve Mahıulatımızın hariçte istihli.· 
ziyaret dolayısiyle mühim bir işi kini temin etmek için ecnebi mem· 
de takip etmekte idi. leketlerden alabileceğimiz şeyle -

Mıaırın en kuvvetli şahsiyetle • rin tayini, . onlara mukabil menfa· 
rinden biri ve en büyük iktıs:atçı- atler gösterilmesi icap eder. On · 

51 Talat Harp Paşa, Mısıra ihda lardan sınai mamulat satın alaca · 
ettiği bir çok hayırlı ve faydalı ğız. Halbuki diğer taraftan bi~ 
müesseseler arasında bir dP. bir kendi memleketimizde sanayi vü· 
,matbaa tesisine muvaffak olmuş cude getirmek mecburiyetindeyiz 
ve bu matbai\ya merbut olan bir Bu itibarla her iki ihtiyacı telif e· 
huruf dökümhanesi vücude getir- decek bir iktısadi usul takip etme? 

mış. 

Bu dökümhaneyi mi•kem:ne] -
leşt!rmek için ilk hatıra gelen şey 
kardes Türkiyeden htifa:!e etmek 
olduğ~ icin Mısır'ı mebus İsmail 
Osman Abaza Beyin bu ya7 
memleke~imizi ziyarciinden ictti • 
fade ile kendine bu işin tetkiki de 
teklif edilmi~. o da bu isle meş -
gul olarak $Ok iyi neticeler elde 
etmiştir. 

Y akırrla hurufat dökümcüleri -

mizden birkaç muhasaııın bir 

mevkiinde bulunuvoruz. 
Bunun i1.:in bir ihsaivat sistem· 

meselesini fDemographie) mem 
leketin genis bir surette sınaileş· 
tirilmesiy]e değil, meselenin dai· 
ma iyi hal caresini teşkil etmiş o· 
lan muhaceret ile ltal etmeliyiz. 

Maamafih bn umul'!'• istikamPt 
rasyonel bir tar:zda inki~af ede • 
ceği zaman ıanayiimizin faydalı 
olacağını inkar etmeği icap ettir· 
memelidir. Zira bu sanavi yerı: 

mahsullerin halkımızın ihtiyaçla· 

Söz buraya gelmişken Mısır 

ile Türkiye arasındaki iktısadi 
münasebetlerden bahset.:nek iste
dim ve ~ordum: 

- iki memleket arasındaki ik • 
tısadi münasebetleri inkişaf ettir
mek icin neler yapılabilir?. 

Mısırlı mebus cevap verdi: 
- Size bu dakikada rakama is· 

tinat eden malumat veremiyece • 
ğim. Fakat he .. iki memleketin 
de bu vadide biribirinden mühim 
istif ad eler temin edeceğinde şüp· 
he yoktur. Her iki memleket de 
birbirinin piyasasında kuvvetli bir 
mevki tut<\bilir. iki memlekette· 
ki iktısadi ticari iılere nezaret e -
denlerin bunu temin edecek yolu 
bulmalarını, her hangi bir müşkil 
varsa onu bertaraf etmelerini te • 
menni ederiz . 

Bir az da Mmrın siyasi vaziye· 
tinden bahset.mek istedik . 

Sordum: 
- Mısırın siyasi vaziyeti ne 

merkezde Yakında bir yenilik 

beklenebilir mi?. 
Cevap verdi: 
- Mısırın bugünkü siyasi vazi

yeti miistakardir. Kral Fuat Hz. 
memleketi yükseltmek için çalış • 
maktadır. Mısır parlamentosu 
memleketi bihakkın temsil etmek
tedir. Onun icin yakın zamanda 
Mısırın siyasi vaziyetinde bir de
ğişiklik beklenmez. Yenilikten 
maksat eşhasın değişmesi ise, bu 
ikinci derecededir. lnstiltere ile 
bir muahede akti bahsine gelinc--"er--~~·c= 

hunun bu sıralarda vuku bulaca-
ğını ümit etmiyorum. 

Sö:!:, vara vara umumi iktısadi 
buhrana vardı. Muhterem mebus 

ilave etti: 
--- Mısır, umumi buhrandan 

çok derin bir surette müteessir 
oldu. Mısırda buhrandan en çok 
müteessir olanlar, çiftçilerden zi • 
yade arazi sahipleridir. Bununla 
beraber Mısırlılar vaziyete intiba
ka karar vermişlerdir. 
Mülakatımız nihayet bulmuştu. 

Misafirlerimizi fazla rahatsız et • 
memeyi nezaket borcu sayarak 
teşekkür ederek ayrıldım. 

ömer Rıza 

iıereqe? 
rı için memlekette işlenmesini te· 
min eder ve bunların ham madde 
halinde gidip işlenmiş bir halde 
memlekete dönmesine mani o!ur. 

Bundan başka usta sanayi ame· 
lesiiıe olan ihtiyaç dahi göz önün
den uzak bulundunılmamalıdrr. 
En nihayet, muhaceret için yeni 
yollar açılmasına kadar, sanayi 
sayesinde işsizlikle daha kolayca 
mücadele edilmiş olur. 

Hali hazırda milli iktısat ncza· 
reti tarafından takip olunan iktı
sadi siyasetin bu istikamete hiz
met ettiği fikrindeyiz. Fakat bu
gün kullanılan ham maddelerin 
yerli ,.e yahut ecnebi olmalarına e
hemmiyet verilmeksizin bütün sa· 
neyi !ubeleri müsavi olarak hima
ye edilmektedir. Çiinkü bunlar 
işçilere iş temin etmektedir ve ti
cari hayat için icap eden döviz 
takyidatı nazarı dikkate alınına 

- Lutfen sayıfayı çeviriniz -



Alman - Italyan Dostluğu 
_.- <Bat tarafı ı 1nc1 aayıfada.> v J kadar milli ıoıyalist tevkif edil -\ 

~nziler üniformaları, mıgferle- mit ve ~ki belediye reisi Erneıt 
ri ve kollarında ~amalı haç i!aret· Renschin otelinde mühim bir pat
leri olduğu halde gelmiılerdir. lç- layıcı maddeler deposu bulunmuı· 

on sene aiD" hapis cezuma mah· I 
kum etmittir. 

}erinde iki de Alman vardır. tur. 

YugQılavya hadi••l•r kar• 
tı•ında dUrUat hareket 

etmlt 
Mülteciler, hududu zırhlı oto- Ern-est Rench ve iki kardeti 

mobiller, mitralyöz ve silahlarl~ kaçmıya muvaffak olmutlarqır. 
geçtiklerini ıöylemiılerdir. Bütün Dördüncü kardeıleri yakalanmıt · 
silahları Yugoslav memurları tara- t 

Berlin, 31 (J\.A.) - Al-.an a

janaı Yugoslav ıefar•tinin bir teb
liğini netretmektedir. Bu tebliğ
de Avusturya hadiseleri eNtaamda 
Yugoslavyamn tamamiyle dür\itt 
hareket ettiği eheııımiyetle kayde· 
dildikten sonra deniyor ki: 

ır. 
fmdan alınmışbr. • 

Ak.b 1 · h kl- d 1 DolfuaUu katıll divanıharpte 
1 et erı a ~ın a soru an su· - ! 

. . • 1m hesap verıyor 
allere hepsı Berlının, A anyaya v· 31 (A A ) _ Adi' 

d ·1 ı · · · "d h l ıyana, . . ıye gön erı me erı ıçın mu a a e e • . b" . 
d ~. b kt d" l nezaretınde dolatan ır ıayıaya Şimdiye kadar Yugoalavyaya 
ecegı ceva ını verme e ır er. . .. . 
A il e t k göre müddeıumumı, adlıye nazırı- yedi yüz Avusturyalı mülteci gir-s er n zare ampına . . . 

konulacaklar nl\, ıubatta tevkıf edılen soıyalıst mit ve bunların hepsi ıilihların . 
Viyana, 31 (A.A.) _ KabiM 9eflerin tahliye edilmeleri netice- dan tecrit olunarak tevkif edilmit-

bugün toplanmış son isyana itti- sine varan bir rapor vermiıtir. tir. Avusturya isyanı meaelesi Yu· 
rak edenlerin bir nezaret kampı- Tahliye edilmeleri istenenler goslavyada münha11ran dahilf 
na. konularak mecburi hizmete ta- arasında Viyananın ıab?k bele • bir mesele olarak telakki edilmek 
bi tutulmalarına ve bütün asilerin diye reisi M. Seitz, mebua Danne- tedir. Bu meıele bir ihtilal tevlit 
emlak ve emvalinin musaderesine bera ve jeneral Koerner vardır. dtiği takdirde bunu ancak millet· 
karar vennİ§tir. Askeri mahkeme Viyana ile bü- ler cemiyeti beynelmilel çerçeve 

i(ab!Nede yeni ziraat nlZlrl tül} vilayetlerdeki asileri muhake- içinde hallebilir. 
Viyana, 31 (A.A.) - M. Schu- me edecektir. Y~goslavların tebll§I Muao· 

achnigg'in teklifi üzerine, reısı- Dün aılçeri mahkeme M. Dolfu- llnlye bir ihtar mı? 
cümhur M. Miklas, aıağı Avustur- ıu katletmekten ıuçlu Otto Planet· Berlin, 31 (A.A.) - Havasa-
ya valisi Joseph Reitheri ziraat ta ile b.§lvelçilete kartı hücumı: jans; muhabirinden: 
naztrı, ve bugüne kadar yukarı A- idare~dttn elektrikçi Holzwerberip Matbuat, Yugoılav sefaretinin 
vusturyada emniyet müdürü olan muhakemeı\yle ~eıgul olmu!tur. tebliiini heyecanlı bir tekilde nef
Hans Hammertein • EquorCl'u em· M~hk~e reiıi jeneral Ober· ı·etmekte ve bunµn M. Muasolitıi -
niye~ nezareti müsteıarı tayin ~t • weıer hH cebeye riyaıet için mi- ye bir ihtar olduğunu söylemekte-
mİ§tİr. ralay K~hini 11\emur etmittir. c!ir. 

Dolfus ka:binesinde hariciye Sorıuya çekilen suç}\4lann Vi- "Der Duetache
0 

ıaz~e~i, ...\1 • 
müateıarı olan M. Tauschnitz, ye· yanalı oldukları anlatılmıtır. Pla- ınan - ltalyan dottluğunun lliha· 
ni hariciye nazırı Berger Walde- netta 35, Holzw~ber 30 yatında- yet buldµhnu hAber vererek di
neıııı vazifesine hatlar batlamaz. drr. lkiıi de evlidirler ve ıahst ge· yor \.çi: 
Av"sturyanın Berlin sef•retine gi· çip.me vasıtaları yoktur. "İtalyanlar biıe Ve•dik ko· 
de~ektir. Planett., M. Dolfuı-q öl<Jürmek medyası ile bir hayal vermeie ça· 
YUz aosyall•t tevkif edll!ll niyetinde olmadığını fakat mi\da- hthlar. 4swlarqan'beri olduiu ıi· 

Viyana, 31 CA./t..) - ~itba- f~ w~çb~riyetinde kJldıJını söy- ıi. · 1914 ajystoaunda. ve 1915 
chelden bildirildii\ne \iy~e~ nazi\erill hf!r 'zamal\ kul- ih~~in4• ve buıU.n oldlıi\4 ıibi 

1 ndıklfln mijdaf aa sistemini kul- )itin, lifüa olaru kalmakı.drr. 
m l kett ki ıeppayelerin İ§letiJ· 
meıine de yaTdrm etmektedirler. 

Maamafih, küçük bazı istisna • 
lar hariç olmak üzere, yabancı 

ham maddeler kullanan yeni sınai 
tesiaat vücuda getirmek yuaktır. 
Çünkü bu gibi ımai müesseseler. 
mevcut tahditler "dolay11iyle hem 
karlı değildir, hem de mevzu s~r
mayeleri bile amortize e~emez ve 
bu ıuretle ileride ıpilli iktısadrya· 
:tmuz için yeni tehlikeler yarata· 
bilirler. 

Bilakiı yerli ham maddeler lcul
lanan fabrik~lar kurmak ve mey· 
cutlarmı gel\itletmek ıerbesttir. 

Maamafh bu müsaadeler dahi, 
milli iktısat nezaretine tabi bulu
nan aanayi encümeni tarafından 
etraflı tahkikat yapıldıktan sonra 
verilmektedir. Bu nıüaaageler an
c&k yerli ham maddelerin nıevcut 
fabrikalar tarafından tamamer. 
ktihli.k olunamadığı takdirde ve· 
rilmektedir. 

hiracat sanayiimize de diier 
BallCan memleketleriyle yaptığı
mız ticari anlatmalar ahkamı ile 
llutlHİ bir himaye temin olunmak
tadır. ihracat :ticaretimizde sına; 
mamulatın tetkll ettiği miktar 9üp
lleaiz azdir. Fakat yapılmakta o· 
lan gayret, henüz batlangıçta bu· 
fonmastna rağmen ve bilhassa 
memleketimiizn coirafi vaziyeti 
bakımından Mısır, Anadolu ve 
Ball<anlar araliJlda bir rabıta lef· 
idi etmeıi itibariyle, devletin ih
timamına layıktır. 

Netice olarak tunu ıöyliyebiH
rlm ki sanayiimiz, ımai bir bünye 
•ahibi bulunmıyan bütün memle
ketlerde olduğu gibi büyijk bir in· 
kiıaf kabiliyeti gÖltennemelde be
ra ber, mahıuJatnnıza iyi bir ve
rim temin etmek noktai nazar.m· 
aan dikhte ~.,, 

lanmı~tır. Diğer taraftan Berl"1 ıazetele· 
M\jddei\lmumj, bu t"rzı ıınrip ri, 9ubatta olduğu gibi ı.Mil iti· 

euldyğuqu ıöylemittir. Cel~. ı~ç- nin fegati üzerine ı~rar etmekte, 
luların av~'-atla\rİyle k~myıabilıne- Schuschlliıg k.abineainin iı\ilçrar-
leri için tatil edilmiıtir. sızhğından ve kabinede çıkın re-

K•tll ve 9erikl ölUme k§betlerden bahıetnıekted\rler. 
mahkOm edill~or Dolf\1••11• bir Dolfus 

Viy~. 31 (/t..A.) - M. Polfy- kablfte•ll 
su~ katillerinin muhıV<,meıine pu Belır~t, 31 (A.A.) - Siyui 
ıabe,h saat 9,30 da devam edilmi·- mahafil, yeni AvusNrJ'a kahineai
tir. Tabibi adli ile silah mijtehaa· nin DolfuH\IZ bir Dolfuı ka~inesi 
111mm ifadeleri dinlenptittir. Bu olduğu ve ayni siyaıet hattını m~
ifad,Jere ıöre k~uunlar maktu- hafaza ettiği kanaatindedirler. 
lün ~atmdAn on heı aalltimeırc Cchusc • Chingg tem~yijlijqijn, 
ıntts!feden ablınıttır. Amt!liyatla ltalyan taraftan olan Stanrenberr 
M. Dolfuıun hayatı uzatılapil\r temayülüne galebe çalmlf alm~ı 
idiyse ~e pu, çok elim §erait için· memnuniyetle kaydedilm .. dir. 
de vaki olabilirdi. ·Fakat matbuat Sclauechniıı'de 

Müdafaa vekilleri hükumet ile mazisini ve krallık taraft.rlıiı ~·
asiler arasmda vaki u,lat{Ilayı ile· naatlerini hatırlatmaktadır. 
ri sürerek adeıni m~suliyet kararı Avusturyanın vaziyeti 
istemitlerdir. Müddeiumuminin Milletler cemiyetln4e 
müdahalesi üzerine divanı }ıarp Londra, 31 (A.A.) - Mill,tler 
bu talebi reddetmİ! ve muhakeme- cemiyeti icra kc:mıiteıi, AvuıturY•· 
ye devam eylemittir. Nihayet nın vaziyetini tetkik !tmiıtir. 
mahkeme M. Dolfusun katili olar. Komite, hadiselerin ehenıqıi • 
'"lanettayı ve feriki cürmü Holz· yeti kartııında lnıiltere hii~e • 
weberi ölüme ma.hkam etıniftir. tinin, konseyin müstacelen te>p· 

Hükümden evel Blanetta, öl- lanma11nı talep etm'9i tetııennisin
dürmek istemediğini söylemit ve de bulunmuıtur. 
Madam Dolfuıtan af talep etmit- Fransızlar yeni batveklll 
tir. Ho!zweber ise demiıtir ki: takdir edlyorlaıı 

"-Kan döküleceğini bilmiyor· Paris, 31 (A.A.) - Viya.na 
dum. Rintelen gelecek ve bizi buhranının süTatle ha.lledilmit ol
batvekilette bulacaktı. Ben mün· ma11ndan dolayı burada meııınu· 
haaıran vatanperverlik hiuiylc niyet izhar edilmekte ve yeni bat-
hareket ettim.,, ve!<il M. Schuschnigg'in rösterdi-

f(atlller he'!"en asıldılar ği azim ehemmiyetle kaydolun· 
Viyana, 31 (A.A.) - Reisi- maktadır. Yeni b84vekilin M. 

cümhur M. Dolfusun katillerinin Dolfus kadar 11otyalistlerin düt
af talebini reddetmiş ve katiller manltğına uğramıyacağını tahmin 
bµgün ~at 16,;iS te asılmı,lardrr. edilmektedir. 

Bir tedhlt~I 10 seneye Berllnde ltalyan g•zetelerl 
mahkOm! kapıfıhyorl 

Viyana, 31 (A.A.) - Divanı Berlin, 31 (A.A.) - Havar 
harp, milli sosyalist tethi§Çi Röck'i muhabirinden: 

Siyaai poliı, dün sabah, söy
leadiiill' ıöre, Avusturya ve Sar· 
re meselelerinden bahseden Timef 
gazetesinin bütün nüshalarını top· 
latmıttır. 1 

Diğer taraftan ltalyan matbua· 
tının Almanya aleyhine tiddetli 
hücumları, hükUmet ricalini mef· 
~l etmektedir. Halk, ltalyan ga · 
zetelerini kapıtmaktadır. 

Alman diplomaıi mahafili, A· 
vusturya kabinesinin teşekkül et · 
tiğini, fakat von PaP.enin Viyana 
ya orta elçici olarak tayini için ya· 
pılan te§ebbüslere henüz müsbet 
cevap verilmediğini kaydetmekte
dir. 

ilhamlarını siyast mahafilder 
alan son günlerin Alman gazetele· 
ri, von Papenin vazifesi hakkındr 
ecnebi matbuatın, bilhaua lngiliı 
ve ltalyan gazetelerinin ne§riyah· 
nı asabiyetle kaydetmektedirler. 

Bugün bazı gazeteler, Viyana -
dan ıelen bir fayiayı yazmakta
drrlar. Bu fayiaya göre, İtalya hü· 
kumetine istinat eden Avusll~ryr 
hükUmeti, von Papenin tayininir. 
Almanya tarafından evelce kahu' 
edilmeai icap eden bazı tartlar 
mukabilinde tasvip edecektir. 

Halbuki, bu tarzda ıartlar ko
§ulmasr, diplomasi adetlerine 
muhaliftir ve matbuf,t, bir anla9· 
manın pefİnen gayri kabil olaca· 
ğını kaydediyor. 

Diğer taraftan, Avuıturya hü· 
kUmetinin M. von Fapeni M. Hit
lerin hususi murahhaıı olarak de
ğil, fakat aad~ce tabii diplomasi 
§artları dahilinde Almanyanın or
ta elçisi olarak kabul ec1eceii ıa· 

y\«Lları da vardır. 

Vaziyete bakılırsa ,bütün dün· 
yaya anlatma iradesini isbat et
mek ve M. von Papenin vazifesi 
hakkındaki fena tefsirleri ortadar 
kaldırmak için, Hitler hükumeti 
Avusturyanın tam istiklalini tanı· 
yan resmi beyanatta bulunmaktar 
çekinmiyecektir. 

Yugoalavyaya lltl'a eden 
nazller neler anlabyor.lar? 

Zagrepte Çıkan "Novosti,, g~

zetesinde okunmuttur: 
"Bu aktamki (29 temmuz) 

treniyle Varajdina, Avusturyadan 
kaçmıt olap ~8 Avuıturyalı nazi 
gelmittir. Bunlar Avusturyada
ki Hitlerist le!kilatfk mensup kim
selerdir. Firariler ~raıında bir 
hal~im, . altı mühendis, on ik~ 
ıııualliD\ ye birçok memur, tacir. 
amele ve köylü vardır. Firarileı 
"Hücum rehberi,, Wels'in riyaset' 
altında bulunmaktadırlar. On ki 
ti~en müre~ep olan siyasi idar< 
heyeti dahi bunlarla beraber kaç· 
mı9trr. Yugoslavyaya iltica eder 
bu aıiler hali mensuP- b~lµndukln· 
rı teıkilit üniformalarını ve yahuı 
ukeri üniformaluı taıımaktadır· 
lar. Bir çokları da ıivildir. Maa· 
mafih hepıinjn ko!larıP.da Hitle· 
alimeti 9lan "kuyruklu salip,, ~la· 
meli bulunduğundan Var~hlin bu· 
gµn Hitlerciler akınına maruz kal
mış bir tehir halini almı~tır. Ken· 
qi\erine tahsit edilen mahalle sev· 
kolundu~ları zaman ilk qlarak vi 
yecek içecek istemiılerdir. Çünkl.i 

aralarında bir kaç günı:lenberi ağ
zına lokma koym.amıt olanlar var
dır. 

Bunlara isyapm uzun zaman · 
danberi tertip edilmit olup olma
dığını sordum. Cevaben: "Hayır 
declil•, hu hareket bizi de hay· 

rete uğrattı. Biz de isyan 
tı yapıyorduk. Fakat bO 
için değil. 

- Silahı nereden ted 
niz? 

- Gizli silahlarımız ~· 
de herkes yirmiden kırk 
dar müsellahtır. Bütün ııı 
zimledir. 

- Mademki, bütün ıııl 
zinledir, niçin muvaffak 
nız? 

- Çünkü hazır değild 
şey ansızın oldu. Bund 
kumandaqa da bir birlilı 

- Artık evlerinize af 
miyeceğiniz için bundan 
yapmak niyetindesiniz? 

- Bu huısuıta Berliıı İ 
na hükumetleri arasında 
rat vuku bulmaktadır ve b' 
kerata Romanın da ınüd 
tiğini haber aldrk. Bu J!I 

müsbet bir surette neti ... 
umumi af ilan edilebilir· 
fih buna ihtimal vermiyo 
dan sonra da Almanyayı 
memize müsaade oluna~i 
netmektediz.,, 

Ayni gazeteye göre 
ıehrine de birçok isyancı 1 

miş bulunmaktadır. 

MaktUI ba,vekil ~ 
nasıl bir adant" 

Birkaç gün evel Viy• 
dürülen ve boyunun fe~ 
sa olması (1.50 metre) ~ 
le "Millimetternich,, yarı' 
metrelik Meternik,, veY 
baıvekili,, manasına ol-' 
henkanzler,, diye anılafl 
fa M. Dolfu•. cerı.ubt 
köylerinden birinde 
Kendisi bile cüceliği ile 
M. Dolfusun anası ve bı J 

idi. Anası ve kardeıi bıJI. 
doğduğu köy olan TexiJ1f 
makta ve çiftçilik ile 
maktadırlar. 

Müteveffa M. Dolfıı• 
lini yaphkt4ln sonra ilahi~ 
rak etm\f ve Viyanadı 
tahsilini ikmal etmi~. b"ıı 
ra da hukuk ve Ber{iPd~ 
hsadiyat tah11it etmiıtir· ~ 

Harbi umumide, he~1 
iki yaş:nda iken silah ' r 
nan D. Dolfus ltalya '~ 

.. J • • 1 · ~ k d terf• mu azım ıge a ar .; 
mütarekeden sonra ser1'~ 
rek köylü ittihadı '\·e }cÔ~ 

k·rt"' ratif sandıkları te• ı 11 
1 

etmit ve Avusturyay• 
bu teşkilatların kendi td 

de de tatbikine ba!laııt!i 
• l·p 

kim Avusturyada hır 
1 sıt, tetkil etmiş ve t9~b' 

bu pdanm Jlnıumi kat• 
1 

Bundanspnravµkd~ 
vas otorite halini alfll~' 

~ q, 
nelmiJel konferanslP.~3ı 
yayı temsil etmit ye 1 f ,~ 
de hat vekil Bıuref tar~ 

dıl1 lamentQ AZa•ı qtmş . ,,ı 
ziraat it lerinde~i jhtı• f 
siyle ziraat nazırhi1;:rr 
tir. 19~2 aepe,inde ,,_i1'' 
si düştüğü zaman ı;JO 
dahili vaziyeti fevk3 

. J1 

el• rdılı ~ 
manzara arze ıyP ·L•b" 

. tıı•"' el kuvvetlenmit ve ır. ıde 
bir muvaffakıyet e L·•f ~ 

'\111''"' 1 Bu sırada reisi Cl ~' 
Dolfuau haf vekalete ~e'f>• 
Maktul başvekil, bı&f b'< ıJ 

cf •J1 yl" 
ni deruhte etmez k 1,.ır 
kilioeyc knpr.r.aı'" 
orada kalmııtır. 



~tA~Sta RrAtJCı 
Yüzme 

•• •• gunu 
Müsabakamız 
yaklaşıyor 

Gazetemize uğrıyarak adlarınızı 
yazdırmakta geç kalmayınız 

"VAKiT,, ıençliii denizciliğe--Z2 - 200 metre (s.rbeat) erkek· 
let'tik yolunda her yıl tertip ettiği lw i~ .. 
lbiİaabakalardan biriıini de birkaç 23 - 400 metn (M~~awt) er· 

~ aonra yani 1 O Aiuıtoı Cuma kekler ıpn.. 
liiııU Modada yapıyor. Geçen yıl 24 - Türk bayrak ,arııı (Klüpler 
,,.,_bi il bak 'k' ·· 1 arumda) .. •
1 
• ..., ımız m ıa aya ı ı yuz e • 
ı 25 - Türk NJl'Ü yarııı (Hanımlar 1Porcunun iıtiraki, müıaoakala-
rııa anam•>-
),· ız~n ıördüiü raibetin ı\izel 28 _ 50 metre (s.ı-t) suet-i· 
lci ır mıaalidir. Şimdiden ıörtıyoruz ._ __ .._ 

i leçen yıl müaabakalarumzm Z7 _ 50 metM (5'rllelt) otus Mt 
ı..ııca hedefi noktaamdan bisi _. _ _._.__ .,...,. arii· .. ,,.,_ 
•ııdiren bu rakam bu yıl bftllri de tekait apc1o"Cldar •· 
~nuıı iiıtünde olacakbr. 1U1Dda.. 

Denizle alikayı fulalattırmak 11- Atlamalar (T.ramplen: 3 mec· 
... bari, 2 ibti:1ari) •• 
. • lllilaabakalara en küçük yqtan 19 _ Atlvnalar (Kule: • ınecbu· 
ıt~~en bütün ıeaçlitin ittiraldai ri, t ihtiyari)-

:mlcün kılabilmek için miılaha· 30 _ Atlamel•r (Hmmlar arasın· 
P Proıramım çok ı•nit tuttuk. ü) •• 
roıram tudar: 31 - Sa topa miaal.ııran (Klip· 

MU•abaka programı hH~•l•lml• 
1
- &o metre (5171) 12 J'at•na Jaı. Müaabablanmızda birincilik•• 

m im pcuklar ip. ikincilik kaunanlarla au tQpu mü-
2- SO metre ( Styl) 12 Ptına kadar aabab1mı kazanaa takıma ma• 

Denizyolları 
ltLETMt:SI 

Acenteleri Karakôy . KOprliD&şı 

l"el.4!362 - Sirltecı Mühiirdarzadr 
••• Han Telefon 2j?-4-0 

Ayvalık Yolu 
BANDfRMA 1 J:f::t~• 
Çartamba 19 da Sirkeci 
r1btımındaa kalkacaklar. (4300) 

TRABZON 
sür'at yolu 

C~mhuriyet 2 ATu~~:. 
Perıembe 20 de Galata 
rıbhmtadan kalkıcak. Gidişle 
lnebo'.u, Samıun, Ordu, Gire· 
ıun, Trabıoa, Rize, Hopaya 
Dlalfte banlar• ilA•eten Pa
ur, Of, Polatbaneye 11paya· 
cakbr. (4327) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

ÇAN AKKALE 3 ~;.':!. 
CUMA ] 1 de Sirkeci rıbh· 
mından kalkacak. Gidiıte 
lımir, Antalya, Mer1i'ne. Dii· 
nUıte bunlara iliYeten Alanya, 
Klllllk, Çınakkaleye upaya· 

erkek çocuklar İCİD daJJ&. kupa Tel&İr hediyeler Verİ•l• .. ------------
3 - IO lllllr9 (KvMilama) 12 Ja lecektir. 

cıkbr. (4328) 

... kadar im toeak 
lu için. 

4 - IO metre <Kanaialama) 11 
,..._ kadar ...WC 
P"Uldar için .. 

•-somttre <..._o 12- lıt,. •• 
.... kızlar için.. 

1 - so IMtN (.hr&eıt) 12 • 14 
Jqında erkekler İ· 
fin .. 

Japncla lazlar iPn. 
8 - 100 metre ( Serhest) 14 • 16 

Y•tında erkekler İ· •• 
• - ıoo metre es.ne.o 18 • la 

yqmda kızlar İçin. 
it - ıoo .... (Serbat) 18. la 

yqında erkekler İ· 
çin.. 

11 
- SO metre (Kura..talama) 

12 • 14 yqıncla 
lmlar ipn .. 

12 
- IO metre (Kurbqalama) 

12 • 14 )'8flnda er-
l kelcler için .• 
3 

- 100 BMtn (Kurl.iaJama) 
14 • 18 Jattnda kız. 

t Jar için.. 
4 

- 100 &Mtre (Kurbatalama) 
14 • 16 ,.. ........... 

11 kelsler ipn.. 
- lOO ... tı-e (KurNp!ama) 

11 • 11 Y•tanda kız. 
l• ... içiıa •• 

- lOO ..... CKvlolttalama) 
11 • 11 J'apncla .,. 
Wder için.. 

~: Y~ ınillabakalara 
~ ~elenne •eya müaaba
''-· ID'mlt olanlar ittirak ede-

it -... 100 ...., ipn.. 
Metr.t ( S...beat) hannn. · 

ta lar Jçin .. 
- lOO llieb-ol (Sırt iiıtii) erkek-

lo .... için .. -- __.. (Kurbaf~lama) 
~ •bici .. •ı _ 30o er ıçın .. 
~ CKurltai•lama) 

....__ ........ ip ... 

Hakem h.,etlmlz 
Hakem heyetimiz ıu mütehu

ııı Ye al&kadar zevattan terekküp 
ediyorı 

Ahmet Fet,eri Bey (Güret ve 
atletizm fecleraıyonu reiı!erinden) 
Ekrem Rüttü Bey (1. S. K. klübü 
reiıi) Rıa Be1 (Denizcilik fede-

Bartın Yolu 
8 URSA 2 ::;:.':'oı 

Perıembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4329l 

Z AY l 
lıtanbul ithalat gümrüğünden 

bul denizcilik he7eti reiıi Şazi B 
ait müfrez ordinoyu zayi eyledim. (lıtanbul denizcilik heyetinden) 

Abdurrahınan B. (Bahriye yüzba· Yeniıini alacaimıdan eskisinin 
ıw) Ziya B. (Kaptan) Fuat Rüt· hükmü olmadığı ilan olunur . 
tü B., Her F. Riedt (F ord f abrikaaı İstanbul Şehremini Ere ili ma· 
ikinci müdürü) Her Avmann (Al· halleıi Masura ıokak (8) numara· 
man mektebi beden terbiyeıi ho- da Mestan ollu lımail. (1642) 

caıı) Her Alexıander Ferenezffy § lıtanbul ithalit aümriljüıulen 
(Yüzme •.ntrenöril) Kadd B. (Ga· 13/ 6/ 934 tarihinde verilen (224) 
latuaray klübü denizcili!c tubeıi çuval namıma muharrer tekere 
reiıi) Fahri B. (Beykoz klübü de· ait müfrez ordinoyu zayi eyledim. 
nizcilik tubeti reiıi) Rüıtü B. ( F eo Y eniaiin alacaiımdan eıkiıinin 
nerhabçe klübü denizcilik tubeıi hükmü olmadıiı ilin olunur. 
reiıi) A. Sım Bey (Gazetemiz lıtanbul Şehremini Ereili m•.· 
yazı itleri müdürü ve ıpor muhar· halleai Masura ıokak (8) numara· 
riri) lhaan B. (Cumhuriyet ıaze· da Sait oilu Muıtafa (1643) 
teıi ıpor muharriri) izzet f ahred· ------------~ 
din B. (Haber ıueteai spor mu· 
harriri) Eıref Şefik B. ( Aktam 
ıazeteai ıpor muharriri). 

MU.abakalar l~ln yazllma 
Müaabakamıza iıtir~k is.in ya 

ıuetemizde "Yası mücJtlrlüjüne,, 
ıelerek yahut dotrudan d.,iruya 
Moda hamamı ıahibi lhl&J\ Beye 
müracaatla iıim yazdırl'lla!< veya 
buniı bir mektupla bildi rınek kifi· 
dir. Geç kalmamak için vaktile 
müracsat ediniz. 

Dikkat 
Müaabakalarımız için timdiye 

kadar yazılanların gazetemiz ya· 

İstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir bo~tan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer Mi· 
nerva marblı" 1320/ 2456 pli.ke 
No lu iki kapalı otomobil 8/8/ 934 
tarihine müaadif çartamba ıünü 
saat 13 ten 14 e kadar Beyoilundt 
Yeni çartıda 44 No: lu garaj de
rununda birinci açık arttırma su
retiyle ıatılacaktır. Talip olaala · 
rın mezktr ıün ve ıaatte mahallin 
de hazır bulunacak memurune 
müracaatları i1ln olunur. 

(1585) 

zı müdürlüiüne ıelerek, müaaba· -.-.-.-.-D-o_k_t_o_r.-0--.,-~-r~-t-a-,----
kalara ıirmek üzere hazırladıiı • 
mız mühürlü kartlardan aımaıa. A \ımet Asım 
nnı rica ederiz. -........... 

•••••••••• ~· .................................................................. . 

ıreson Jandarma mektebi· 

Doğum ve kadın bastahlrları 
mllteba11111 

Doktor • Operat&r 

&. kumandanlığından: 
' 11~~•1Mie,me Melstebiaia 934 ıeaeai iclareıi için mtloa 
.... ~ • OD bia kilo Pateteıin 25/ Atuatoa/934 Cumartes; 

• cllrtte ilaale edilec:eti illa olunur. (4215) 

lff et Naim H. 
Cerrahi haıtalıklar1 mütebauııı 
Muayene uadan: 10-12 Ortaklfy Slfa 
yurdu 15-18 Beyotlu lstikltl cad. 19 

Telefon . .fi221 ve 41960 

11 - VAKn l AGUSTOS 1934 -

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

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

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

Bitlis Jandarma mektebi 
kumandanlığından: 

Bitliı Jandarma Mektebinin iaıeleri için aıağıda yazılı ıkİ 
kalem erzaıe ve yem kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. lba· 
lesi 19 Ağusloı 934 Paıar günii saat do'a uz buçuktadır. Tal p· 
Jerin teminlt vuikalarile teklif mektuplar1nı Jandarma Mektebi 
Mubayaa Komisyoauna .ermeleri i lin o'unur. (441!56) 

270,000 kilo Arp•, 255,000 kılo Ekmek. 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev· 
rilmesi takarrür eden ve tamamma 
yeminli ehli vukuf taraf ındaa bin 
altı yüz lira kıymet takdir olunan 
Topkapıda takkeci maballeıinde 

atik Fazlı pqa cedit Davut pafa 
ıokaimda' atik 10 cedit 24, 2411 
numaralarla muralckam ve deru· 
nanda miifterek bostan kuyusu ile 
havuzu müttemil maa hane ahır. 
ı•m•ahk ve muhtelif etçan mü .. 
mireyi havi bir kıta bostanın tama· 
mı 720 hiHe itibariyle 690 hi11esi 
açık artbrmıya vazedilmit olur 
5/ 9/ 934 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde açık artırması icra kı· 
1 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı ıçın 
Eskişehir Tayya\re Alayında 
Uç adet su dePosu inşası ka· 
palı zarfla nıünakasaya ko
nulmuştur. Şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin 
11/8/934 cumartesi günü sa
at 10,5 da teminatlariyle bir
likte M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. 
müracaatları. 

(4) (3995) 
.,, * .,, 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Ha.ıra Mektebinde 

r aay· k J 
ri menkul hi11eaine isabet eden apa 1 zarfla münakasaya 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğc konulmuştur. Şartnameleri 
takdirde mü,terisi uhdesine ihal(' görmek istiyenlerin her gün 
olunacakhr. Akıi halde rnn arttı· öğleden sonra ve münakasa· 
ranın taahhüdü ha.ki kalmal: üzere ya iştirak edeceklerin 12/8/ 

934 pazar günü saat 10,5 da 
20/ 9/ 934 tarihine tesadüf eder teminatlariyle birlikte l'A. M. 
pertembe günü ııaat 14 ten 16 ya V. Sa. Al. Ko. na müracaat• 
kadar keza dairemizde yapılacal ları. (5) (3996) 
olan ikinci açık artbrmasmda art· -~---------
brm bedeli hiuei mezldlreye mu • İstanbul yedinci icra memurlu-
ıip kıymeti muhamminenin yüzde ğundan: 
75 tini bulmadıiı aurette aabt Mahcuz olup paraya çevrilme· 
2280 No - lu kanuna tevfikan ge· ıine karar verilen bir adet işler 
Tİ bırakılacaktır. halde ve dört lambalı radyo ~ 8 / 

Arttırmaya ittirik etmek iıti • 934 tarihine tesadüf eden perçem
yenlerin hi11ei mezkura iıabet e· bP ıünü ıaat 9,30 dan itibaren Ka· 
aen kıymeti muhamminenin yüzde sımpaıada Camiikebir mahallesin· 
7,S niıbetinde pey akçeai veya Je Bahriye caddeıinde 7 9 ncrea• 
mil!i bir kanbanın teminat mektu· nh Jükkan kartısınde.ki bahçede 
bunu hamil bulunmaları lazımdır. bh·h1ci açık arttırma suretiyle &a• 
Hakları t&pu ıicilleriyle ıabit ol· tıh U·R•l!•dan talip olanlar:n ma· 
mrya'l ipotekli alacaklılarla diğer haUin:!c hazrr bulunacak memuru· 
,\likadarların ve irtifak hakkı ıa· na müracaatla;ı ilin olunur. 

hiplerinin hu haklarını ve husu• c:;~s) "'• 
.·~yle fala ve maarafa dair olan id· • K B A 
dialarmı ilin tarihinden itibarer A 
yirmi ıün zarf mda enakı milıbi · · 
teleriyle birlikte dairemize bildir· Ankarada A K i> A kitap 
meleri lazımdır. Aksi takdirdr eYinin birinci ,ubui modern 
hakları tapu sicilleriyle ı3bit ol· bir tekilde Maarif Ve\ia:et i 
mıyanlar ıatıt bedelinin payl&tJDn· kartııında açı r&ıthr. AK B A 
ıından hariç kalırlar. Müterakir. kitap evleri b" dılde kitap. 
vergi vakıf icareıi, tanzifiye vr m'cmua, gazete ibfyaç!arme 
tenviriye rüıumu mütteriye aittir cevap verrrektedirlcr. Gere?< 
Daha fazla malumat almak iati 

kilap .1tımzı gerek lmtaaiye· 
yenlerin 9 ;g 1934 tarihinden itibr niıi en ucuz o!arak A K B A 
ren dairemizde açık bulundurula · d d 'k d kitap evlerin en te arı e e· 
cak olan arttmna ~eaiyl~ 

bılirsiniz. o~v:d Matl:aaisı 
933/ 152 numaraya mabyyet doa· 

kitaplar1 ve VAl~IT' ın neşri· 
,·aıına müracaat ve mezkar·doıy:- Y•hnın' Ankarada aahş yeri 
derununda mevcut ve mahalli me· d 

AK B A kitap ev eri ir. 
kirun evsaf, meaaha .. Ye ıaireain= ı\l<RA Meıkni Tet~fon ~1371 havi vaziyet ve takdırı kıymet r" u · • ş b l 761 

. l b'J 1 1 • oırıncı o e . 
porunu söriip an ıya 1 ec~., ~r inci Şube . Slıman Paz:ıı 
ilin olunur. (1645) I• ; ıı•tıu-• .... 
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TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
••• onları FLiT ile öldürünüz• 

BI • t a h ta kuru~u n un ısırışı kuv· 
vt11 tl ı v e it_vn• nıman<1a zara rl ı bi r 
ızt ı rap \/eri r T ahta kurula r ı . b u · 
ıc.ştırıcı haı-taltkıarı bir e"cıe r. 

dı~erlne taşırlar. Onlar kola) kO· 
la~ oıme1 "e bu n u n için d l ı k i 
fJd l haşara t ôldlırücü m ayiler 
tahta ku ru ıarına k a rşı tesi rsi z 

~~r~ ~~;;;;; kalırlar . Bunları oldurmak ıçln 
;:~ FL iT dor ı h arfli F·L-l·T ıecıa rl k 

edınlz . Siyah k uşakl ı "e as ke r 
resımll sarı te n ekele r e d ikkat 
" e on ıa r ı musl rren talep edi n i z.. 

Umumi Dtposb ~ JUL KREPEN, lstaııbu ı . Gıııta . ~Dyvıdı 11111 dır. 1 

Hililiahmer 
Cemiyeti merkezi umumisinden; 

Eaki,ehir Hililiahmer Merkez anbannda satıhla çıkanlan •ıyadan 
(mıakavvea barakalar malzemeıi) 2 Atuıtoı 934 Perpmhe sünü ~ (cle

mir 'boru, anahtarlar ve saire) 5 Ağuıto. Pazar ve evvelce müzadeye çı· 

karılıp verilen fiatlan haddi liyikında ıörülememe•İne binaen ihaJeıi ic· 

ra olunamayıp tekrar müzayedeye konulmaıı tekarrür eden (Fenude bat· 

taniyeler, ve müıtamel hayvan örtüleri) 9 Aiuatoı 934 Perıembe sünü aa· 

at 14 ten 17 ye kadar açık arttırma ıuretile mezkur anbarda aablacafı. Mu 

kaVYea baraka malzemesinin muhammen kıymeti olan (614,024) de demir 

boru ile anahtar ve aairenin kıymeti muhammenesi olan (55.914) battanİ· 
yeler ve hayvan örtülerinin kıymeti muhammeneıi olan (193,000) kuruıun 

yüzde on niıbetinde depozito akçeleriyle taliplerin anbarda müt~§ekkil ... 

tıı lcomiıyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

labibi: MEHMET ASIM Neıri1at rnüdürii: Refik Ahmet 
YAKlT Matbuu - lıtanbul 

Gireson Jandarma 
mektebi kuman

danlığından; 
Gireıon Jandarma mekbetinin 

934 ve kıımen 935 ıeneleri ituei 
için a9ağıda yazılı listedeki erzak 
25 ağuatoı 934 tarihine müıadif 

cumartesi günü ihale edileceği ilin 
olunur. (4214) 

IÇilo V 

208000 

35000 
8000 

15000 
1800 
4000 
8000 
2500 
5000 

15000 
5000 
1500 
2500 
3000 
3000 
2500 

500 

1000 
500 

2000 
50 

500 
1000 

26050 
11700 

17500 

Ekmek 

Sıirr eti 
Pirinç 
Bulgur 
Sade yağ 
Tuz 
Soğan 

Sabun 
Nohut 
FaSulya 
Mercimek 
Şehriye 

Makama 
Şeker 

Üzüm 
Zeytin daneıi 
Zeytin yağı 

Un 
Sirke 
Beyaz peynir 
Çay 
Kayıı reçeli 
irmik 
Arpa 
Saman 

Ot 

~0..KiVE 

llRAAT 
B~N~851 

500 metre mik'abı ceviz tomruğıl 
Askeri Fabrikalar umum / 

müdürlüğünden: 
Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 5 - · 9 - 934 tari~· 

ıaat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her gii' 
leden ıonra, münakasaya girmek için de o gün teminat " ve teklif-"' 
müracaatları. (4158) 

lstanbul Belediyesi U6nlan 

Veznecilerde iciin 79 No. lı kuyucu Murat Paşa medreJ 
kiraya •er!lmek ilzere k•pah zarfla müzayedeye konulaıol'·~ 
Talip olanlar · ıartnaa:e almak üzere Levazım Müdürlüğüne . 
racaat etmeli, mllıayedeye g irmek için de 39 liralık tell' 
makbuzu ile teklif mektuplarım 20 • 8 • 934 Pazartesi günO 1, 
on beıe kadar Daimi Encümene •ermelidirler. (431 

Deni Levazım satınalma 
komisyonunda 

18,000 kilo Beyaz üıtübü: Kapalı ıarfJa münakasası: J6/~ 
tos/ 1934 Perl 

18,000 ,, El•aa üıtübü: Saat 10,30 da. 

Deniz Le•aıım depoları ihtiyacı için yukarda cins ve 111ıls 
yazılı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Perşembe giinll. 

• 1 
10,30 da kapah zarf uıulile satın alınacaktır. Şartname••" 
mek iıteyenlerin her rüa, münakasaya gireceklerin de 

daireainde lcapablmıı teminat ve teklif mektuplariyle K••~) 
ıada klin komiıyona mDracaatları. (40 

Devle~ Demir yolları ilAnl~,-I ,r
Deriace Limanı Tahmil ve tahliyesi işlerinin k•P'ıaıı:,'~ 

münakauıı 22/ Ağuıtoa/934 Çarıamba günü saat 15te Ad•~ 
idare Merkeıinde yapılacakhr. Tafsilat Ankara ve tbf (,,~ 
•eıaelerinde beıer liraya sahlan şartnamelerde yazahdır. 


