
. 
ıraat Banka&ı, kooperatif /ere 
6;,. 8enede 5 milyon lira 

kredi açtı •. 
- Yazısı ikinci ••ylfada 

5949 Yazı 1ıleri Telefonu: 24379 

''"11ıutltllffıı1ttıf6Mtlttııııtf•-ııı11111ıııı111111111ııııı111111ıılll\ 

) 4 ita/yan fırkası ( 
\ huduttaki geçit- ( 

~on Avusturya hadiıeleri §Üp· \ /eri tuttu l 
I>: ki b''t" A l k = ::. tirıde .. u.~n . vrupa meme et·~ ~ün.(~o~a) dan Avuıt~.r~a ha."~ 

, buyuk hır tela§ ve heyecan ~ vad11lerını alakadar eden muhım bır ~ 
lldıtrnı§hr. Fakat ltalyanın te· ı haber geldi. Bu haber İtalya ile A· ~, 

fı hemen h ) k tt d h § vuıturya hudutlarında toplanan l • :s, 
1 er mem e e en a r : · · 'k' ı k =· •dır 1 ~ talyan aıkerlerının ı ı mem e et a· g t 

t""'I • talya ordularının her ~ d k' .,e,.itleri ve askeri haki • '!§. 1 . ._. ek = raıın a ı • ,. = 
k Br etten ev~~I hareket~ geçe· ~ miyeti ~-lan tepe!e~. tut~akta ~]~~- f 

, enner geçıdıne doğru ılerile· g ğunu gostenneıı ıtıbarıyle buyuk 1E 

tıı de bu fazla hevecanın tezahü ~ bir ehemmiyeti haizdir. Bu telgraf ~ 
lı c" J = d -

llrnleıindendir. ~ fU ur: . • . ~ 

ASLI, 31 TEMMUZ C 7 inci ay) 1834 

Gezin#i; uponu: 47 
"VAKIT,,ın te~.ııttt!}i bUyUk 
gezintiye lştirall"'• mek i~ln 

bunu kesip sak 

İdare Telefonu: 24370 

Aca.b l ~ Roma, 30 (A.A.) - İhtıyatı hır ~ 
U a talya neden dolayı A· € tedbir olmak üzere Avusturya hu· ~ 1 - Yakalanan ihtilalcilerin hapsedildikleri kı§la etrafında Viyana zabıtası husu si tertibat aldı. 2 - Maktul Avuıtury& 
ll~Y.anın Alman yaya ilhakı ih· ~ duduna acvkcdilmi§ olan dört frrka, l Başvekilinin cenazesinin kaldırılışına ait bir intiba; cenaze arabası Parlamentonun önünden geçiyor .• 
. •nı her memleketten fazla te· g Reçya ve Brenncr tepeleriyle San i 

I ıle ka11ılıyor? A vuıturyanır ~ Candido geçidini ve Tarvis'i iıgal 
"ıe.nyaya iltihakı hakikaten h r ~ etmektedirler. Bu kuvvetler, Bolza· 

lekett f l )tal k e ~ no ve M'Dine'e dayanmaktadır. 
ı t en a.z a yaya ar§' = 8 1 -~ bah ı 

Konuşa M 1. .,d. usso ını ır: 
oir lehl'k . . ? §' u te crar~a mevzuu ıo an 
~.. ı e te§kıl edıyor • ~ tepeler ve geçıtltr ltalya ve ATUı • 

\' Ret uınumi harpten evvelk: g turya hududu üzerinde bulunduiu· 
!'tıpa. harita11 göz önüne getiri· ~ na göre ltalyan ordulannın Avuı • 
~ A"uaturyanın Almanya ya il· ~ t~ry~. topraklanr.a girme!i. nihayet 

1 l'le de k ld v d h k l E bar ıun veya ıut meıeleaıdır. hal· 
me o ugu a a o ay = d b' · k' ·ı · 

'tılıt. M l" . • ~ yan or usunun ır emnva ı ı e ıt· 
· a umd.ur kı, eıki A· ~ ıal harekabna batlamaıı çok mü-

Almanya aldatıyor! Avusturyanın 
istikliline hürmet edecekti, etmedi .. 

d !'ya, - Macarııtanm cenup f him ıiyui neticeler tevlit edebilir. 
ikdu T~ryeıte limanından Adir· } Bu vaziy~.te m~lcabil ıene d~n 

denızine iniyordu. Umumi §: Londradan !oyle bır telgraf gelmıı-
~ t' . d A : tir: ,,. ••C ıceıın e vuıturya - i 

,... g: Londra, 30 (A.A.) - Romadan 

Papen'in sefir/iğini italga kabul etmıyecek- Avusturyada yeni kabine 
teşekkül etti - Heimvehr' lerin isyanından korkuluyor - Alman

Avusturga hududu kapatıldı - Bir taraf ta harp, bir tarafta musiki bayramı 
''- ••~.an .pa~alanı.,_p,~t.ua~T:;:n;__,·yeste § Rcutcr Ajansına bildiriliyor: Viyana, 30 (A.A.) _ M. *hu· L.. • .. &...,_...._. ___ ·- --ı,;.--..~<Oar-~ ...... -. ........ ...., ıcfi .... --~. 
. ııarı Orta Avrupa memleket· ~ vusturya'daki vaziyeti sükCln bul- ftll', Mft'eltanm lrabal etmif • 

t-ı)]~ be be A t d T . g muı ve buhranı bitmiı telakki et • = tir. Yeni kabine !U •uretle teıek· 
~t~ 1· ra r vuı urya a rı· = k d' = kül etmittir: 

ıırı d h k l :: mc tc ır. E 
•\lı~t anm an ~a .~m. ~ ~1• ~ İtalyan kttaatının bir kaç gün i- ~ Baıvel<il ve milli müdafaa veki· 
a.~1 Yanın bugunku ıktı.adı ıa· I ~ çinde huduttan geri alınmaları ~ li ve adliye nazırı M. Schuıchnig, 

111
11 en "h' b' b b' b = h Jd' = '" mu ım ır ae e ı u· E. mu teme ır. § Batvekil muavini, '.ayni zamanda 

~ Eğer ltalya mehafili bu telgraf· ~ 

emQİyeti umumiye itlerini idare 
edecektir,, Prens Starhembere, 

Hariciye nazırı M. Berger V deng, 

Dahiliye nazırı "devlet umum ko-

miseri vazifesini muhafaza ede· 

Bureach, Ticaret nazırı M. Sto • 
chinrer, içtimai baairet naaırı M • 
Neuıtadeter Stuemıer, Ziraat na-

zırı "Bu makama henüz kimıe ta· 
yin edilmemiştir.,, 

cektir,, M. F ey, Maliye nazırı M. (De,·amı ıo ncu sayıfanm 2 inci stıtununda) 

Sin. ~ ta denildiği gibi Avusturya hi.diıe· ~ 
}>l ~leyh Avuıturyanın Al· ~ terini bitmi! telakki etseydi ve hu· ~ 

iıt )"a llhakı bu memleketi iı- ~ dutlara gitmit olan askerleri bir iki § 
h ~e'l. T riyeıte limanına doğ- ~ gÜn içinde geri çekmek ihtimali bu- ~ 
! hlağa sevk d kt' B .. ~ lunıaydr her halde yukarıdaki tel· g 
.,.1 ı. e ece ır. ugun : f .. 'ld' • h'I _ = 0&ıı.na b ·· ) b · h l" 'h i 11"• ta goıterı ığı veç ı e hudut u- ~ 

.~~~lika H~nımı IKüçük san' atlar kanunu 
olduren Arıf Bey 

Fransız mahafilinde Suriyedeki Türk emlakinin 
kiralarını haczetmek fikirleri var! , hile . oy~ ır aya 1 zı • ~ zerinde hakim tepelerin ve geçitle- § 

1)~ A, l~tırmege ceaa.ret ede· ~ nn i,galine lüzum g(\rüJnı,.7.di. ~ 
iltte \Puıturya Almanya ile bir- i Her halde vaziyet mühimdir ve i 1 

11 •on b ı = "dd'd' = ı ra ugün ta)yan Ji. L= cı ı ır. ~ 
J.._ - olan 1'riyeıte hayali b"t'' 11111ıııı111111ıııııı11111ıııını111-11ıııı11111111ıııııııı11111ıııııı111.ıl ~il rn·n . . u un 

ft, A
1 etının bir ideali ola· J b b• 

~ tttı:•turya Almanyaya il· SY3DID 3ŞI Jr 
• 1>-, h\! en *<>nra Almanya ile b l 1 
ı ~ill b duları da artık birleıece- aşça VUŞ ur• 
\h..._ \! cihet) d l .. " ~. . e c Almanya ltal-
~~. ~"ilde bir tehlike halini 

A vuaturyadaki isyan nasıl çıktı, 

Mehmet ASIM naaıl baatmldı? 
'••, •'1ıcu aa (9 uncu sayıfamızda) 

'••••• Ytfaıırn ı lnd .Utunund&) 

O ······· ••••••••• ,.~ ............................................................. . 

Q oyuncularının piri ile mülakat 

On sene hapis cezasına 
mahkum edildi 

Geçen ıene-

nin temmuz a 

yında Boğaz-

içinde itlenen 

feci bir cina· 

Küçük sanatlar kanununun tat
biki bir takını Avrupa gazeteleri
ne heyecanlı neşriyat vesilesi oldu. 
Bu cümleden olarak bazı gazete
ler lstanbuldan çıkacak ecnebile-

rin mihi.arının yirmi üç bini bula
cağını yazıyorlar. Gariptir ki 
(Tan) gazetesi bile bu husussa da
ir müheyyiç yazılar yazmış ve bu 

. h k ......................................................................................... .. 
yetın mu a e· 

meıi, lıtanbul 

ağır ceza mah 

kemeıinde bir 
On sene hapse mahkum d b . 

edilen ıene en erı 

Arif B. görülüyor mah 

keme, etraflı ıurette tahkikat ya • 
pıyordu. Bu müddet içeriıinde 
bir çok şahit dinlenilmiıti. Tem • 
muzda itlenen cinayetin muhake
meıi gene temmuzda ıon ıafhaıı· ' 

• na gelmit, dün ak§am üzeri de ka- • 

rar bildirilmittir. l Yüzme 
(Devamı 1' lincü aayıfanm 3 UncU atıtununda) ,. . 

Şimali 
Afrikada Türkler 

Erzincan mebusu Aziz Samih Be
yin büyük bir tetkike istinat eden 
bu kıymetli eserini gelecek pazardan 
itibaren bir hafta her gün birer bü· 
yük forma halinde vermeye beJ1ıyo
ruz. 

Müsabakamız 
, 13üyük Yüzme Müsa
Lakamız -ıo Ağustos 

1 (:uma günü yapılıyor· 
1 ( ~eç kalmamak için ad

larınızı yazdırmakta 
acele ediniz 

Tafsil at 9 unc...
sagıf amızda 



lngiliz - ltalyan deniz görüşmeleri . - . 
. • ,---..----------· .... Zıraat bankasının bu sene kooperatıfı ı>~t~ 
f f a/qan denzz muf ahas-,· Sporcularımız açtığı kredi beş milyon lirayı buldıl · 

.. k b l Moskovada 
Slsl muza erel/e d j Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat Bankasından aldığım malu 

aş a l Dost Sovyetıer, kadın göre kredi kooperatiflerinin adedi :ss tir. Kooperatiflere 

ı " ortakların sayııı 60837 dir. Bunların taahhi;t ettikleri sermaye 
Londra, 30 (A.A.) - İtalyanı zrrlıyacağım. Bu muhtıra, iptidai 

deniz mutahassısı M. Raineri Bis- müzakereler açılmadan evvel ln

cia, evvelki gi•n buraya gelmi9tir. giliz ve ltalya hükumetlerinin ta&· 

sporcu arımızı alakayla 
tarı yedi milyon lirayı bulmuştur. Banknnın bu sene içinde koO 

kat şı!adılar liflere açtığı kredi beş milyon liradır. 
Moskova, 30 (A.A.) - Hususi 1931 tene5indc kooperatiflerinadedi 341 , ortak adedi 

Buıün hariciye nezareti ile temaıa 
geçecektir. Mutahaasu, §unları 
söylemiıtir: 

vibine arzedilecektir.,, spor muhabirimiz bildiriyor: kooperatiflere bağlı köy ve ka:?aba1arın adedi 1437 idi. Serııı 
Londra, 30 (A.A.) - İngiliz • 

İtalyan bahri müzakereleri, bu aa· 
bah hariciye nezaretinde baıla· 

Spor kafilemiz Odesadan bü- r i ise 4.5 milycndan fazla değildi . 1932 sonunda bankanın k 
yük tezahüratla tefyi edilmi,tir. tiflere yaptığı ikrazat 3.5 milyon, kooperatiflerin ortaklarına Y 

T K. ft k . t ğı ikrazat ise 7.5 milyon lirayı geciyordu. ren 1ye en seçer en t• aıyon- .. 
' "- Vnı: ' femin, diplomatik bir 

1 

mahiyeti yoktur. Burada, bahriye 
mıttır. Bu mükilemeler, ıon ba
harda, mutaha11ıslar ıelinciye ka· 
dar bir tetkik mahiyetinden ileri 

da pek çok sporcular, muhtelif he-

yeller tarafından kartılanmıt ve 
bir bando muzika reami seli.mı ifo 
etmittir. 

Dışarı hatlara iş/iyen gemilerimizi , 
nenreti ile mutabık kalarak, tek· 
nik bir m•1hhramn teferruat•m ha· p,itmiyccektir. 

yaktığı kömür bedeli harici piyasa!} 
göre alınacak 

Meme) halkı hukukundan 
mahrum mu görünüyor? 

O ıuretle ki, celae aktedildiğ' 

zaman ancak on dört mcbuı hazn 
bulunuyordu, bu sebebe binaen 
celse tatil edilmitlir. 

Bed in. 30 (A.A.) - Li:v;;.nl'' 1 

T clgraf ojanoınm Memcl Diyeti
nin ~on celsesi hakkında vermi~ 
olduğu haber hi!&f L'la ola rak Al • 
man gazeteleri aşağıdaki tafailah 
vermcı~dedirler: 

Diyetin yeni direktuvara itima · 
royi vermiyeceği bilakiı ademi iti· 
mat reyi vereceği ve bunun netice· 
si olarak Memel te~kilatı eıasiye

ıi mucibince direktuvar her tür!i' 
icraattan elini ~ekmeğe mecbur ka 
lacağı muhakkak olmasına binaeı:: 

vali, her türlü veıaite müracaat e
derek Diyetin ekıeriyet niıabını le 
min etmesine mani olmu,tur. 

Alman gazeteleri, bu terait al
tında direkluvarın bundan böyle 
diyetsiz olarak icrayı hükUmet e· 
deceğini ve bu halin bütün dünya· 
ya Memel halkınm bütün huku -
kundan mahrum edilmit olduğumı 
göstermekte bulunduiunu yazma! 
tadır. 

mübayaa memurlarının Buğday 

kadrosu tesbit edildi 
Şehrin her tarafı bayraklarımız A ka 30 (H .) z· t Banl b -d komı'ıyoll n ra, usuıı - ıraa ;;ası ug ay 

ile ve Türk Sovyet dostluğu yazıl . . •w• b - d ··b ı k d t d'k e .anzım ettıgı ug ay mu ayaa memur arının a roıu a~ ı 

afitlerle donatılmıttır. y . ..b _:ı_ ı · t · d' I ı b ·· ı de enı mu ayaa merKez erme ayın e ı en memur ar ugun er 
1Ik müsabaka 3 Ağuıtosta yapı- deceklcr ve mübayaalara ba~hyac aklardır. Mübayaa ağuıtoı 

Gazeteler, Mcmele ait ahkam· 
imza etmit olan devletlerin ne za
mana kadar her türlü mukaveleler 

lacaktır. sına kadar behemehal başlamış bu lunacaklır. 
Kadın aporcul1Jır1mızı dost ' 

Ekseriyet nisabı, yirmi olduğun· 
dan van bazı mel>uslarm te, rii ve
ka1etfedn~1teyfi olarak feshetmek 
ve bazılarını tevkif etmek ıuretiy· 

le bunların celsede hazır bulunma· 
larma mani olmu~tur. 

hilafına olan bu vaziyete taham -
mül edeceklerini sormaktadırlar. 

Dört b'üyük devlet tarafından 
imza eHilmiı olan beynelmilel iti· 
lafname, Litvanyanın meçhulü ol· 
mamak ve onun taraf mdan keyfi 
surette tefsir edilmemek gerektir. 

lngilterenin hava kuvvetleri: Kemi
yet itibarile dünyanın sonuncusu il 

Sovyetler allkayla k•r· 
tıladllar 

Moskova, 30 (A.A.) - Türk 
spo!'culan buN'ya 1r4'tmi!"* ~• h•
riciye komiıerlii1nin *bir mümeı -
ıili ile, muhtelif spor tetekkülleri 
ve matbuat müme11illeri tarafın • 
dan istikbal edilmiılerdir. 

istasyonda binlerce ıporcudan 
müteıekkil bir heyet bulunuyordu. 
Misafirler, Kiyef bedeni terbiye 

meclisi reiıi M. Moroıoy tarafın -
dan aelimlllnmıılardır. Mumai -

Tapu teşkilatı ıslah 
edjJiyor 

Ankara., 30 (Hususi) ~Tapu 
.müt1ürlüğüncc yeni bir İapu lef -
kili.t layıhası hazırlanmaktadır. 
Bu layıha ile tapu te§kilatı-cezri 
surette ıslah edilmi! olacaktır. 
Yeni tapu ıicilleri tatbik ediJmi -
yen yerlerde de grup te§kilatına 
mütena~ır tapu müdürlükleri ih -
das edilecektir. 

Baş muallimlikler 
kaldınlmıyacak londra, 30 (A.A.) - Luisols- zim havacılığımız, dünyanın en bi- leyhe Cevdet Kerim Bey cevap ve· 

hire muhaf k. k 'nd " · • 'd F k b l rerek yapılan hararetli kabul reı· Ankara, 30 (Huıusi) llk aza ar ongreıı e SO) rıncısı ir. a at adet iti ary e so-
ledig"' i bi n t kta s· Ph'l' S minden dolayı tefekkür etmi,tir. mektepler baıı muallimliklerinin r u u ır ı 1P as- nuncu vazıyetteyiz Bu nisbetaiz • s-
soor, hükumetin hava siya.aetini 

1
..... ... . . • Türk sporcularının muvasala • kaldırılacağı, kıdem zamlarırun 

h tı "d f . d . · ıgı, dıger devletlerın sevıyeııne M k 1 h kk d arare e tnu a aa etmıt ve emı§· .. . . tından bahıeden oı ova ıazc · lag"' veClileceği §ayia arı a ın a 
t · Jri. yukıeltmekle mı olur, onları bı· 
ır -· leleri, Türk kadınmın iıtihlbm - maarif erkanından salahiyettar 

" B k ı zim ıeviyemize indirmekle mi o· 
- ana a ıraa, bir taraflı ıi· dan be.hsetmekte ve bilhaaaa bu bir zat: 

lahhlrı bırakma siyaıetine girmek· lur, ortadan kaldJ1'malıyız. Sene· • 1 defa gelen heyete yüzme müsaba· "- Böyle bir §ey düşünü me • 
le İngiltere ye.nlıı hareket elmİf· lerce, ikinci vaziyeti meydana. ıe· · 

S d 
kaları f&mpiyonları olarak Leyla mittir.,. dedi. 

tir. a ece motör ve tayyarelerir. tirmeğe çah,tık. Şimdi ise birine: 
evsafı, tayyarecilerin ihtisas ve vaziyeti tahakkuk ettirmeğe mec- ve Cavidan Hanımların ittirakini Adliye V ~kili Cuma günü 
cesareti göz önünde tutu1urıa, bi- buruz.,, ehemmiyetle kaydetm~kte ve spor· şehrimize gelecek 

. cu Türk hanımlarının ılk defa ola- Ankara, 30 (Hususi) - Adliye 

Gümüşten tekrar para 1 Alman-Belçika ticaret rak Türkiye hudutlarını aşarak Vekili Saracoğlu Şükrü Bey per -

b 1 Moskova yüzme müsabakalarına •embe giinü lstanbula hareket e -
ası ırsa.. müzakereleri · ld ki :I' i§tirake ıelmit o u arını yaz· decektir. 

Nev York, 30 (A.A.) - Jour· • Brükıel, 30 (A.A.) - Alman maktadırlar. d ·· ·· 
nal of Commerce gazetesi Çin hü- Belçika müzakereleri 6 Aiuıtosta o Tıp Fakültesi mü uru 
kUmeti tarafından ıönderilen bir tekrar batlıyacaktır. Belçika, Japonyan1n satın almak Amasya Sıhhat müdür-
proteato mektubunu ne§retmekte- Al ·ı · l d ma~a ı • olan tic.aret açıiını 1·stedig"' i demir yolu lüg"" üne tayın o un u 
dir. Bu mektupta deniliyor ıki : kap i .. ·d· d d ıyaca ı unu ın e ir. Hazi • (H ") 1 t 

G b 1 Tokyo, 30 (A.A.) - Sovyet Ankara, 30 ususı - san· 
ümütten tekrar para ası ma- randa iki taraf mutabık kalnuttı. T f'k 

sının ve gu"müt fı'atlerinin yüksel- F sefiri M. jurenef, Japonyarun Çin bul, Tıp fakültesi müdürü ev ' 
akat birdenbire Almanyanın l l" .. · e A 

1 
'

ark demir yollarını satınalmak Bey, ıörü en uzum uzerın -
ti meı~nin Çine yarıyacağı hak - mali vazi1eti fenalaıtı Ye tediye 
kındaki nazariyeler tamnmiyle ve kambiyo ıiyaeetinin tatbikine için23 temmuzda yapılmıt olduğu maıya ııhhat müdürlüğüne, mali-

1 ' B h 1 J..L- M teklı'fe, Mos' kovanı"' cevabını ver - ye müfetti~lerinden Hüsnü Bey yan ıftır. ili.kiı Çinden gümüt zaruret aıı o uu. üzakereler ... 
çıkmaar mevcut ıtokları azalta - Daveı ve Yunı ittikrazlanna ait mittir. Ali.kadarmahafilde zanne· htanbul maliye mürakıphğına ta· 
cak ve Çin paraımrn kıymetini tediyelerle klerinc hakkında cere· dildiğine ıöre Sovyet Ruıya Ja - yin edildiler. 
dütürecektir. Bunun içindir ki yan edecektir. ponyanın tekliflerini reddetmekle - o-
Kanton hük6meti ıümüt ihracını ' ----0- beraber müzakereleri inkitaa uğ . Naf•a Vekili seyahatten 
katiyen menetmittir. Sovyetlerde yeniden ihdas · ratmamak için yeni bir tavizde da· döndü 

-o- olunan iki komiserlik ha hulunmuttur. Ankara, 30 (A.A.) - Nafıa Ve· 
Meşhur bir sinema ) H k"' -:----k k'ılı' Alı' ·Bey dün e.k,am ıaat yir-Moıkov.a, 30 (A.A. - ü u· tıcaret omiaerliii, biT de ııdat -

artisti öldü metin iqe komiaerliiini iki müı· sanayi komiserliği ihdas olunmut· 
Santa Barbara • Kalifornia, 30 takil komiaerlife tefrik eden bir tur. M. Mikoyan ııdar sanayi, 

(A.A.) - Methur sinema artiıti karamameıi neıredilmittir. Bu M. Vietzer dahili ticaret komiseri 
Marie Dreaıler vefat etmiftİT. kararname mucibince 1'ir dahili tayin edilmiftir. 

mi ikide huıusi trenle Ankarayı: 

ıelmittir. Vekil Beyi iıtaıyondo 
vekalet ve devlet demiryolları er· 
klnı ile dostları karıılamıttır. 

Şimendifer mütehaf .1 "-tekrar getirilecek 111~ ) 
Ankara, 30 (Husuıi) - Ş 

difcr ınuuıJ ....... ., Anıı•rilıı"J 
in getiril~ceği ıöylcniyor• 

mütehassıs evvelce memle 
ze gelmiş ve ~:mendifcrl 
h~ kkında bir rapor verer') 
mitti. 

--- -·o----
lspartada seJle 
yaptığı tahri~ 
İsparla, 30 (A.A.) -

ortasından geçen çayın cull'; . 
kü feyezanı neticesinde S fı 
mamen kum ve taıla dolası" P 
evin de dıt kısımlarını h•r' 

mittir. ıı · 
Sel, belediye larahııd~f ~ 

yaptırılan beton bir köP1~ ~ 
ynk!arından sökerek eU~J' 
sürüklemittir. Arazi uscrı ,.,: 
ldnlerde de mühim hiıe~,· 
selin maddi tahribatı te• 

rnektedir. ~ 
Büyük bir saha iki bııç" d 

derinliğin.de kum vctMI" f · 
tur. Ağaclar tamamtı11 

bir haldedir. e 
HilAHahmer cemiyeti ~ 

diye tarafından seyliP l 
yardrm iç;n mahallirıı:Je ~ 
yapılarak derhal icap •t~ 
birler alınmı! ve yardılll 
lunulmuftur. , 1,J. 

Sov~et tavyar• 
Var~ovacla• ./' 

Varıova, 30 (A.A·) 
vaya resmi ziyaret ın~ 
ınit olan Sovyet tayY• ~ 
rada çok ıamimi bir 1' 

1 
rilmekledir. Yarı re•.~~ 
Polska Leh harp ıelll1 

n;ngradda ziyarette 
nı ve Sovyet harp ıedJ 
yakında Gydnia'ya ~ ~ 
hn.tırlattıktan aonra So ,dl. 

f ·1· ar• tan aıkeri maht. ı ı -t:emaslardan beyanı 

ey lemektedri. 



rta· Avrupada 
Jı.ıt'l\al dö Mosku bir makaleıin· 
~\'rupada geçen hadiıelerden 

il 1914 ün yaz aylarında 
Pati ay~ da tabancaların ayni şe
k •dıgı, yirmi senenin insan -

ız . Çok §ey öğretmediğini söyli-

~Ya hadiselerini telmih eden 
t'b~ arkadaşın makalelerinin 

ler 1 kururn.,dan Viyanada yeni 
l>u lıaı gösterdi. Senelerden be
lı. tların bu eski şehirde en 

ddini bulan hırslar haya • 
karıı karııyadır. 

•• ; 11 öldürecek kadar keskinlc
'l>da havaıı da bu maceranın bir 

" haıka bir ıey de&ildir. 

1 
•iin ölümü Viyanada Alman 

tf • Sosyalizminin bir hare
•ceıid ' ır. 

* "' * 
&tı.ıtyada birbirini kovalıyan ce· 

ts- dSosyaJiıtler ve Fransanın A· 
' •\ti " f b" · • So nu uzunun ır ııaretı 
'tal D h . • :alc • emokratlar saf arıcı 

t olurıa iki kuvvetli dü,man 
t 'Yrılab") ' ı ır. 
~ .. 

• 
111'1ırelerin davaları Avuıtur • 

~ı~1 1 davalannı teıkil etmekte-

111 
\'e Avuturya Faşistleri ile 

Ilı • Sosyalistler arasındaki te· 
· . ı .~aıit bir fikir farkı değildir. 
~ Jet ve bir il,· \'\at bünyeıi 

~ ·r ,
0h11 tezat!. r o 1° l'!rı karşı kar· 

, liırııat, tadır. 
lf11, 

• ve arkadaşları Avuıturyayı 
tıb· 

\l\j 1 bıralcmnk arzuıundadır • 
Na.ıyonal • Sosyalizmin frrka 

11\d 
~ a Yer tutan Avusturyanın •• ,, ·1 • 
iıı· 1 tihakı ve Sen Jennen mu· 

1
" kaldınlmaıı fikrini~ aley -

10
1\al Soıyalizm iıe Çekoslo • 

tıı 8öınen arazisini istediği gi
ı._~t)tayı da Almanyanrn bir vi-

1\e koymak arzusundadır. 

)°llal • Sosyalizmin bu arzu
~ ada hem lehte, hem aleyh

"'"° doğurmakta~cçikmemİ§· 
•tııh. • t 1 .. 
ı...· ,.. ımpara or ugu zamanın-

~) 11! olan bir Avusturya sa -
ltJ \'•ad k" b •• k d' • • tti.... :-ı- ır ı, ugun en ısını 

-t""'l1l'lilc rnanialan ile koru • 
teli" B • • A • unun ıçın vuıturya 

'tı Avuıturyanın Almanya· 
"• '!:' !iddetle düJmandrrlar. ra . 
İd· !•ıtler bu davanın kahra-

'· 
~tıı.., 
~liil\ .. • fabrikacılannın bu ar • 
~"ı.ııtı. •llcın arzuıu değildir. Bil
~>liit ryanın çiftçi olan kmm -

e ... fabrikacıların tam aksi 
•ta tut 

' ile b' rnuılardır. Onlar da 
•rleıınek arzuııund11dır -

~-t~ .. 
' tun en keskin halini al-

Parlamentolar konferansına Fransa 
70 murahhas gönderiyor 

Müzakereler üç lisan Üzerine olacak, zabıtları Milletler 
cemiyeti stenoğrafları tutacaklar 

Bu sene şehrimizde açılacak o
lan beynelmilel Parlamentolar 
konferansı için, h~r pazartesi ve 
perşembe günleri Dolmabahçe ~a· 

raymdaki hususi dairede toplanar. 
Türk grupu idare heyeti, dün ge· 

11~! toplanarak bazı hazırlıklarda 

odunmuşlard ır. 

Konferansa iştirak için eelecek 
37 devlet murahhaslarına, otura· 
bilecekleri bütün otellerde yüzde 
yirmiden yüzde kırka kadar ucuz 
fiat temin edilmiştir . 

Beynelmilel Parlamentolar bir
liği Türk grupu reisi Necip Ali 
Beydir. Şimdiki halde Avrupada 
bulunmaktadır. Fakat Eylül ipti· 
dalarında lstanbula gelecektir. 

Konferans 24 Eylülde toplana
caktır. Konferansa iştirak edecek 
olan Japon murahhas heyetinin 
listesi gelmi~tir. 

Her murahhas heyetin listesi 
gelmeden evvel, lstanbula bildiri} 
mektedir. 

Devletlerin murahhas heyetleri 
arasında dört bet kişiden ibaret. 
olanları bulunduğu gibi yedi, on. 
hatta yetmit kişiye kadar olanlar 
da vardır. 

En kalabalık murahhas heyeti : 
şimdiki halde Franıanınkidir. 

"ecip Ali Bey 

• 
lıtirak etmesi mukarrer devlet· 

lerin hepsine davetname yazıl · 
ın rştır. 

Cevaplar peyderpey gelmekt·· 
~lir. 

Murahhaslar için, gene beyne] 
.~ilel bir anlaşmayla muhtelif 

~ ıemleketlerde yolculuk masrafla· 
.. , üzerinde umumi tenzilat yapıl· 
ımştır: 

Fransız hükumeti, kara ve de· 
~b yollarında yüzde elli tenzilat 
apmaktadır. 

İtalya, f İmendiferlerinde yüzde 
.'.H bir ucuzluk temin edilmiştir . 

Romanya, şimendiferlerinde 

yüzde elli, vapurlarında yüzde 
yetmİ§ beş indirilmiştir. 

Ve memlekP.timiz, gerek deniz, 
Fransız murahhaslarından otu· gerek kara yollarında keza yüzde 

zu ayan aza sı. brkı mebuslar mec elli tenzilat göatermektedir. 
lisi azasındandır. 

F . . "f M Memleketimizde aktedilecek o-
ransanın e~.-1 maarı nazırı . • 

R t b k 1 .1 d M A lan beynelmılel parlamentolar us an, sa ı e cı er en . n-
. Ber · b k ~ l d M konferansın en sayanı dikkat ciheti 

rı anJe, sa ' nazır ar an -

Palmad, M. Pagano ve Fransız so! 
yalist liderlerinden M. Rönodel, 
gelecek Fransız murahhas heyeti 
arasındadır. 

müzakerelerin cereyan tarzı ve 
hangi beynelmilel içtimai sistemi
nin buna esas tutulduğudur. 

Parlamentolar konferaıuında, 

Bundan başka fransada St"vis- milletler cemiyeti sistemi üezrine 
müzakere cereyan edecektir. ki rezaleti tahkikatını yapan Par

lamento tahkikat komisyonu reisi 
•-··•el••·• ' • • .fiM. GernU da, murahhas olarak ge-

ıan azası beş te ayan azası murah· lecektir. 

Yani fransızca, İngilizce, al· 
manca •ibi üç IN&n üzerine nutuk
lar irat edilebilecektir. 

has olarak gelecektir. Fransanır. 

yetmiş kişilik murahhasları arasın· 
da, pek mHhim siyasi şahsiyetler 
vardır. 

Bunlardan on yedisi konferans· 
ta rey hakkına sahip esas murah
hastır. Diğerleri de konferansa i• 
tirak edeceklerdir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
bir teşebbüsü 

Şehrimizde Esnaf Cemiyetleri 

yeni ve mühim bir teıebbüse gi

rişmi~lerdir. Bu cemiyetler arala
rında birleşerek bütün esnaf cemi 

yelleri mensuplarının yaptıkları 

mamulat ve masnuatı ihtiva ede -

cek bir meıher açmağa karar ver
mişlerdir. 

Bu me,herde ayni zamanda sa· 
tış ta yapılacaktır. Me,herin bu şe 

kilde çok zengin olacağı anlatıl· 

maktadır. Meşher etrafında tetki
kat yapılmaktadır. 

24 Eylülde Yıldız sarayında a

çılacak olan konferansa, iştirak 

edeceklerden §İmdiye kadar tam 
200 azanın listesi gelmi!tir. 

Konferans memleketimizd~ o· 
lacağı için, bu sene biz davet va
zifesivle mükellef bulunmaktayız 

1 

Her söylenen nutuk, akabinde 
diğer iki lisana tercüme olunacak
tır. 

Cenevreden parlamentolar bir-, 
Jiği katibi umumiliği bürosu ile 
stenoğraflar, katipler de gelmek
tedir. 

Jnlıisarlar vekilinin Viyana hadiseleri üzerine 

tetkikleri 
İnhisarlar · Vekili Rana Bey, 

dün sabah inhisarlar umum mü -1 
dürlüğünde ve gümrüklerde meş-' 
gul olmuştur. 

lstanbul borsası 
Son Viyana hadiselerinden do· ı 

layı bütün piyasalarda tahvilitta ı 

bir dütüklük vardı. İstanbul kam

biyo ve nukut borsasında da bu 
düşüklük göze. çarpmakta idi. Fa-

kat Paristen diin gelen haberler 
ra gelerek umum müdürle iki saat üzerine bu dütüklük azalmıt ve 

kadar müşavere etmittir. ancak bir kaç nevi tahvilin fiat -, 

Öğleden sonra tPkrar inhisarla-

Bundan sonra umum müdür, l · d" "k kal t 
erı uşu mıt ır. 

barut inhisarları ticaret şubesi """'""'"'"'""'"'"'""'"'"''""""'""""M1_11 .. 11.ııııı11ıa._. ...... , ..... ,_ I 
müdürü Aıım Paşaile görüşmüş - dilmektedir. ı 
tür. Ağustos ayı içinde kadroda bir 

Barut inhisarları kadrosu hak • deği§iklik yapılması muhtemel gö,
1 

kında tetkikat yapıldığı tahmin e- rülüyor. 

SOH8E1LER 
.. ··-··---··-·--······-· 
Olülere hörmet 

Yedikuleden başlıyarak, Silivrika
pı, Mevlanekapı, T opkapı, Edimekapr, 
Eğrikapıdan geçip Yaveduda inen, ge
niş bir yol yapılıyor. Bu yolun genit -
liği otuz metre olacaktır. İsmi Yediku
le - Haliç bulvarıdır. Bulvara asfalt 
dökülecektir. Baştanb21şa l ıtanbul sur· 
lannın dibinden geçen genİf, güzel bir 
bulvar. Hakikaten yapılmasından, bil
hassa seyyah bakımından, fayda bek -
lenilecek bir i,. Fakat bulvann öte yÖ· 
nü de, Y edikule bo11tanlarından sonra, 
ta Y aveduda kadar mezarlıktır ve yol 
açılırken, göze çarpan manzara yürek
ler acısıdır. Tüyler ürperticidir. Eza 
verici, kalp üzücüdür. 

Yüzlerce kazma, her toprağa inif
te, binlerce kemiği parçalayıp meydana 
atıyor. Her kürek, bir iki iskelet ba,ı 
kürüyor. Her adımda, ayaklara bir kol 
bir bacak, bir kafatası takılıyor. 

Ölülerimizin kemiklerini kırıyonız. 
Yol böyle mi açılır? Mezarlık böyle 

mi kaldırılır?.. Ölüye hörmet demek, 
vatan'a hörmet demektir. Vatan'm ta
rifinde: "Ölülerimizle bağlandığrmız 
toprak" diye de bir cümle vardır. Bu 
sözü de hatırlıyahm. Zaranın nereaİn· 
den dönülürse karmıf. Hatayı neresin
den tamir edersek gene sevaptır. Ev • 
veli ölülerimizin kl'miklerini - sızlat

madan - batka bir mezarlığa kaldı -
rahm, ondan sonra yola devMn ede • 
lim. 

Selimi izzet 
~------0--------

Tr a m vay tarife komis
yonu toplantısı 

Tramvay tarife komisyonunun 
toplantısının bir az gecikeceği an
latıl.maktadır. Bunun sebebi de 
tramvay tarifesine eıas olan elek
trik tarifesinin katiyet kesbetme -
sini beklemek zaruretidir. 

Elektrik ve rıht!m şirketleri ko
miseri İbrahim Beyin bir kaç gü
ne kadar Ankaraya gideceC:i söy
lenmektedir. İbrahim Bey ~on üç 
aylık elektrik tarifesi ve diğer İ§• 
ler h~k'kında Nafıa V.eki 1etine 
izahat verecektir. 

lbrahim Bey bu hazırlıklarla 
fevkalade meuul olduğu için hiç 
bir ziyaretçi kabul etmemekte, ga 
zetecilere de izahat vermek iste
memektedir. 

--o-

Poliste tayinler 
Be§İktaş merkez memuru Naci 

Bey terfian Kırklareli emniyet me 
murluğuna tayin edilmiştir. Beşik 
taı merkez memurluğuna da Be
yoğlu merkez memuru Sami Bey 
ve Beyoğlu merkez memurluğuna 
da evvelce bir rüşvet iddiasile it
ten el çektirilmiş olan ve bilahare 
hakkında men'i muhakeme kararı 
verilen sabık merkez memuru Hu· 
lusi Bey tayin edilmitlerdir. 

----o---

Birinci Dil Kurultayl 
zabıtları 

Birinci dil kurultayına ait za -
bıtlar neşredilmiştir. Bunlar ku -
rultaya iştirak eden bütün azalara 
ve liselerdeki edebayat ve Türkçe 
hocalarına dağıtılmaktadır. 

DEH RI Efendi Na 8ı1 Görüyor? 

. ' / / 
/ 

/ -

• .• Müıterilerinden altın kuron pa
raaı alıp ... 

••• Tenekeden dit yapan .. ... Diıçilerin iumler olduğunu tah
kik ediyorlar, böyle halkın ııhhati, pa
raaı ye meılek ıerefine taarruz eden 
diıçileri Etıbba Odasının Haysiyet di
vanına vereceklenniı ... 

// 

Dehri Efendi - Bu iı yal.an değil
ıe Etıbba Odaaından ziy11de Müddei
umumiliğin llllahiyet çerçevesine gİr· 
mİf bir ıuçtur! 



Niçin telaş 
Ediyorlar? 

-- (Baımakaleden devam) 

İ§te !İmdi Faıiat İtalyayı her mem· 
leketten ziyade telaşa düşüren 

esbap ve avamili istikbale ait olan 
bu ihtimalde görmek kabildir. 
Netekim İtalyanın son zamanlar
da aktedilen bir itilafname ile A
vusturya ve Macaristana T riyeste 
limanından bazı menfaatler ver· 
mesi de mevzuu bahis ihtimalin 
kendisi için ne kadar ehemmiyd· 
li bir endite menbaı olduğunu gös· 
terir. 

Bununla beraber cihan tarihi
nin r.nn cereyanı ırk ve dil kuvvet· 
)erinin topluluğa doğru gitmeıin· 
dedir. iktisadi ihtiyaçların diğcı 
zaruretler üıtüne çıkmaıındadır 
'Avusturya ile Almanya aruınde. 
'dil ve kan birliği ile beraber ikti· 
ıodi ihtiyaçların te§kil ettiği rabı· 
ta ar Orta Avrupa tarihini anılur 
neticesine doğru sürüklemektedir. 

Bu neticenin tahakkuku içir. 
icap eden ahval ve ,erait belki bı· 
gün henüz olgun hale gelmi! de· 

ğilclir. Fakat öyle görülüyor k. 
İtalya timdi korktuğu akibet ilr 
nihayet bir gün karşılaıacaktır. 

Fakat Almanyanın Avustury• 
il '? b"rlcşerek Brenner geçidine da· 
y::ı.r..:nası nasıl ltalya için büyük bir 
tehlike ise şimdi küçük itilaf gru· 
punu teıkil eden Yugoslavya, Ro· 
manya ve Çekcslovakya için df' 
ayrı bir tehlikedir. Bilhaaaa hı· 
tehlike Çekoslovakya için mühim· 
dir. Diğer taraftan b1;1gün petro" 
menbalarından mahrum olan Al
manya Avuıturya ile birleterel· 
Romanya hudutlarrna geline tabi= 
olark bu menbalar üzerine de ıö· 

r r 
koyacflktır. 

Hulasa bir taraftan Triyeıle li· 
manı ile Adiryatik denizine, diğer 
taraftan Romanya cephesinde Ka· 
radenize inmek iıtiyecektir ki bu 
vaziyet bütün Avrupa haritaıınıl'" 
altüst olması demektir. Devletle· 
araıındaki müvazenenin tamamer 
yeni ıekillere girmeıi demektir. 
Onun için bugünkü Avusturya h; 
diaeleri kücük itilaf zümreai il 
F ranıada dahi telaı uyandırmıt· 
lır .. 

Mehmet ASIM 

Maarifte: 

Bu yıl yeni mek
tepler açılıyor 

Mehlika Hanımı 
öldürenArif B. 10 
seneye mahkum 

Maarif müdürlüğü bu sene hiç -- (Ba, ta-ra_h_ı •Ln_cl ... eayırada) 
bir çocuğun mektepsiz kalmama- B . ı· l Ar'f · · u cınaye ın suç usu ı ıı • 
ımı temin için şimdiden tedbirler . d k. ~· Öld"" d .. v •• d mm e ı gençı.ır. ur ugu e 
almaya baılamışhr. Merkezde ye· k" . l M hl"k H es ı r.J§an ısı e ı a anım ..... 
niden bir kac ilk mektep daha açı- V k t' v • K f l'k·· d .- . . a anın geç ıgı yer, e e ı oy e 
laeaktır. Sımdıkı halde mektebe "B . 1 t 1. T b k 

~ raato ,, o e ı.... a anca urıu· 

en çok ihtiyacı olan ıemt Fatih ve niyle ö!üm..... Cinayet evvelden 
Aksaray semtleridir. 

tasarlanarak mı itlendi, yoksa te-
Maarif müdürlüğü burada mek hevvüre kapılım.ak suretiyle mi?. 

lehe clveriıli birer bina kiralamış· Yakada tahrik, cezayı azaltacak 

hr. sebep var .mı, yok mu?. Mahke-
Bu aene 927 doğumlu çocuklar me, bu cihetleri arqtırıyordu. 

mekteplere kaydedilecek, yer ol· Dün akıam üzeri reis Aziz, aza 
duğu takdirde 928 doğumlular da Sakıp ve Abdurnhman Şeref 
alınacaktır. Beyler, verdikleri ve bildirdikleri 

Yarım tedris usulünün bir çok kararda, cinayetin teheYYiirle vu· 
zararları görüldüğü için mümkün kua geldiii kanaatini teabit etmit· 
olduğu kadar tam tedrisatlı ders • !erdir. Suçu, sarhoıluk saikaaiyle 
haneler açılmaia çalı,ılacakhr. mütehevviren ve kasten itlediii 

Lise ve Orta mektep 
kadroları 

Maarif Vekaleti lise ve orta 
mektep kadrolarını hazırlamı,trr. 
Bu ıene kadrolarda mühim deği -
tiklik yoktur. Yalnız İstanbulr 
naklini arzu eden bazı lise ve or
ta mektep müdürlerinin arzular; 
nazarı dikkate alınmıtbr. Bun· 
larm miktarı da elli kiıiyi geçme · 
mektedir. Kadro tasdik edildik · 
ten sonra eylülün ilk haftasında r. 
lakadarlara bildirilecektir. 

----o----

sabit ıörülen Arif Efendi, ceza 
kanununun 44 inci maddesi mu • 
cibince on be, sene ağır hapse 
mahkum edilmit, sabıkası olma • 
<lığından af kanunundan istifade 
suretiyle bu mi!ddetin beş seneai 
gitmiı, suçlu on seneye mahkum 
kalmıttır. Bundan batka amme 
hizmetlerinden müebbeden mem· 
nu bulundurulacak ve ceza müd • 
cJctine muadil kanuni mahcuriyet 
altında tutulacaktır. Muhameke 
masraflarını da ödiyecektir. Meh· 
lika Hanımın varislerinin vekili 
son muhakeme celsesine gelmedi· 

Emin Beyin cenaze ğinden, tazminat isteği hususunda 
hukuk mahkemesine müracaat e• • 

merasımı 

Evvelki gün vefat eden Samsun 
mebusu Emin Beyin cenaze me • 
rasimi dün yapılmıftır. Cenaze 
saat 11 de Alman hastahanesin • 
den kaldırılmıf, Bayazit camiin • 
de nemazı kdındıktan ıonra Fatih 
yolundan Edimekapıya götürül • 

1;11üttür. 
Cenaze meraıiminde poliı, aı • 

ker selam resmini ifa etmiıtir. 
Meruimde bir çok mebuslar ha· 
zır bulunmuttur. Merhumun me· 
zarı ba,ında Kadırga talebe yur • 
dundan Samsunlu Emin Turhan 

dilebilecekttT. 

Taharri memuru Remzi 8. Bey, Samsunluların tee11ürünü i . 
f ade eden bir hitabede bulunmut· 

tahliye edilmiyor tur. 

Müddeiumumi Katif Beyin mu· 
talaa ve isteğine uygun olan bu 
kararda vaka nasıl anlatılıyor, es· 
babı mucibe nedir?. Kararda 
yazılanlara göre, 1933 senesi tem· 
muzunun on be9inci cumarteai rü· 
nü - ki vaka ıünüdür - Mehli· 
ka Hanım, davet üzerine ıörüt • 
mek için eski nitanlııınm evine 
gelmit. Oradan ikiıi bir otomo • 
bile binerek, Boğaziçine yollan • 
mışlar. Evveli M11ır oteline uğ • 
ramışlar. Fakat orada oturmıya • 
rak Kef eliköydeki Briatol ote
line gitmitler. Orada bir salonda 
o~urulmu9. Bu sırada içki getir • 
tilmi9. Konutma sıraunda, Arif 
Efendi Mehlika Hanıma §Öyle Rütvet meseleıinden üçüncü o 

ceza mahkemesinde muhakeme e· Rauf Hayri Bey hakkında 
dilen komiser ~üci~ beyle taharri tahkikat 
memuru Remzı beyın muhakeme· 
ıin'de, müddeiumumi Nurettin be• 
ikiıinin de tevkifini iatemit, mah· 
keme, Mücip beyin tevkifine lü
zum görmemİf, Remzi beyi tevkif 

etmitti. 
Remzi beyin vekili taraf ındar 

muhakemeden sonra ağırceza mal'. 
kemesine bir istida verilip, bu ke. 
rara itiraz edlidiğini, serbeat hı · 
rakma isteğinde bulunduğunu dr 
yazmıttık. Bu itiraz, dün tetkik o· 
1unarak reddedilmi,tir. 

--o--

Maslak yolanda 
karakol yapıldı 
Sanyer jandarma .kumandan

lığı Maslak yolu üzerinde yeniden 
bir karakol tesis etmittir. Ka • 
rakoldaki jandarmalar yolları ark 
11k teftit etmekte, geceleri fener • 
leri ıönük geçen otomobilleri çe . 
Ylrmektedirler. Bu suretle bu yol • 
da hem inzibat temin edilmekte, 
hem de kazalann önü alınmakta
İID". 

Kaçak etya getirmekten suçlu 
Odesa bat konıolosu Rauf Hayri 
Beyin evrakı gümrük idareai tar!l· 
fmdan sekizinci ihtisaı müddeiu· 
mwniliğine verilmit!ir. Evrak, 
müddehmıumilik tarafından tel • 
kik edilmektedir. 

Dün Amerika seyyahları 
geldi 

Memleketimin bu 1enenin en 
büyük Amerikan 1eyyah kafilesi· 
ni getiren "Roma,, vapuru dün on 
yedi buçukta limanımıza ıelmiı. 
seyyahlar buıün tehri ıezecekler
dir. 

Gemide mevcut 600 seyyahtan 
iki üç yüz kadarı grup halinde 
dijerleri kendi bqlanna ıehri ıe· 
zeceklerdir. 

Bu itibarla, bugün bir çok da 
müteferrik otomobiller tehrin muh 
telif istikametlerine iıliyecektir. 

Senahlar yarın öile vakti li · 
-•lll!llUZdu andealdvdır. 

demiı: 
- Ben Pariae gideceğim. Be • 

raber gelir miıin?. , 
Mehlika Hanımdan fu cevabı 

aL.nıt: 
- Evvelce beni kaçırmıf, ıon • 
Mahkeme 2 

ra babama iade etmittin. Gene 
öyle yapmak niyetinde miıin? 

Arif Efendi, bu aöze kızmıt: 
- Beraber gelmiyorsun. Öyle 

ise beni sevmiyorsun. Bana iha· 
net e:liyorsun ! 

Bu tarzda söz söyleyit üzerine 
de Mehlika Hanım bir az asabi· , 
leşmiş: 

- e:lersem r.e olur 7. 
Ve Arif Efendi cebinden taban· 

casım çıkarıyor. Mehlika Hanım, 
onu yatqtırmak için ayağa kalkı· 
yor, boynuna sarılarak, itidal ve 
sükunete davet ediyor. Buna rağ
men, suçlu ıenç kızın üzerine alet 
ediyor. Mehlika Hanım sendeli • 
yor, salondaki halınm üzerine 
boylu boyunca seriliyor. 

işte, mahkeme J;arn:-:na göre, 
vaka böyle olmu9.. Sübut delille· 
rine ıelince, ıuçlunun açık ikrarı 

P•ll• haberleri 

150 lirayı çalmak 
•• • 
uzereymış .. 

Yüksek kaldırımda oturan Va· 
sil efendi vapurdan köprüye çıka· 
cağı eınada sabıkalılardan Cafe 
yanına yaklaıarak yeleğinin cebi· 
ni kesmif, içinde 150 Hra bulumır 
cüzdanım aıırırken yakalanmıt • 
tır. 

§ Dün Kum~apı caddesinde Ah
met mahallesi çefme sokağında 

Kiryako efendiye ait evin ikinci 
katında, mutfağın bacasındaki ku 
rumlar tutu,mu§tur. Etraftan ye · 
titilmiı, yangın ıirayete meydan 
verilmeden aöndürülmü,ür. 

§ T opkapıda oturan toför Sü -
leyman efendi, T epebaşı bahçe · 
sinde ıoför Arif efendi tarafından 
sustalı cakı ile hafif surette yara · 
landıiını iddia etmit, Arif te Sü • 
leyman ile kardet i tarafından i~ · 
kemle ile batı,ndan yaralandıe
iddiasında bulunmuttur. 

Bu kartılıklı iddiaların tahki · 
kine batlanılmııtır. 

§ Sebze halinde fÜpheli bir hal 
de dolaıtıiı ıörülen Sapancalı 11-
yuın üzeri aranmı,, bir bıçak çık-
mıttır. 

§Fındıklıda oturan Ahmet, K: 
ısım tarafından dovüldüğünü iddi· 
a etmiıtir. Poliaçe tahkikat yapılı· 
yor. 

ihracatı 

lktısat Vekaleti yumurta ihra • 
catmm tanzim edilmesini temin 
etmek üzere bir talimatname yap· 

Küçük san'a 
kanunu .... 

yazıların başına yeni kan 
nebi diişmanlığı gibi gö 
(Tan) ın şayanı dikkat o 
yazısını tercüme ediyoruz: 

"K h . a ve garsonu, muıı 
zikhal artisti, eskici, ,ap 
zi, tercüman, şoför, maki 
sacı, borsa memuru, dül 
ha bazı sanatları yalnız 
tahsis eden yeni Türk 
yüzünden her ne suretle 
aun ekmek kazanmak İ 
kendilerinden refedibnİf 
münasebetiyle on bin Y 
lstanbuldan ayrılmağa 
dıklannı haber vermittiJı. 
T elegraph,, gazetesinin 
hususi muhabiri bu yab 
yıaınm yirmi üç bine çıktt 
]emekte ve gazeteıine g6 
bir telgrafla cumartesiıı 

iki bini Yunanlı, bini hal 
iki yüzü de Maltalı oldl 
bet bin kitinin itsiz kal~ 
!arını yazmaktadır. 

Yabancı konsoloslukl 
lekctlerine iade edilme! 
yen ve muavenet ta!ep 
seler tarafından ıarılı bıı 
tadır; zira, hu tedbirden 
her ne suretle oluna olsıı' 
ihracı da menedilmiJtir. 

D:ğer taraftan haber 
ne göre, bu hususa taatl~ 
kanunların bir neticesi o 
re, Türkiye hi;kumeti buO 
nat.ederek, Kilikyanın t• 
İzmir yangmı akabinde 
gayri menkul malları nı·' 
dilmiş olan Suriyeli ve 
ların taleplerinin is'afı11r 
mektedir. Halbuki 271~• 
.,, ~ ..... u.;nıc1-.Jct_.ı"' , 

Türk - Fransız itilafı 
Lübnandaki Türk tebaısl. 
tün hukuk ve emvalin 
şart iadesi hakkı veril 
ğu halde Suriyeliler 11e 

Y umurla tacirleri evvelki gün • d ~ lar, her türlü ameli ia ~e 
tekrar toplanmıılar ve talimatna • T .. 

sız kılan dahili bir 
menin muhtelif maddelerinde ta· 
dilat lazım olduğunu ileri ıür • 
müılerdir. Bu mesele ticaret oda· 
ıı idare heyetinden ge~mif, ya • 

rın <it oda mecliıinde ko1tı11tula • 
caktır. 

Türk ofiıi neticenin bet ağusto· 
sa kadar bildirilmesini iıtemekte
dir. 

-0---

Belgrat elçimiz 

karıısında bulunmakta 
Halli hükümlerini 

rin ve Lübnanlıların ale 
cih etmeleri icin Türki~ 
meleri üzerinde resmi bil 
dahi icra edilmiıtir. 

Suriyedeki Fransız ~ 
ğine bunlara hüku~ 
dikkatini celp makıa~1~ 
hra verilmiıtir; hatta 
da İngiltere hariciye.~ 
yardımiyle Irak ve f ı!~ 
lannrn memnun edöld• tıl 
nerek muıırrane taleP1 

rülmektedir. 
Suriye ve Lübnand:.. 

ve f&hitler !. Esbabı mucibede, ]arına ait mallar kir• 
müdafaa vekilinin tahrik iddiası nın muvakkat surette b 
ve diğer bir kaç noktadan müda· lınmaıı meselenin h 
faası, su~lunun ikrar tarzı ve ta • resinde halline kifi bit 
hitlerin ifadeleriyle ortaya konan rak gösterilmektedit•r• / 
vakanın cereyantar:zı ıöz önünde ~ ~ 
tutularak, topt~ ~~dde~ilmittir. lstanbul sana!I 
Konuımanın teklı ıtıbarıyle Meh- • • efı 

Bir kaç ıündenberi ıehrimizde 
bulunan Belırat elçimiz Hüıeyin 
Bey evvelki gün ekispreıle Belı· 
rada gitmi9tir. 

lika Hanımın verdiii cevaplar, ve lZmlT S 
haksız tahrik mahiyetinde ıörül • İzmir beynehnilel 
mediği ıibi, ikisi arasında evvel • tirak hususunda, h~ 
ce mevcut vaziyet v~ ... alaka da, mal!ar serıiıi erk~~~ 
cezayı azaltacak takdın veya ka- zakereler yapılnı~
nuni sebep sayılmamıtlır. Dün, lzmir a~rg~ 

Karar bildirilirken, muhake • le, İıtanbul ıergı t it 
menin yapıldığı altıncı hukuk niden görüıuıil' .,e ,il 
mahkemesi salonu çok kalabalık- nayicilerin lzmir ·~ ti'
tı. Suçlu Arif Efendi, mahkumi • )· ollarmı tespit etı11•f 
yet kararını, ıakin bir duruıla Bir kaç gün ıoor~ 
kartıladı. Yalnız, ailesine men • lstanbul seriisinİ te 
sup old!ığu sÖ) lenen genç bir ha· ni bir toplantı yapa'~ 

k ' eııe nım, heyecanla dııarıya çıktı ve lantıda gelece 1 • 

koridor boyunca ağhyarak yürü· yerli mallar sergi•••• 
du..... hakkında sıöriiıiil 
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l<a.r!ıaına Neırinin hizmetçisi 
S•ktı ... 

- Peyman, dedi .. 
Ve birdenbire zihninde bir §İm· 

tek çaktı .. 
PeYnıanın elinde bir zarf vardı. 
İtte, öirenmek istediği §eyi b·· 

llıektup öiretecekti. Hiç çekin • 
titiz elini uzattı, zarfı aldı. Kızır 
ktaladığını görünce sordu: 

• 
Yazan : Selami l zzet 

sapmaz .. İki kit inin yakla§bğmı 
f arketti .. Bir taarruza uğradığım 
sandı, tiddetle döndü, geriledi .. 

Zayifi gülümtedi ve nezaketle: 
- Korkma beyim, dedi, biz in· 

ıan yiyen takımından değiliz. 
Öteki ili ve etti: 
- Biz de insanız .. 
Feyynz, yeleğinin cebinden bo· 

zuk para çıkardı .. 
- Bu mektubu küçük hannr • 

ben Rİttikten sonra yazdı değil mi? 
- Evet efendim .. Amma bana. 

- Yok beyim, dilenmiyoruz .. 
Öteki derhal ilave etti: 

1 - Hemen postaya vermeği söy· 
~di değil mi?. 

- Evet efendim .. 
CiiL:c1i'.>.nmtlan on lira çıkard• 

I(,"'"'"" ··- ...... . L.\•~I • 

d - Ben, dedi, ağzı sıkı olan a · 
l?11ltır•1an r.ok hotlanırım .. Benil7" ld -r aınıe.rım ağzı sıkı olmalıdır .. E· 
ttıdis"ne ~adık olmalıdır. 
- Yakında benim efendim ola· 

Clğınız:ı biliyorum Beyefendi .. Si· 
~e •l..rhk olacağıma inanınız .. 
1 - Bu sözünü tut .. Ben yalancı • 
~.·,li'-, , iki yüzlülerden nefret e· 

derim .. 

t Pcvrnan .on lirayı göğsüne ıok · 
\1, <trknsı dönüp uzaklaıtı .. 
Evveli. zarfın üstüne bir göz at

tı .. 

Celiı Asaf Bey 

Camlı Dere sokağı 
Beşiktaş 

I Zarfı ~iddetle açtı .. Dudakları
lrı,, kinci bir kıvrımla bükülmü;.~ 

tu. Mektubu okuyup bitirdikten 
•crıra, di~lerinin araundan acı bir 
l l . 'rk çaldı: 

,,~ . k 
deliJ., Dostunun ismını b~~~e~ 
~-~ladı, ona da benim ismimi söy· 
~Qıi~or .. Sizinle görütürüz Halil 
"f Bey .. ,, 

- Dilenci değiliz biz .. 
F ~yyct.z ıinirlendi: 
- Ya ne istiyorsunuz?. 
- Siz Ebülcenap Feyyaz Bey 

değil misiniz?. 
Kasketlerini çıkarmıılar, hür • 

melkir bir tavır takmmıılardı .. 
Feyyaz Bey yumruklarını sıktı: 
- Size ne?. 
- Bunu anlatacağım .. 
Dev cüsseli, omuz gererek, gö -

ğüs kabartarak yaklaıtı.. F eyyaı 
homurdandı: 

- Cekil oradan, yolumu keıme. 
Ebülcenap Feyyaz benim .. 

Adam, gözlerini Feyyazın göz · 
lerine dikti: 

- Emin misiniz?. 
- Sen deli misin?. 
- Siz beni hatırlamıyorsunu7 

amma, ben sizi tanıyorum .. Bera • 
ber silah arkadaılığımız var .• 

- Anlamadım?. 
Birdenbire gözlerini açtı .. Dik· 

katli baktı: 
- Ha, dedi, tanıyorum .. Gözüm 

ısırıyor .. 
- İyi dütününüz .. Filistin cep -

hesindc beraberdik .. 
er t'UIUfG yap-

mağa hazır iki haydut vardı .. Bi· 
rinin ismi "Tilki,, idi. 

Zayi fi güldü: 
-Benim ... 

S d " .. 1 '? - en e ayı,, aın oy e mı •. • 
- Ta kendiıi Feyyaz Beyefen • 

di .• 
- Peki, benden ne iıtiyorsu • 

d t en1thk yapmak hiıleri kabar • 
~ Cöılerini kan bürüdü. Maçka • 
ı,drı, Betiktaıa doiru inmeie bat· 
tı r. Öyle hll'Çm, kör bir dalğmlı· 
i'-· "'tdr, ki bir müddettir, pefini. 
ıtı k nuz?. 1finin bırakmadıiınr görmedi. (Devamı var) 

~.1~•.nl_ar, yamalı pantalonlu, ce• ,.. ...................... - ...... __ ,._ ... 
1 ı-,l'I erının dizleri yenmiı, batla • D a v e t 1 e r i 

da Ya:ı:.1 k k t . .. d "k. ı ..._._ ....... - ......... _.. ............ ·-···-.. ··· •el' . K ı aı e , peJmur e ı ' • • • k 
l'ttı ~Ydi. Biri yirmi bet yaıla • Çıçekçdere ve çıçe 
li i d~, ıa.yif, ıolrun yüzlü, perçem· merakhl.arına . . 
"ikdı .. Yürüyii!ünde. fevkalade çe· Adaları Güzelleıtırm.~ ~emıyetın • 
d "e at'k ld bell' d' öt k; elen: 3 Aiustoı Cuma gunu saat on ıe · 
~h<l y : o .. ~ğ~ .. ıy. 1. e... kizde Büyükadada yapılacak çiçek la• 

't~ 'k '! ı, oburu cuaaelı, bayag7 vaıı eınaııında ayrıca bir büket müıa· 
b,l'dOrkunç yüzlü, sıkı bazulu bir hakaıı da yapılacak ve kazananlara 

'> 'Uttq., madalyalar verilecektir: Çiçek ıevgi 
'-'Yifi: merakını arttıracak bu müsabakaya bü-
' 01 tün Iatanbul çiçekçiler-inin ittiraki \lr. an ay d d' .. .. kt 

'~llttd ı, e 1• yurumc en haueten rica olunur. 
b~tif d: tük.~r~k kalmadı.. Eier Feyzlve mezunl~r1 . 
~l\ii 'ha. Yürurse, benden paıo... Feyziye mezunları ve muhıplerı ce-
))e!0~nı ben... mi yetinden: .. .. 

l\ .. · Cllaıeliıi d d 1 t 5 • Ağuıtoı - 934 Pazar gunu aaat "'' ı')d ur u, a nının e- . 
1
• • 

l i: 10,30 da Niıantaıında Feyzıye 11e11n-
~ ' Se · . de ıenelik içtima aktedilecektir. Aza-
l}'~ 11 

llteraen dön, ben pitin1 mn teırifleri rica olunur. 

l Öt~ıc~;- d 
~: "'• attn~n kolunu tut · 

'İnat 
~lıttı ebne, ıel de birer kade'-

" 
btı ....... Sen Ya.in• kk . 

'Ul\1- "k• -Z zr rmla.n. benıır 
....... 8 ı .' c:ift lafını var .. 
~ &.rı h .. r·r· h 

errıin 1 
1 ın izimki oldu~··· 7 J 

....... sf!n°~'!1:· lzmir sür at yo u 

Vapurculuk 1 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l e'.efon: 2292~ 

• 
IRAN Hükümdarları 

Yazan : Niyazi Ahmet 

Evvclisi akşamki radyoyu, na
sıl beğendiniz mi? 

Bana sorasamz: 

Eminussultan, mebusan meclisinden 
çıkarken üç kurşunla öldürülmüştü 

-15-
- Bundan iyisi can sağlığı! . Beni benzetiyorsunuz, diyordu 
Derim I Yosmam önce tuttu, blr fakat yakalayanlar: 

kaç oldukça dişe dokiınur alafran- - Hay hain hay .. Bir de biz: 
ga ile bir iki cazntılı cuzurtulu caz aldatmak istiyorsun değil mi?. di· 
parçaları çaldı. Sonra yeryüzü o- ye dinlemediler zavallı adamı ir. 
lan bilenlerine geçti. aafıızca parçalamıya kalkı§tılar. 

Oy le olan bitenler ki hepsi de Neticede bu adamın hakikater . 
ta.dm dan yenmez! Eminü11ultan olmadığı nnlaJıl · 

- Nemçe ülkesinde dökülen dı. . 
1• ••1 ... k d k 1 Eminüuultan ,bu haberlerı duJ ri'anın o çegı şu a ara cı mıs ... d' F 

1• • ~ ~ • duğu halde hırsını yeneme ı, ran 
- \ ıyanadakı tozlu dumanlı: d 1 h k t etti Yalnız 

f rt Al I b. .. "kl . sa an ro.na are e · 
1 ınayı man ar ız goru . emı- ı d . w• • gizi 

. rana nere en zırecegını · 
yomz, dı~·orlaıımş !.. tuttu. y c bir gün Eminüuultanm 

.. - !taJyanlar aını-a şu denlu çeri kö§küne geldiği haberi duyuldu. 

yıgmış !... Bu vaziyet kar§ısında kimse iti 
- Macarlar da ne olur ne olmaz raz etmeye cesaret edemedi. 

dıye çerilerinin yal'Jsmı sağut ba~• Mehmet Ali !ah, Eminüsaultam 
şı etmişler!.. dahiliye nezaretini verdi. Mebus· 

- İngiliz, Fransız gibi öteki .ko- Iar açıktan açığa itiraz kar etmi
damanlar aralarında fiskosa baş- yeceğini dü§ünerek muhalefet· 
lamışlar !.. bulunmadılar. Programı tasdik e· 

- Ruslarla boy ölçüşmek için derek tatbikatın neticesini bekle 
bir kac Amerikalı bo,lukta yük· diler. 
ıelme bilgici kendi uckarlariyle EmlnUsAsullan'ın 

1 
~ati~ ld 

16.000 metreye yükseldikd~n son- 1323, l8 fu•t~sta Eı ~n u t 
ra bo§luk can k~rtaranı ile yere j. bir gazetel~eh rkakn adn mıJJuksstuup. 

. b'l ta'mn kat ı a ın a ıu me nerek canlarını zorakı kurtara ı · 
1 

"C · • ·· eyyen · ı d' yazı mıth: ea1m ve muz 
nuş er ır. d · ı Al 

... . bir kı!la tarzın a ın§a o unan • 
V?. ~~ha bun.lara bt;mzer bır ço~· manyanın Tahrandaki Say.fi ıe-

yeryuzn olan bıten)erı... farethanesinde ziyafette idık. Ye· 
Ancan, bnnlaıın arkasından ne mek henüz bitmi§, kadınlar salon

çıksa beğenirsiniz? Ne çıkacak, 1r da kalmış, erkekler sigara odası -
nımlann baylan saz ve s5z tmgll'- na çıkmıştı. Briç. oyununa p~k me 
tıları... rakb olduiu icin her davetlı b~-

Ezgin, baygın, çrtkırıldım bir lunduiu ziyafette kendiıini . brıç 
ötiişle keman bir iki gıygıyladı. maanıına oturtacaklar.'~a emın ~
Arkasından gene ezgin, baygın. lan lngiliz Bankası re111 M. Ra~ı
çıtkırıldım soyundqn şuna yakın no Yeşil ma:;an~n önüne . geçmış, 

b ] d · oyuncuları beklıyordu. Bır uşak 
aş a ı. k d' . b' k-" t "Güldü, yüzünde güller açıldı. , içeri girdi, en ıs!ne ~rv agı .~· 
Tiirhiiniin alt tarafında nelar de zattı. Mtisyü Rabıno kagıda goz 

nildiği.ni hiç anlıyamadım, şu ka
dar ki bunun söyleniş biçiminden 
belliyC:~ ki bu türkii ki çifte kayık 
yaşn;ak, yelpaze, yeldirme, gül. 
bülbi.U, göz süzüş, yalvarış, ayılış 
bayılrş çağlaııdan kalına pek has
pa bir türhiiydü .. 

Bu türkünün ardından gene o 
kratta başka bir türküye geçilir· 
ken radyonun biraz önce verdiği . 
o tozlu ,dumanlr kanlı, zorlu yer· 
yüzii olan bitenlerini dü§ündüm, 
içimden: 

gezdirince telaşla: 
- Dinleyiniz dedi. Ve yükaek 

sesle okumağa başlad!: 
"E.minüaaültan bu akaıam sa· 

at yedide Mecliıi Mehusandan ç~
kıp arabasına binrken meçhul blr 
§ahıa tarafından atılan üç kur§un 
netice.inde vefat etmiştir.,, 

imza, İngiliz telgrafhaneıi re· 
iıi Barker. 

dığmdan bütçe tanzim edemiyece 
ğini söyliyordu. Mecliste Tibriz 
meb'usu Takı zade: 

- Vükela bilmiyorsa biz bütçe 
tanzim etmesini biliyoruz. Eğer 

varidat ve .masarif anlatılmak ka· 
bil değilse devlet verdiği maaıla• 
rın mıktarını olsun biliyor ya, biz 
onları tensik edelim yeter.,, diyor 
ve hürriyetcileri galeyana ıetiri• 
yordu. Takı zadenin bu ıözlerine 
cevap verilmemi§lİ. Netice itibari· 
le hükmet, maaı listesini Meclise, 
meb'uılara arzetmek mecburiye• 
tinde kaldı. Maaı listesinin en mil 
him kısmını Şahın maaıı teıkil e
diyordu. Çünkü o vakite kadar 
Şah devlet hazineıinden istediği 
kadar para alıyor, istediği gibi sar 
fcdiyordu. Cahil halk, devlet ha· 
zinesini Şahın hazinesi bilir, akıp 
giden paraların ne olduğu kimse
nin aklından bile geçmezdi. Mec• 
liste Salım maaşı uzun münakata• 
lara ;ebep oldu. Neticede on bin 
lira maas tayin edildi. Şah, bu 
münaka§alar ve hukukunun tah • 
dit edilmesine kar§ı hiç ıes çıkar· 
madı. lranda bu içtimaa kadar 
memurların maa!t bile Şahın ira • 
desi ile tayin edilirdi. Daha garibi 
bu maaş, memur öldi~kten sonra 
nısfı ailesine, ailesinden kalan va· 
rise de kalan kısmın mıf ı verilir 
bu fekilde bir maaJ uzun müddet
le nmflara inerek aCleta lc:aydi ha
yat §artile devam ederdi. Bu ara
da muhtelif şekineri bularak bir 
cok maaı alan memurlar da var • 
dı. . . 

(Devamı ı-a.r J 

----o----
llıf isas mahkeme

sinde mahkum 
olanlar 

Dokuzuncu ihtisas mahkeme • 
ıinde dün !U kararlar verilmi!tir: 

Franuzca ticaret gazetesi mu • 
harrirlerinden Mitel Reva Beyle 
ayni gazetede mütercim Ulvi Bey 
eroin ıatmak ıuçu ile bir ıene ha· 
pis ve 200 lira ağır para cezasına 
Ulvi Bey ise altı ay hapis ve 200 
lira para cezasına mahkum olmu§· 
fardır. - Efendim nerde, ben nerdc? 

Diyip yaı1 güldüm ve yan: 

- Pazar ola radyocu başı! 
Dedim .... 

Bu habere az çok herkes mun
tazır gibi olduğundan o kadar 
hayret uyandırm!'dı. Lakin lra~ın 
hal ve mevkii böyle bir vak'a ıle 
fena · neticelere sürüklenmeğe mü-

d h ı § Bayazitte makasçılık eden ve sait idi. Almanya Sefiri er a 1 

Oaman Cemal 
Bugünkü clll kar§ılıkları: 
Yer yüzü olan bitenleri - Dünya 

havadisleri .. 
Ölçek - Kilo .. 
Denlü - Kadar .. 
Çeri - Aıkcr .. 
Safut - Silah .. 

Boşlukta yükıelme hilgici - Stra· 
tofııcr ali~i.. 

Botluk cankurtaranı - Para§Üt .. 
Baylan - Nazlı .. 
Baylanı§ - Nazlanıı .. 

B 1. Hacı baba na.miyle maruf o an vak'ayı bir telgrafname ile er ı· Ef nd' 
altmı• yaşlarında lamail e ı ne bildirdi. Erteıi gün Rusya Se- :r w 

ıigara kağıdı kaçakçılığı yaphgın· firi Şaha taziyet için bir tercüman .. h . 
dan bir ıene kırk be§ gun apıs 

gönderdi,, Eminü11ultan rÜ§vet a· ve bir o kadar da Erzurum& sür • 
lan, bu yüzden lranda kaşaneler 162 ı· ra cezasına 

k A gün ve ıra pa kuran bir adamdı. Fa at Vrut>a 
mahkum olmuıtur. yı gezmif, okumuf bir ada.m oldu· -o--

ğu için memleket i!lerini tedvirde Yeni Moskova elçimiz 
isabetli karar verebiliyordu. Mec· 

k Moıkova büyük elçiliğine ta· liste isli.hat proğramını okudu • 
k Yin olunan, eski ;Roma büyük elçi-tan ıonra Tahranda Avrupa anun 

b. ıi Vaııf Bey, dün lzmirden gelme larını tercüme ettirmek için ır 
•encümen tetkil etti. Tüı:kiy~de~ ıi beklendiği halde gelmemiıtir . 

ı 1 getırttı. Vasıf B. cuma günü latanbula ıe-kanun ar mecmua arını . . 
B k ı ı da tatbik edı· Jecektır . 

u anun arın ran ----------------' ~n ınun, meraklanma ... ....... e ta.J\tYaırıadnn 
)'l}\ en, öteki .. Sakarya vapuru lip edilmiyeceğini tetkik ettirme- :m:::: yaz mevsiminde ı:ı 

ğe başladı. H 
Matbaamıza gelen eserler: 

~I arsanın basınd:-
"Ötelci ıı:~ .. Ora..ı tenhadır. 
~'dr. ını kaııdr, yürümeğ,. 

~~~-ı &!' 
~~ ~•fın~~ lllph, arsanm 

~dı. F 1 Yol, Canılı Dere 
alrat •raan 1apar 

Her Perşembe &ünü saat 16 

da Galata nhtımmdan kalkacak 
doğru tzmire eidecektir. Bu vapur 
her pazar günü ıaat 16 da İzmir · 
den kalkıp doğru lıtanbula gele 
ccktir. 

..._... ....... ._ ....... __ .......................... . 
Holivut 

Holivut'un 1 Ağustoı nüıhaıı (Bir 
butday bqak verdi) ve (Bataklı da· 
mın kızı) itimli Türk filmlerinin mev
zulan ile bir çok aahnelerini ve Türle 
yıldm Cahide Hanımın renkli çok gÜ· 

zel bir reımi ile en •on ıinema haber· 
)erini havi olarak intitar etmiıtir. 

Eminü11ültan bu it~er:e.me§iul !~ ADALAR İl 
ken Meclis bütçe tar.ıamı ıle me§· li il 

ıd·· n h 
ru ~~hlmath ve dürüst bir adam iirakıaı netaaet ve ucuzlu§uii 

M 1. N N ··1 ··ık fidolayıslle nete ve zevkini· .i olan a ıye azırı asıru mu •f h tt :: 
Vilayetlerin varidat ve maıarifle· li zi bir kat .!~:za! :::m:~!!..J! 

ı11;11a::GIUmlllll1I··- • --· ri kat'i ıurette tesbit edilmi! olma 
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.-- Merakı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

·~ı.-. 
Dikilide 

Yazn : Arnold Galopen - Bu sene on bin . 
"Sinema studyolarını idare edenlerle dönüm tütün ekildi 
yıldızımız bir türlü barışmıyordu! ,, 

39-

- Ben de böyle hareket eder de la Nua'nın geldiği haberini o • 
ve it ararım. İkimiz günde bir do- kuduk. Me!hur muharrir "Kriter
lar kazanmak ıuretile hayatımızı yom,, oteline inmit··· 
temin etmiş oluruz. Mersedesin Ertesi gün bütün cesaretimi 
pençesinde çektiklerim göz önüne loplıyarak "Kriteryom,, oteline 
getirilir ise bu vaziyet benim için gittim ve kartımı methur muhar· 
ayni naadettir. rire gönderdim. Üzerinde "Ba-

- Artık bunları düşiinme ! O ron,, ünvanı yazılı olan kartım ba
feliket maziye karışmıflır. Bir na her kapıyı açıyordu. M. de la 
his bana muvaffak olacaiımı gös- Nua beni derhal kabul etti. BÜ 

zat kısa boylu, iri burunlu, gözlük 
lü bir adam idi. Beni görünce: 

teriyor .. 

Bundan &cnra "Ekselsiyor,, 
stüdyosuna giderek" hir İ§ bulduk. - Fregoryo ismi bana pek te 
"Maç"1 beyi,, filminde figüran 0 • yabancı değil. Siz Berlinde bir 
larak çalııuakbk. Bizi t 4 numa· film çevirmediniz mi 
ralı stüdyoya götürdüler. Şimdi artık sıkmak, hiç dütün-

Gladia ve ben Navey isminde meden yalanlar savurmak zamanı 
bir rejisörün nazarı dikkatini cel- gelmitti: 
bellik. Bu zat it bittikten sonra - Evet, dedim, Berlinde "Garp 
kendisini görmekliğimizi söyledi. cephesinde ,bir çok yenilikler var,, 

Oyundan sonra rejisörün dai· filmini çevirdim. 
resine gittik. Bizi görünce: Bir an dütündü ve sonra li.üba· 

- Geldiniz mi? dedi, siz her liyane sırtımı ok91yarak: 
ikiniz de gayet fotojenikıiniz. He - Vallahi azizim, dedi, sız 

le bu genç oğlan fevkaladedir. tam Markas tipinde bir jnsanaı· 

Rejisör Gladis'i adeta gözlerile 
yiyordu. Anlıyorsunuz ya, Gladis 
hala e&ek elbise.i la§ıyordu. 

de-

nız. 

Ne demek istediğini hiç 
madığım halde: 

- Öyle değil mi? dedim. 

anla· 

Hakiki çiftçi amele 
vaziyetine düşüyor 

Dikili, (Husuıi) - Kazanın 
on bin dönüm yerinde tütün zer-

1 iyatı yapılmaktadır. Bir milyôn 
kilo tütün yetittiren halkın bu 
mahsullerinden kendileri değil a· 
ra yerdeki mutava11ıtlar insafsız· 
ca istifade etmektedirler. Zavallı 
köylüler, bütün yaz günet altında 
çalıtırlar, ellerine be! para geç • 
mez, halbuki beri tarafta pusu 
kunnut olan bir kaç tufeyli par· 
tiyi vuruyorlar. 

Hüku.metimiz, tütünün kıymeti
ni yükseltmek için arazi tahdida
tı yapmı§hr. Eğer bir de ethas 
tahdidatr yaparsa daha fay dalı o
lacaktır. Mesela bir hanede kaç 
nüfus varsa ona göre tütün ekti • 
rip fazlasına müsaade edilmezse 
devam eden zararlanın önüne ge
çilmi§ olur. Şimdi olduğu gibi her 
hangi bir ıahsa iki yüz dönüm a· 
raziye tütün ekmek hakkı verilir
se hakiki zurra olanlar amele va· 
ziyetine geçecektir. 

lzmir ıahasında Givurköy, Ak
hisar, Altınova, Dikili tütünleri 
piyasayı i91al ederken Givurköy 
ve Akhisara hastalık musallat ol
ma11ndan dolayı oralann tütün • 
leri piyasadan dütmüt ve Altıno· 
va ile Dikili meydan almıttı. Fa· 

l 
• 

Muvaffakıyetli 
beş hanım 

bir sergi kuruldu, 
diploma aldı 

Bornova Biçki ve Dikiş Yurdunun yeni mezunları .. 

İzmir, (Hususi) - Emine Rüt- Yurttan bu sene diploma 
tü Hanl1D!n idaresinde bulunan hanım kızlarımız Fahriye Os 
Bamova dikit idaresinde bulunan Tahsin Salim, İfakat Sait, r.t 
bu seneki sergisi . muvaffakiyetle pare Hüseyin, Cemile Haıarı 

nımlardır. 
ve tebriklerle kar§ılanmıttır. Ser- Yurtla bu sene açılan tatbi 
gide hanımkızlarımızın bir senelik sınıfına az çok dikit bilenler 
el emekleri tethir ediJmi9 ve has -

ıaten itlemeli yastklar takdirlerle 
görülmüttür. 

vam etm'!ğe başlamıtlardır. JJ 
lar bir senede diploma alacatd 
dır. 

Denizli Halkevi bisiklet 
çilerinin "turnesi - Şu ıördüğünüz oğlan 

ğildir, kadındır. 

-Ya öyle mi? 

" Rejitör derhal suratmı aıtr. 

- Evet, evet, benim romanı
mın b.hramanı da aizin sibi nç • 
lan ağarmağa baılamıt biridir. 

kat iki senedenberi Altmovaya da 
hastalık Tiırdqundan timdi piya· Şehir 
sa Dikili tütünJerin,e1kalmıştır. Bu 

- Tebdili kıy af et etmiı kadın 
(Devamı var ) 

. 
rollerini oynıyabilir, evet bunu z A y 1 
çok .aüzel yapabilir. Fakat ıım· 3241 aiçil numaralı numaralı 
dilik böyle bir rol yoktur. arabacılık cüzdanımı zayi ettim. 

- Ya ben? Yenisini alacağımdan eskisinin 

- Siz, dedi, gösterİ§siz olmanı hükmü yoktur. 
za rağmen asil bir peder rolünü Sülemaniye Darünif a cad-
oynıyabilirainiz. Siz bir yüksek desi 9 numarada arabacı 

serseri rolünü de yapabilirsiniz. Mehmet Nazif 

Böyle bir role çok elveritlisiniz. ('616) 

Yakında Fransız muharrirlerin- § Adapazarı Türk Ticaret Ban
den Oktav de la Nua namında:kı kasının 20 adet hi11e senedini 
zatın "Şerefli hırıız,, eserını oy- muhtevi 445 No. lu muvakkat 
namamız muhtemeldir. Bana ad - makbuzu zayi eyledim. Yenisini 
resinizi bırakınız, ben ıizi ararım çıkaracağımdan eskisinin hiç bir 

hükmü olamıyacağı ilin olunur. 
Bundan sonra M. Navey mülika 

0624
) H. Rami 

tın bittiğini anlatmak için ayağa 
kalktı: 

_Bize ıimdmk bazı küçük roı- . -ı Denı· ..,,yolları 
ler veremez misiniz? &. 

- Bütün küçük roller daiıtıl- i Ş L E T M E S 1 
Acenteleri KarakOy - KOpriit>aşı 

mıftır ... Maamafih bir defa da M. Tel.4!362 - Sirkeci Möhtirdarıatl' 
Kan'ı ıörünüz. H~ TelefOfl 227~ 

Son ümidimiz de mahvolmut -
tu. Gladiı ile beraber çıktık. Ote
le döndük ve ıon dolarımızı da o· 
tel kirası için harcadığımızdan o 
aktam aç yattık. 

Erteıi gün pardesümü iki dola· 
ra attım ve bu para ile de üç gün 
yatayabilirdik. Rejisörün tavsiye· 
si üzerine gördliğüm M. Kan bizı 
iki hafta figüran olarak çalıtma -
ğa kabul elti. Bu iki hafta içinde 
kazanacağımız fey bir servet de
ğildi, ama ölmeden yafayabilir
dik ... Bu sırada Gladiı otelde otu
ran bir kadından bir kadın elbise
si tedarik etmeğe muvaffak oldu 
ve bu ıayede bot zamanlarımızda 
•ezmeie gidebiliyorduk. 

Günün birinde gazetelerde 
mqhur Franıız muharrirlerinden 
"l!Mefli~r .. ,, mabaıı ı isi Oktu 

TRABZON 
yolu 

ERZURUM vapuru 
31 Temmuı 

SAL 1 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, FatH, Giresun, 
Vakfrkebir, Trabzon, Rizeye, 
DönOıte bunlara illnten SOr· 
mene, Orduya uğrayacakbr. 

(4236) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA ::~:~011 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıbhmından !(alkacaktır. (4300) 

yüzden buranın tütünleri daima 
değer fiatlerle satılmaktadır . 

Izmirde atlı tramvaylar 
kaldırılıyor 

lzmirde, Kordon tramvayları • 
nın elektriklenmesi için bugünler
de ehemmiyetli tetebbüaata giri • 
tileceği ve bu husuıta alakadar • 
larla görütüleceği lzmir gazetele
rinde yazılıyor. 

Hükumet, bu nevi nakil vasıta • 
larının ortadan kaldırılmasını esas 
itibarile kararlattımııt ve lazım 
gelen tertibatı almıttır. 

Bu itin bir an evvel kuvveden 
file çıkarılması, artık bir gün me· 
ıelesi' olmuftur. Kemer hattından 
evvel Kordon tramvaylarının e • 
lektriklenmesi için, elektrik tir • 
keti nezdinde tefebbüaatta bulu· 
nulacak ve bu itin mümkün oldu
ğu kadar az bir zamanda temini 
istenecektir. 

Elektrik tirketi, Kordon tram • 
vaylar için bazı tartlar ileri sür • 
mek fikrindedir. 

Yangın yerinde büyük 
bir park 

lzmir belediye riyaıeti önümüz
deki sene içinde fehir planına tev
fikan lzmir yangın yerinde erkek 
ve kız liseleri civarında elli bin 
metre murabbaılık sahada yeni 
!ehir parkını vücude getirmeğe 

karar vermittir. 
Bu park belediyece tedricen a· 

iaçlandırılacak ve bu suretle yan· 
gın yerindeki bo,luklardan büyük 
bir kısmı daha doldurulmuf ola • 

1 cakbr. 
ltf aiye merkezi önünden Alsan 

cağa doğru açılacak olan ve kıs -
men tesviyesi bitmiı bulunan bü
yük bulvar bu parkın kenarından 
ıeçecektir. 

Denizli, (Husuı) Denizli 
Halkevinin ıüzel sanatlar ve tem· 

sil tubesi geçen hafat Buldan ve 

bisikletçileri yolda .. 

istimlak edilen 38 bin küıut ~ 
re murabaı araziyenakledil 
)erdir. Bu arazide nümuo' 

Sarayköy kaza merkezlerine se • rak muhasebei hususiye 0 

yahat yapmıt ve binlerce halkın son sistem tabak dükkant-rı 
huzuriyle müsamere ve konser 
vermiıtir. 

Bu defa da bisikletçiler 17 gün 
devam etmek üzere bir turne ter· 
tip etmit ve sekiz kifiden ibaret 
olan genç ve kıymetli bisikletçiler 
Acıpayam - Tefenni - Burdur 

Isparta - Dinar - Sandıklı -
Afyon - Uşak - Eş.me - Ala
tehir - Salihli - Ödemi§ - Ti-

re - Aydın - Nazilli - Saray· 
köy yolu ile Denizliye avdet ede-

·eklerdir. Bu değerli genç.lerirıi· 
ze 11hhat ve muvaff akiyetler dile-
rız. 

Denizlinin nrtaıında ve en gü -
zel <'.adde üzerinde buhınan ta. • 

bakhane, azimkar, imarcı valimiz 
Fuat Beyin himmetile şehir hari· 

cine nakledilmektedir. E,ki ta • 
bakbanede 88 dükkan mevcut o • 
lup 63 tabak vardır. Bunlar tehi
rin haricinde istasyon civannda 

pılmak üzere planları h 
mıttır. Sihat meclisi ve id~ 
yetinin kararı mucibince el 

sahi~l~ri 15 - 7 - 9~ fi 
den ıtıbaren iiç ay ve ik• 

A • • o bit mezkur tarıhten ıtıbren 
zarfında yeni yere palı~~ -
mecburdurlar. Aksi taktı i,ı' 
mum hıfaıssıha kanunun" 
den kapatılacaktır. 

-o----" tJI 
Çingeneler arasıı:_,, 
Bartında, kasab~ya bir z;" 

safedeki Çalıkoğlu haJl~..,,c 
bir cinayet olmu~tur. }. eti'' 
in Sadık isminde bir çiııl 1.jt 

d"''er il oğlu Tosun isminde ıS ~ 
0 k d •• •• cleJl çJ Llt 

geneyı, a ın yuzun l• r 
kavga neticesinde bıçak 

ıt•• 
Yerinden vurmuştur. 4 i>' 

bit. 
ye kaldırılan Tosun,. etti 

··ı ·· t·· Katı'l "-10S ra o mut ur. ~ 

edibnittir. 

k 
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R A D y o 
Radyo amatörü neler bilmelidir? 

anıplarda ve her yerde 
kullanılabilir bir ahize 
~-- bMvılminde sayfiyelere giden ı 

Plarda istirahat eden karilerime 
~t .a • 10 liraya mal olan teknik 
... ~ndan ikti1'as ettiiim pratik 

&i, • takdim ediyorum. . 
~ lcaç aydır ıütunlanmızda devam 
~Yo reslerini takip etmiı olan 
tif,dt • iz bu makineden pek kolay ia· 

edebilirler. 

ele ~eıirnde ıörüldüiü üzere, her yer
llıt~•ak. bir antenle iıliyen bu radyo 
~.~ n,sı radyo fenninin terakkiyatını 
'"ıı .. 

Jlırnuliyle ıöstermektedir. 

8ir }İ.Jnb ·ı a} L__ ki • t a ı e ç ıtan DU ma nenın 

İt erı l>-;,binini değittinnek ıuretiyle 
Çolc iıtaı:ronlan dinlemek kabildir. 

•11 ••nda ıörüldüiü üzere bu makine· 
-.! lttontajı hiç te zor bir İf delildir. 
"~ !İmdiye kadar ıörmediğimiz 
'-rde lüzumıuz Ye modua ıeçmiı 
h İçin Reakaionlu makinelerden 
bnemiıtim. ı .~· .. 

~ .ıcat bu makinede kullanacaimnz 
' , ~irbirine yaklqap uzaklqmak 
'~ıe Rcakıion yaptığı için karileri· 
I~ huauıta IDMC11 ~ •= ılf 

""''-• gördüm. 
~ '~nun için de makinenin ıemaıını 

P etınek lazımdır: 

batka bir vasıta ile yapıyor demektir. 
lıte bu makine de dikkat edilmesi lazım 
gelen en mühim noktalardan biri de 
budur. 

Makinenin cepheden görülen resmi· 
ne dikkat ederaenİZ'. kapak üzerinde bir 
bobin ve makine içerisinde ayrıca bir 
bobin vardır. Iıte bu bobinlerden ka
pak üzerinde bulunan Reaksion ve kutu 
içinde bulunanı da anten bobinidir. An· 
ten bobini daima deiiıeceii için ıarıı 
adedi hakkında bir !ey söylemek imkan 
sızdır. Yalnız Realuion bobinini 60/ 70 
sargı yapmak makineyi reaksiyona sok· 
mak için kafidir. 

Çalııma kolaybğını veren en mü • 
him ıeylerden biri de makinenin dört 
voltluk bir cep pili ile iılemesidir. Se -
maaında görüldüğü üzere evveli Fle • 
manlar ve ıonra lambanın ikinci ıriıi 

ile plak ve kulaklık devrelerine bağla • 
nan dört voltluk bir pil makineyi çalıı • 
tırmak için kafidir. 

Yalnız ıontaj yapılrr iken pilin ·+ 
ve - uçlarına çok dikkat lizımdır. 

Makine monte edilir iken Fleman -
lara cereyan veren mütelıavvil muka -
vemetin yerli yerine bailanm .. a l&znn • 
dır. 

Anten ile toprak arasana. ayni hobin 
üzerine ballanan mütehavvil kondanıa· 
törün 600 ıimlik olmaıa ve anten tulü • 
nün de nihayet kırk metreyi tecavüz 
ebnemeti Jizımdar. Makine içinde ıö
rülen petek bobinlerin hazırlan maiaza 
larda vardır. Bu bobinlerden 200 lüğü 
ile lıtan'bul ve 35, 50, 75 JiJderiyle de 
Avrupa istaıyonlanna dinlemek ka'bil • 
dir. 

I 

'~tenden ıelen teknar 250 santim· 
~ '1eksifeden seçerek bobine ve 
~ de ıeçerek toprağa ıitti; ve 
'-.ıtenin bobinle bİl'leıtiii uçtan 
>~ .~Ilı birinci ariıine dojr:.ı saptı ve 
'~:~İnde rasladıiı 160 ıimlik 
~ de 3 Meıomluk bir mukave • 
~ lıit- I~ l'rİY• pdi. Dört volt- Reamin kapağında ıörülen Reaksi· 
~i -~ile yanan Flermanan neıret- on bobinini kapağı açıp kapayarak ma
~ 1• • "iri,, cibi açıbp kapanan kineyi Reakıiyona ıokınak 'H aldıir 
~~ •evkile plağa atladı. Plak iıtasyonlan bu ıuretle kuvvetl•ndirmek 
~ ~-• top~ atom cayet tabiidir kabildir. 
~~ ~ calc bır yer aradı, ve derhal yo- Makineyi çalııtırmak için iki hobini 
~"- :ıcle balduiu Realuion hobinine birbirine yaklatbrmak ve 500 aantimet
'i)l. (-!- erek (nihayet kulaklık vaaıta- relik kondanaatörü çevirerek iıtaıyon 
~ili) cereyana 1:.ailı oldup için) düdüklerini bulduktan sonra içinden en 
~clıfı .. icap.da. Yalnız, burada an • kuvvetlisini intihap edip yavaı yavaı 
:'1't it \lz~re, evvelden'beri bildiğimiz kapafı açarak bobinlerini yelı::diğerin • 
~" "-1. '-lcaıon lcondanaatörü yoktur. j den u.zaklaıtırmak kilidir. 
'•• •• ,,

11 
~n makine Reaksionunu j n. V. 

••••• • 

~ ············································································ 

llt ~elmilel kadın- Su meselesi 
~hıriiği kongresi halledilecek mi? 

"~,· llılar birliii, 18 Niaan 1935 
,1. •ilde lata b 
~ L n ulda toplanacak 

Belediye ıular idareıi lıtanbu-

,. 1119hebn·1 
it 

1 'I 1 el kadınlar kongre· 
dit •idari 1 

ı · t Y e met1ul omakta-

lun ıu ihtiyacını bir an evvel temi· 
ne çalıtmaktadır. T opkapı ile 

d' 'd' 0ııare · . ı"-iı, h" nın proıramı teıbit 
~' tiiQct ~ürı kadın teıekkülle. 

1& ,.... erılıniıtir. 
'\lı..... ·~·'-nclt 
) .. ~ ol n 25 niıana kadar 
' •il ko > ' .\~at nereye Avuıtural-
~· >.t11rr ury-, Belçika, Brezil
~i.._~, Bulıariıtan, Seylan, 
•aıL_ . a, lapa 

\'ll "'Qctiya F DJ'&, Amerika, 
t.-"'-'lat.~ h r•naa, lnfiltere 
.'41, ıı q, Qo) d ' 
1-ı «lİlldiıt an •, Macariı-

Koca Muıtaf apaıa arasında yeni· 
"den 1900 metre terkoı boruıu dö
,enmittir. Bundan ba,ka Nuroı • 
maniye civarında bazı yerlerdeki 
apartımanların üst katlarına ıu 
çıkamıyordu. Bu civarda evvelce 

1 metrelik olan tazyik 28 metre • 
ye çıkanlmıtbr. 

Kumkapı civarındaki çeımele • 
rin ıuları da keıilmiı, halk tika· 
yette bulunmuıtur. Bu çetmelere 
su verilmeıi de temin edilecektir . a... --~ J an, lrlanda J&-1 . ~~· ..._.le. ' WL ya, ,.._.., NO:. ' Japonya, Lük- -Y•u•g•o-ıla_vy .... ad•a•k•i .. k•a•d•ı•n .. t•e•ı•ek•k•iı•. l•le•-

t') il, ı.,._ eç, Yeni Zeland ri murahbu ıöndereceklerdir. 
, it ' Lehiatan, Purn~ 

a, lıviçre S . 

~·~ 
Kongrede dünya kadınlığını a • 

lakadar eden mühim meseleler 
ıöriifiilecektir 
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Kavuklu Ali Bey meraklı 
hayatını anlatıyor 

Manakyanın oyunlanna müthiş merak salmışbm. ilk 
Orta oyunu kumpanyasını 28 yıl önce kurdum 

Bir zamanlar yüz~rce seyirciyi ı 
yazın· meıire yerlerinde, ıu kenar· 
larında, kıtın kapalı yerlerde etra· 
f ına çevreliyen orta oyunu da ölü
yor ... Kavuklu Hamdi, Küçük lı· 
mail Efendiler zamanında orta o· 
yunu ne kadar rağbet bulur, ne ka
dar muvaff e.kıyet kazanırmıt ! .. 
Bunu yaılılardan itidiyorum .. 
Şimdi ise orta oyunundan ortada 
eıer bile yok! 

Küçük lımail Efendinin yetit· 
tirdiii yegane ıan'atkir Kavuklu 
Ali Beyin ve e.rkadatlarınm ara t 
aıra bazı cemiyetlerin menfaatine r 
verdikleri oyunlar da olmaıa orta 
oyununun öldüğünü, mezar tatının 
dikilmeıi zamanı ıeldiiini yaza • 
cakbm! .. 

Allah hepsine uzun ömür ver· 
ıiu .. Fakat onlar da insan!. Bu bir 
kaç aan'atkin da himaye et· 
mezıek, bu aahada heveıkiu·laı 
yetiımezıe ince, zarif, nükteli ve 
milli olan bu oyun da ortadan kal
kacak, tarihe kanıacak .. Baz! za· 
manlar ceplerinden vapur paraıı 

vererek orta oyununu yaıatmıya 

çalııan bir kaç aan'atkirla ıörüt • 
meyi, yazdmamıt olan hatıralarını 
teıbit etmeyi dütündüm. ilk ola • 
rak ta tabiatiyle yeıine Kavuklu
muz Ali Beyle görüftilm. 

Şen, kibar ve konuıurken -· dili 
alıtmıt olacak- nükte yapan 
aan'atkir bayatı"m ıöyle anlattı: 

... _ 18 ~j;ldlL M··•lıqra

nın oyunlanna müthit merak ıar • 
mıtlım .. Hiç bir oyununu kaçır· 

mazdmı. Şehzadebatında küçük 
tiyatroda Hamdi merhum o~a o· 
yunu oynardı. Bir gece arkadaıla· 
rın zorile Hamdi merhumun oyunu 
na gittim. Bir müddet oturdum. 
Faka ne yalan ıöyliyeyim hiç bir 
ıey anlayamadım .. Oyunun yarı • 
11nda çıkıp gittim .. Ben ıene Ma· 
nakyana devam ediyordum .. Ara· 
dan bir kaç ıene ıeçti.. Beni re • 
ne bir aktam arkadaılar zorla or· 
t::ı oyununa götürdüler .• 

- Yahu bu aktam 9u oyunu 
şöyle candan seyredeyim, bari de· 
dim .. Garip değil mi? Bu ıefer o
yun hoıuma gitti. Ondan aonra 
Manakyanı bıraktım, baıladım 
Hamdi merhumun oyunlanna de· 
vama. Örücü Sabık diye bir arka· 
datım vardı .. Can ciğerdik onun • 
la ... Beraberce Hamdinin oyunuJ!& 
gider, bir kelime bile kaçırmamıya 
dikkat ederdik .. Adeta kelimeleri 
zihnimize nakıetmeje çalıtırdık. 
oyundan dönünce evde o pitekir 
olur, ben de kavuklu .. Biribirimize 
seyrettiğimiz oyunları anlatl!ds . 
Tekrar ederdik. Bir aktam kahve 
arkad-.Iarrmızda Etref Bey var· 
dı, gümrükte kitip .. 

- Yahu gelin bizim eve de oy• 
nayın dedi .. Huıuıi elbi.eler, ka • 
vuklar külahlar yaptık, baıladrk 
efendim kendi kendimize temıil 

vermiye ... 
Yine gümrükte katip Cemal B. 

vardı .. O zenneye Enderuni Refik 
Bey de taklide çıkardı. Bu suretle 
arkadatları merak ıardı.. Şöyle 
böyle bir kumpanya kurduk.. Met· 
rutiyetin hidayetinde Donanma 
Cemiyeti menfaatine bir oyun oy • 
namıya karar verdik .. Akaarayda 
bizim evin kartı11nda büyük bir ar 

Kavuklu ~li Bey Kilçilk Ismail Bey ve diğer arkadaılarlylc bir arada ••• 

aa vardı. ilk oyunu orade. oynama yor, kahkahadan lanlıyorlardr. 
yı kararlattırdım .. Şeyhiılam Ka· Ben iıe ... Bitmittim, elim ayağım 
zım efendinin evinden koltuklar, boıanmıftı. Eğer kadmlarm bu 
ıandalyeler getirdik. Arsanın et ·ı sözleri biraz daha devam etmit ol· 
rafına çuvalle.r, yerlere halılar ıaydı, meydandan kaçacak, ilk 
ıerdik .. Hazırlığı tamamladık ve adımda muvaffakiyetaizlik göıte
ilk oyunu verdik ve hayli para da recektim. Fakat kendimi güçlükle 
lopladlk.. topladım. Oyuna devam ettim. 

Burada kazandığım muvaffakı· Gece gene oynadım. Bu sefer bi
yet beni ümitlendirdi.. Küçük İs- raz daha açılmıtlım .. 
mail efendiye mektup yazdım: - Batka hatıralarınız? 

- Oıtat dedim, ben heveıkar - Anlatırken hatırıma gelau 
bir gencim. Sizden den almak, Küçük 1amail efendiyle tanııaca • 
sayenizde yetitmek istiyorum.. ğımr, hatti beraber oyuna çıkaca • 
Maruzatımı iı'af etmek isterseniz ğımr arkadaşlara aöylemittim. Ba· 

Beyazıt cami inin önünde buluta - zılan: 
...._ O.tat .. ..-.... benim bu rica· - C.nwm Ali DeJJ. y~ bu 
mı kabul etmit, erteai aünü Beya • sevdadan .. Sen kim, küçük lamail 
zıtta tayin ettiiim yerde buluıuk.. efendi kim? Karı111na ilk çıktıjln 
Ricamı kabul etti. Tecrübe etti ve dakikadan itibaren seninle eğle • 
ve başladık beraber oynamıya .. nir, oyununu beğenmez, canmı 11 ~ 

llk oyunu Çubukluda verdik .. On· kar, dediler. Fakat ben bu laflara 
dan ıonra merhumla ölünciye ka- aldırış etmedim. 
dar oynadım ve hala da oynüyo · Tanııtmı .. Çubukluya ilk oyu. 
rum.. na gidiyordum. Bana vapurda 

_ Ali Bey, dedim. Kaç senedir hangi oyunları bilirsin diye ıordu. 
orta oyunu oynuyorsun?. Cevap verdim .. Beğendi.. Oyuna 

baıladık.. Meydanda bir iki dola • 
- Yirmi ıekiz ıeneyi buldu o • 

şıyorum. İsmail efendi pe§ekira, 
yun oynıyalı .. Hevesk&rlık zama · 

hen Kavukluya çıkmıştım. Birden 
nını hesaba katmıyorum hani.. İ 

ımail efendinin yüzü ek!idi. Bana 
- Hatıralarınız kıymetlidir.. vapurda güler yüz gösteren üata· 

Bir kaçını dinleıem? dm bu haline ıaıttm doğruıu ... 
Çeneıi yukarı kalktı. Handiyse Bildiğim nükteleri söylüyor, mey • 

bumuna yapı,acak gibi oldu. Bu . danda dolaııyordum. İsmail e • 
suretle hatıralarını yokhyordu. fendiyse savurduğum mazmunla • 
Güldüm.. ra, nüktelere sert bir hareketle, 

_ Gülme, dedi, artık ihtiyarlı • yüz ektitmekle cevap veriyordu. 
yoruz. Hatıraları bulup çııkarmak Arkadaşların söyledikleri ıözler 
timdi güçleşti artık!.. Maamafih, aklıma geldi. iradem kayboldu. 
unutmadıjım bir hatıramı anlata • Eyvah, dedim, mahvoldum .. 
yım: İsmail efendi benimle alay e • 

ilk oyunu evimizin karıııındaki diyor, halka kepaze oldum, de • 
arıada verdik dedim ya! O gün ko dim. Ben kacıyor, İsmail efendi de 
ca kavuğu giydim batıma, ayağım· pe!İmden geliyordu. Bu vaziyet • 
da fıpııtık terlikler, üstümde enta· te gene meydandan kaçacaktım. 
rı .. Çıktım meydana, şöyle başla • Ne ise İsmail efendi yeti§tİ: 
dım dolaımaya ... Fakat kadınların - Aman Ali bey .. Kasık ba~ım 
hemen her-si beni mahalleden ta· çözüldü .. Saner geldi, idare et .. Bi
nıyorlardı. Önlerinden geçtiğim tiyorum, dedi.. 

kadınlar: Bu sözler üzerine İsmail efendi· 
-· Aaa ... Ali beymi! ! nin neden yüzünü buruıturduğu • 
_ Hu ... Ali beye de bak! diye nu anladım da ikinci muvaffaki • 

fıııldaııyor, gülütüyorlardı. Ka • yetaizlikten kurtuldum. 
dınlann bu sözleri ilk adımımı at- - Oyunlannız nelerdir? 

.· 

tığım meydanda beni şaıırttı. Diz- - 45 • 50 türlü oyunumuz 
lerim titriyor, ayağımdan terlik • vardır. Yalnız bunlar yazılı de • 
ler fırlıyor, batımdaki külah ileri, ğildir. Etrafımızı çevreliyen hal • 
reri ıidip geliyordu. Kanter için- kın ıeviyeıine göre oyun oynarız .. 
de kalmıfbm .. Heyecandan kal • Balianz ki k'adın coktur. Ona gö· 
bim çarpıyordu. Kadınlar ise be- Yekta R•gıp 
nim bu halimi oyun icabı zannedi· CLOtfcm ~yı çmrinlz), , 
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Kıskanç 
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Ayte, iki odasını topladı . Soka· 
ğa çıktı .. Tamamiyle iyileşmemi~ti 
Bir buçuk ay süren hastalık, onu 
hayli sanmııtı .• Tramvaya bine • 
c.ek parası olmadığından, derman· 
sız dizlerine dayanarak yürüyor • 
du .. Gideceği yer çok uzak değil -
di. Nih,;yet yarım &aalte varabi
lirdi .. 

T etrinlerin ac! bir 3abah rüzga
rı esiyordu. Güne§, seyrek bulut • 
)ara kah gizleniyor, kah meydana 
çıkıyordu. Ayşe, eski mantosu· 
na biraz dahn büzüldü .. Soğuk al· 
maktan korktuğu icin, göğsünü 
ıkı ııkı kapadı .. ince, sarııın bir 
.~adındı .. Yirmi dört ya!ıdaydı. 
Kocası askere gittikten sonra. 
beyaz çamaşır dikmeğe başlamış · 
tı. Saibc Hanımefendi de baş 
müt terisiydi. Onun hem çamatır · 
larım dikiyor, hem tamir ediyor 
ve hol para alıyordu .. 

Ane birdenbire kızardı .. Gene 
tereddüde düştü .. Saibe Hanımc. 
fendiden na!ıl para istiyecekt!'i' 
Halbuki istemesi lazımdı.. Bay
ram geliyordu .. Çocuğunu, biı- ar
tın basma ile avundurması kabil· 
di. 

Ya kocasına ne yapacaktı? Ona 
hediye yollamıyacak mıydı?. Me· 
teliği yoktu .. Nesi var, nesi yoksa 
sa.tını§, rehine verecek hiç bir feysi 
kalmamıftı .. Para bulması elzem -
di .. Her şeye katlanıyor, kocasına 
hediye yollamamağa katlanamı · 

yordu.. , ,, 
Harbin ba§langıcından beri, 

tek kaygusu buydu .. Kocası iyi bir 
adamdı. Sanayi mektebini bitirir 
bitirmez, aıkere gitmİ!lİ. Karısı 

nı sıkmamak için, hiç bir !ey iste • 
miyordu. Fakat Ayşenin gönlü 
rahat etmiyordu .. He~ bayramda
da, kocasını ihmal edemezdi ya?. 
Ne oluna olsun, Saibe Hanımef en· 
diden para istiyccekti.. Kocasına 
ti.it ün, cikolata, şeker ve bir çift 
yün eldiven gönderecekti .. 

Sai-be Hanımefendinin mükel • 
lef evine gir~i .. Saibe Hamrncfen· 
di, uzun boylu, çok zarif, cok !Ik. 
ÇQk güzel bir kadındr.. Evine ve 
kocasma hakimdi .. Ay~eyi görün -

ce: . . . 1 
- Nerelerdeıın? Dedı .. Üstüme 

ıiyecek gömlek kalmadı.. Bugün 
'de gelmeseydin, ba!kasmı bula -
caktım .. 

Ayfe hasta olduğunu ~öylcdi 
ıonra hizmetçinnin önüne yığdığı 

re oynarız .. 

Kibar halk fazladır. ince, zarif 
nükteler mazmunlar söyleriz. Bi-

' 
raz daha a~ağı tabaka olursa gü-
rültülü, pahrdılı oyunlar oynarız. 

Yalnız şunu ilave edeyim ki 
tuluat kumpanyalarında savrular. 
ağır, müstehcen 5Özleri p,eçirmc -
yiz. Oyunlarımız sazlı, sözlü, in -
ce nüktelidir. 

-Rağbet? 

- Bu oyuna rağbet gittikce ıö
nüyor. Hayir cemiyetleri ve baz· 

düğünler için çağırmasalaT kavu· 
ğu ıenelerce giymiyeceğim? Eski-

den çifte çifte zurna, nara, def ça· 
lmrrdı. Şimdi birer adede indir
dik. Orta oyunu deyip geçmeyin .. 
Sahnesi, suflörü, rejisörü olmıyan. 

o~ yazdmanut bulunan ve 

Yazan: Se1ami İzzet 

di .... 
AY!c nihayet, iıtiyeceğini iıte • 

di.. 
Saibe Hanımefendi duraladz: 
- Bet liramı vereyim? Neden? 
- İhtiyacım var .. 
- Ben avanı vermeımı ıev-

mem .... Sonra bedava çalı9mıt ıi· 
bi olursun., fena §eydir .. 

- Bayram geliyor hanımefendi, 
kocama öteberi yollıyacağım .. 

Saibe Hanımefendinin yüzi.ı 

güldü: 
- Senin aklı ba!mda bir kadın 

--TAK Vi M-ı 
SAT.I Çarsam lıı 

+ 31 Temmuz 1 /ı ~ustos 
ııı R.. Ahar 19 R. Ahır 

Güıı doğusu 45 ; 4.'i6 
Güa batısı 19.77 19S6 
Sabah nımaı:ı 4110 401 

O~tc oımatı tHO ı ·.~o 
ftlııdl Ol maıı 16 1 ~ 16.14 
Akşam namaz 10.2~ 19,Y~ 

Yatsı namaı.ı 21.'11 i l . 14 
l ınsaı ı. ~ı lı!.~~ 

Yılıo ı: çeo gliolerl rn• 206 
Yılın kalan l ünleri 1 t.o ll\9 
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AVRUPADA 
Barp Olacak MıT. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:1 

-12-
SOF YA 

lefti. Buna rağmen 
harbi kaybeden devletler 
muahedelere itiraz eden . 
sulhperver devlettir. Bulgari 
yaptığım kısa bir seyahat S 
riatanın sulhu muhavaza)'' ''V ~ 
raf tar olduğu hakk~n~a f 
bir kanaat husule getırdı. 
Bulgariıtan ahvalini bilenle' 
manya ile Fransa araS?nda 
olursa, Bulgaristanın harbe 
lenmemek için pek ziyade 
nefs etmesi lazım geleceğini 
lüyorlar. Kral harbin ne d 
olduğunu çok iyi biliyor. lht 
de ne denlek olduğunu pek A 
liyor. Çekoslovakya Reiıiciİ 
ru Mazarik'in yarı ya§ındıt 
Kral Boriı le ihtiyar devlet 
nin fikrine yaklaııyor. M 
milletler fakir olduğu için 
çıkamaz demiıti. Kral Bori•.. kiin 
ni fikre ittirak ediyor. Hük ~rot 
la Cümhurreiıi harbin zuhllf tl 

miyeceğinde müttefiktirler· fllu 
içinde olan Avrupa için bu l, s 
de iyi bir tesellidir. 

Hava ihtiyacı için 
metre kaputluk kum•ş 
pah zarfla münakasaY1 

muştur. Şartname ."~ı 1~ 
munelerini görmek ı c 
lerin her gün öğleden ıa 
ve münakasaya iştir:ı~ 
ceklerin 14 - 8 - 9 ~ 
martesi günii saat ıo,5 ~I 14 ' 

minatlariyle birlik~e .of. 
V. Satınalma komıs' lg 
müracaatları. 
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{~ ~. le ukaveı-:ıet) er-
, ....._ l'iir-1r ba. eleler için .• 

At ~ Yralr Yarıtı (Klüpler 
vl 'l'iir-1r .,. arasında) •• 
ti' ~ ......_.... Yralr Yaraıı (HPnınılar 

'

il ...., ......... _,.a11nda) 
ı·ı ··o,:t~ ( •• 
~ ı ~ ......_ 1 Serbest) gı.11:eteci-

1 ıl ao - .. t ~ araatnd,. .• ,,. re (S ·• 
erbeat) o~uz bet 

1'ıılntda11 vu .... 1'1 -
~ ~lraıt - mu-

' .\ l'at SJ>orcular •· 

~(;:,;; ,_ 
bı.ıi P~n: 3 mec· 

• 2 ih ti:rari 

ediyor: 
Ahr.ıet F ctgeri Bey (Güreş ve 

a~letizn1 federasyonu ı ei,!erinden) 
Ekrem Rt·ştü Bey (1. S. K. klübii 
reisi) Rız.ı Bey (Denizc..1lik fede· 
rasyonundan) Kadri 8.!y (lstan· 
bul denizcilik heyeti reiıi Şazi B 
(İstanbul denizcilik heıetınden) 
Abdurral:-man B. ( Bııhriyt> yüzba· 
şısı) Ziya B. (Kaptan) f.'uat Rüş· 

tü B., Her F. Riedt (Ford fabrikası 
ikinci müdürü) Her Avmann (Al· 
m.ın mektebi beden terbiyesi ho· 
cası) Her Alexsander F erenezff)' 
(Yüzme ~ntrenörü) Kadr; 6. (Ga· 
latasaray klübü denizcilik §ubesi 
reiıi) Fahri B. (Beykoz kiübü de· 
nizcilik ,ubesi reiıi) Rüttü B. (Fe
nerbahçe klübü denizcilik şubesi 
reisi) A. Sırrı Bey (Gazetemiz 
yazı işleri müdürü ve spor muhar· 
riri) Ihsan B. (Cumhuriyet gaze· 
teai •por: muhar.rir•) Jzzeı F.alired 

din B. (Haber gazetesi ıpor mu· 
harriri) Eıref Şefik B. (Akşam 

gazetesi spor muharriri). 

Müsabakalar h;ln yazılma 
MüAabakamıza iıtir~k ;._;r.n ya 

gazete:ı1izde "Yazı ruu~1üriiiğürie,, 

gelerek yahut doğrudan ıİ.:>jruya 

Moda hamamı sahibi Ihsan Beye 
mfü·acaaHa iıim yazdırıt:ak veya 
bunu bir mektupla bildir,uck kafi· 
dir. Geç kalmamak için vaktile 
mürac~at ediniz. 

Dikkat 
Müsabakalarımız için timdiye 

kadar yazılanların gazetemiz ya
zı müdürlüğüne gelerek, müsaba
ka!ara girmek üzere hazırladığı • 
mız mühürlü kartlardan almala -
rını rica ederiz. 

Ticaret ve zahire 
Borsasındaki dünkü 

satışlar 

I - lstanbu a g rt n Huğdu· _05.5 
ça,·dar 17,5, mısır 25 kuş yemı 20, 
ıç fındık ll. fa.su ive 21. be) az peynir 
2, ka~ar 4 ıiftık 9 5 ) apaı. I0,5 kıl 
2 .pamuk ya~ı 9 zı:Hin yagı 39 ton 
af)On 265, ipek .=-:-;;, iç badem 200 
paımık 5.~0. kabuklu Ce\ iz 650 kı lo. 

lmnhuldan çı~an: Tifıik 12Q ton 
2 - ~arı, lnr . 

Yumuşak bu~da,· 

~crt bu~dar 
Çıl\ dar 

Beher f\ılosu 
Kr. Pr. Kr. Pr. 
4 20 5 I9,.5 
a ıo 4 ~n. 

Arpa yemlik dökme 
Bnkla 4 3 3 4 
Sarı mısır 
l\uş ~emi 

iç fındık 
Pamuk ,·:ıtı 28 ~· 
3u51m 31 31 5 
Beyaz peynır 2:5 3T 1-2 
l\a~:ır 43 48, 1.1 
Nohut 4 2~ 5 t 27. 
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Avusturyada çıkan isyanların 

başı bir baş çavuştur ! 
DoJfus aldığı yaralardan öleceğini anlayınca yanına 

bir papas çağırılmasını istemiştir 
Dolfusün katli ile neticelenen Vi

yana hadiseleri hakkında şimdiye ka
dar g&zetelerde çıkan haberler müte • 
ferı-iktir. Heyeti mecmuasından tam 
bir fikir almak müıküldür. (Tıın) ga· 

zetesinin Viyana muhabiri b!l hadise
leri hüliisa olr.rak gayet İyi tasvir et
miştir. Onun için muhabirin mektu • 
bunu nakil ve tercüme ediyoruz: 

"Saat tam birde, A·rosturya Baş • 
vekalet nöbetçilerinin değic:tirileceği 

bir anda büyük bir süratle gelen beş 
kamyon Başvekalet binasının avlusu
na girmiş ve bunlardan çıkan arkcr ve 
polis müfrezeleri bütün methalleri ve 
yazıhaneleri işğal etmi~ler ve nöbetçi
lerin silahları alınmıştır. Gelenler 144 

kıyafet deği tirmi ve asl:cr ve polis 
üniforması giymiş Nazile;;di. Bunlar • 
dan bazılarında zabit üniforma ı var
dı: diğerlerinde ise askeri üniformalar 
bulunuyordu. Hallıuki hükiimet dar • 
besini hazırhyan (Bolzweber) namın· 
da bir başçavuştur. Saat on birden be
ri içtima halinde bulunan nazırlara, 

içtima ba~lamazdan bir kaç dakika ev
vel, bir isyan hareketi tertip olundu -
ğu ve bazı şüpheli haller görüldüğü 

bildirilmiştir. Bunun için nazırlardan 

bazıları ve bilhassa Maarif nazın Şuş-

nik ve Milli müdafaa müsteşarı Ccne
ral Zchner, dairelerine dönmek üzere 
Başvekaletten ayrılmışlardır. Bundan 
anlaşılıyor ki, suikastçıların emeli Baş· 
vekalet binasında bütün nazırları top
lu olarak yakalamaktr. Fakat Başve -
kalette Dolfusu, Fey ve Müste ar Kar
vinski'den başkasınr bulamamışlardır. 

Müsteşar Karvinski Başvekil M. 
Dolfuse gizlenmesini tavsiye etmişti. 

ve bu suretle belki hayatını kurtarmı§ 
olurdu. Fakat Başvekil bu tavsiyeye 
kulak asmıyarak memurlardan birine. 
meıshur Vjyana konğtesinin toplanmı} 
oH!uğU taı1hf aatll:1niın "lccipıla-rını açtı-

rarak içeri girmiştir. Dolfus salondan 
geçerken kapılardan biri krrılmış ve 
salona giren üç kişi derhal ateş açmış· 

lardır. Atılan kurşunlardan biri Baş -
vekilin boynuna, diğeri göğsüne, üçün

cüsü de kalçasına rastgelerek üç öldü
rücü yara açmıştır. Başvekil fazla kan 
zayi ettiğinden kanapelerden birine 
yıkılmıştır. Katiller Başvekili olduğu 

yerde bırakmışlar ve ne bir doktorun 
ve ne de, kuvvetli bir katolik olması 
itibariyle getirilmesini istediği papa
zın girme~ine müsaade etmemişlerdir. 

Başvekalette tevkif olunan nazır 
Fey, müsteşar Karvinski, bütün me • 
murlar ve ikisi kadın olmak üzere dört 
Fransız asiler tarafından rehine ola -
rak alıkonulmuslardır. Başvekil Nazır 
Feyi yanına çagırarak kan dökülmesi· 
ne meydan verilmemesini emretmiştir. 
Bunun üzerine Nazrr Fey pencereler
den birine çıkarak meydanda top~an • 
mış olan askerlere ve vatanpt"rver te
şekküller mensuplarına iki taraf ara -
sında müzakerat basladığım söylemiş
tir. Bu müzakereler saatlerce sürmÜ!I 
ve asiler Dolfusün yaralandığım ve 
ondan sonra da öldüğünü saklamışlar
dır. Bunlara, teslim olmalan için tek
lif ettikleri arta mukabil Ba ·vek&let· 
te kimsenin burnunun kanam;ımış ol

ması şartı teklif edilmiştir. Asiler, Al· 
manyanın Viyana sefiri M. Rit'in hü
klımet ile kendi aralarında tavassut~a 

bulunmasını istemişler ve ı:ıefir dahi 
bunların Almanya hududuna kadar hi
maye edilmeleri içın hükumet azası i
le müzakeratta bulunmağa razı olmuş
tur. Bunla: ayni zam:ında Almanya se
firinden Almanyada dahi takibata ma
ruz kalmamalarmır. teminini i!':temiş . 
!erdir. 

Asiler saat 7 yi otuz geçe knyitsiz ve 
şartsız teslim olmuşlar ve Vivann po
lis kışlasına scvkedi!mi.,lcrdir Başve· 

kil Dolfusü öldüren l:r.:;lrca i'ç katilin 
kimler olduğu belli idi. 

M. Şuşnik s::::b~st kalır l:al=tıaz Re
isicümnur tarafmdan tam s::ı:ı:1iyet ile 
idare mal:inesini eline al:- - ~.ı Memur 
edilmisti;;. Bundan sonra M Suşnik 

radyo v.:.sıtasiyle halka söz soylemiş, 

hükumetin vaziyete hakim olduğunu 
ve Ba vekilin bu zaferi hayatiyle öde-

dığ i ni söylemiştir. 

Gene kıyafet değiştirmiş asilerden 
mürekkep bir müfreze Viyana radyo
sunu işğal ctmi ve spikeri rovelverle 
tehdit ederek Dolfus kabinesinin düş
tüğünü \."C yerine Rintelen kabinesinin 
iktidar mevkiine geçtiği hakkındaki ya
lan ha\.·adisi vermef.ini temin etmişler
dir. Hükıimet kıtaatı ile polisin rad
yo istasyonunu işğal etmeleri üzerine 
bunlarla asiler arasında odalar arasın· 
cla hakiki bir müsademe baş!amıştır. 
Bu müsademeler neticesinde bir zabı
ta memuru, bir isyancı ve radyo me
murlarından iki ki~i ölmü~ ve bazı 
kimseler de yaralanmıştır. 

Radyo istasyonuna hücum 
edenler kimlerdi? 

Viyana, (Husuıi) - Burada çıkan 
"Reichpoıt" gazetesi Viyanadaki "R. 
A. V. A. G." radyosuna hücum eden· 
ler hakkında bazı dikkate ,ayan ma • 
lılmat vermektedir. Bunlar arasında, 
Nasyonal • Sosyaliıt mefkuresi lehin
de bulunma~arı yüzünden vaktiyle or
dudan çıkaı·dmış olan yüz altı asker 
vardır. Ayni gazeteye göre bunllU" Al· 
manyad11 "Müdaf11a kıtaları" nda bu 
tecavüz için huıuıi surette talim ve 
terbiye görmüşlerdir. Bunlar Raşve • 
katet dairesindeki muhafızlar.n silah
larını "Polis müdürü Steinhesel namı· 
na!" Paroluiyle almıtlardır. Bunlar • 
dan ikisi düne kaaar bilfül hizmette 
bulunmuş olan polis memurll.'r,rlır • 

Başvekalet daireıi kuvvetli miifre
zeler tarafından mı.ıhafaza edilm~kte
dir. Daire civarın~a bulunan yüb:k 
bir binaya mitralyözler konulmuştur. 

Hali hazırda Ense şehri vadileri hü
kumete en ziyade endiJe ver.!n hare • 
kata ıahne olmaktadır. Altenmarkt 
şehrinden baılryan askeri harekat Ad
rnont'• dofru Herlemektedir. Hülrürnet 
kıtaatı Pirn &eçidi tarikiyle harekatta 
bulunarak Lit.:en • Selt:ıthal !ehrine 
girmİJ iae de asi!crin çok ~iddctli ve 
k:ıvvetli mukavemeti yüzünden büyük 
ZAyiata düçar olmuştur. Hükumet kı
taatının diğer bir kolu da Auıe yoliy· 
le Schteinnch • lrding'e girmittir. En· 
se vadileri tamamen temizlenmi,tir. 
Şimali A vuıturya ve Staycr havai isi 
müstesna olmak üzere bütün Avustur
yada ıükunet iade ohınml!1tur. Maa
mafih Stayeı-'de hükumet vaziyete ha
kimdir. 

Bir Macar gazetecinin 
gördükleri 

Macar gazetecilerinden olup Peıte 
matbuabnın daimi muhabiri olarak Vi
yanada bu!unan Dr. Paul r·mere isyan 
günü tesadüfen Baıvekalet dairesinde 
Matbuat umum müdürlüğünde bulun
duğundan öğleden sonra saat birden 
yirmi bire kadar diğer memurlarla bir· 
likte Başvekalet dairesinde asilerin e· 
siri olarak kalmış ve bütün harekatı 
kendi göziyle takip etmigtir. Dr. Smere 
gördüklerini şöyle an!atıyor: 

"Matbuat umum müdürü nazırı 

Ludvig beni yanına çağırmıştı . Kabul 
sıramr b:kliyerek salonda oturuvor • 
dum. Tam saat birde bazı gürültüler 
ve çizme sesleri isitildi. Gürültü çok 
büyüktü. Pencereden sokağa baktığım 
zaman bazı silahlı kimselerin Raşve -
kalet muhafız1annın silahlarını aldık

larını gördüm. Muhafızları silhsızlan
dırma kolay olmadığmdan asiler hava

ya bir kaç el silah attılar. Yüksek me
murlardan birine ne olduğunu sor • 
dum. Bu zat heyecandan cevap vere
medi. Artık ben de ne olduğunu anla
mıştım. Bu esnada avludaki ark:rle-r· 
den biri: "Pencerelt:ri kapatınız!"' Di

ye bağırdı. 

Asiler muhafızlc.rı silah'>rzlandır
dıktan sonra binaya girdiler ve üst 
katlara çıkmağa başladılar. Bütün na
zırlar, memurlar ve tesadüfen orada 
bulunmuş olan yabancılar avluya indi
rildiler. İtiraz edenler kundaklarla dö
ğülüyorlardı. Avluda toplanan iki yüz 
kişi daimi bir tehdit altında bulundu
ruluyor ve asilerin silahları bunlara 
tevcih edilmiş duruyoı du. Ancak saat 

dokuzdan sonra serbest bırakıldık. 

Şiddetli tedbirler 
Viyana, (Hususi) - Hükumet (ev· 

kalade ,iddetli tedbirlere tevessül et· 
mit bulunmaktadır. Şimdiye kadar tev• 
kif edilenlerin sayısı malum değildir. 
Viyana hapishanesinde yeni üç bin 
mahpus bu!unduğu söylenmektedir. 
Mahpuslar Arasında Nasyonal • Sosya
list taraftarları gazetelerden "Wiener 
Neuate Nachrichten" v~ "Ostdeutache 
Rundschau" gazete~eri batmuharrir • 
teri ve muharrirlerinden bazdan bu • 
lunmaktadır. 

Başvekalete hücum eden asilerden 
mevkuf olanlar Viyana polis müdür • 
lüiü tevkifhanesinde bulunmaktadır -
tar. Başvekil Dolfusu öldüren asker, 
Avusturya ukerlerinden Otto Paneta 
namında biridir. Bu ve daha otu:ı iki 
arkadatı yeni te§kil olunan askeri di
vanıharp ve diğerleri de ağlabi ihtimal 
nizami muhakemeler tar11fındım muha· 
keme edi!eceklerdir. 

Son haberlere göre harekatı tertip 
ve idare eden sabık yukan Avusturya 
Diyeti azasından ve eski Avusturya or
dusu ba,çavu~larınd&n Soliger namın
da biridir. Bunun en yakm muavini İ· 

ıe Holzweber namında bir onhaııdır. 
Burada mevcut kanaata göre Nazi

lerin yeni bir har!:kete kıyam ile l>rens 
Starhenberg'i öldürmeğe kallu~mala • 
rı çok muhtemeldir. Fakat Viyanada 
çok kuvvetli tedbirler 11lınmrş ve ce -
nubi Avuıturyadan ıilahJı köylüler ge

tirilmiıtir. 

~~~~o---~~ 

Taammut mü, 
tehevvür mü? 

Ali Fedai Beyin dün 
müdafaası yapıldı 

Köprü üstünde, Anadolu Ajan· 
-sı daktilolarından Süzan Hamını 
öldürmekten ıuçlu ajansın sabık 
te)ıiz memuru Ali Fedai Efendi -
nin muhakemeıinde, İstanbul ağır 
ceza mahkemesi, dün müdafaayı 
dinlemiştir. 

Müdafaayı yapan avukat Etem 
Ruhi Bey, Süzan Hanımı, müek -
kilinin öldürdüğü katiyetle iddia 
edilmediğini ileri sürerek §Öyle 
demiştir: 

- Ortada delil yoktur. Kızla 
alakaaı dolayısiyle, müekkilimin 
onu öldürdüğü kanaati hakim bu
lunuyor. Vatman Oıman, motör 
kaptanı tlyas, biletçi Niyazi Efen
diler, Köprü üstünde arkadan 
gördükleri adamı, müekkilime 
benzettiklerini söylüyorlar. O ka· 
dar.... Bu, ki.fi değildir. 

Müddeiumuminin huzurunda 
itirafı, gerçi sübut delilidir, ama 
muzayıka tesiriyle ruhi dalalete 
dü~müş, ruhi inhitat ile malul bir 
adam olduğuna dair tıbbı adlinin 

rapor verdiği miiekkilim, bir iki ge 
ce uykusuz kadıktan ve karanlık 
bir odada nezaret altında bulun· 
durulduktan sonra, müddeiumu -
minin mükellef ve aydınlık oda • 
ıına nakledilmiş, birdenbire göz • 
(eri kamaşmış, şaşkın bir hale düş· 
müştür. Bu ~.ni ınuhit değişme • 
sın·n, böyle bir adamda husule 
getirdiği ruhi tahavvülün düşü -
nülmesi lazımdır. Bu itibarla, bu 
ikrarın da kanuni bir kıymeti kal
ınıyor, bu ikrar da sübut delili ol· 
maktan çıkıyor, demektir! 

Etem Ruhi Bey, Süzan Hanı • 
mın bir zamanlar parasını çektiği 
Ali Fedai Efendiden ıonra yüz 

(LUUen sayıfa,>'l çevtrlnl.z) 
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Solyada Vaziyet mühimleşiyor: ltalya orduları Avustu 
heyecan hududu üzerinde harekete geçti .. 

Bulgar komiteleri 
aleyhinde takibat 

-- (Baı tarafı 1 nc:i uyıfada) 

Rel•lcUmhurun yeni hUkO· 
met erkanına hitabı 

liye ettikten ıonra, Yuıoalavya hu· 
dudu3anmdaki vaziyetlerini mu
hafazada devam etmektedirler. 

olduiu bir nutukta M. Dolfuaun her ne pahaıına olursa ol 
katline temaa etmit ve bazı kim - haf aza kararı, hududa •" 
aeler tarafmdan, Sarayıboına ci • taat ve tayyareler taht idi, 
nayeti ile tam 20 ıene ıonra yapı • edilen teıiri derhal göıterd~ 
lan bu cinayet arasında görülen doıtluk ve hayıiyet teabh · 
yakınlıiı ve buna benzer bir f aci • oynamıyan büyük bir ku . 
anın tekerrür etmeıi korkularım rafından muhafaza edildi 

Belgrat, (Huıuai) - Bura ıa· Viyana, 30 (A.A.) - Gece ya· 
zeteleri Bulgariıtan ahvalile ııkı r11ından ıonra yeni hükumet erki 
bir ıurette meııul olmaktadırlar. nı Reiıicumhur M. Mikalaı tara· 
"Pravda,, gazetesinde çıkan bir fından kabul eclilmittir. Reiıi • 
Sofya mektubuna bakılırsa yeni cumhur, kendilerine töyle demit • 
bükiimetin Makedonya ihtilal ko· tir: 

Bir çok aıiler, hükUmet kıtaa· 
tının gelmesini bekledikleri Drav
voırad civarmda, hududa 100 met 
re kadar yakında bulunmaktadır • 

hatırlatmıfbr. du. Bu faşiıt diplomaıi11İ' 

mitesini tamamen imha etmeye "- Sizler, Dolfusun büyük mi· 
muvaffak olduğu hakkmdaki ha • rasını idareye davet ve memur e· 
berleri ihtiyatla karıılamak lazım· dildiniz. Onu ıerefle ve Dolfu • 
drr. ıun zihniyetine göre idare edin.iz. 

"Politika,, nın Sofya huauıi mu· Sizden gayretle ite koyulmanızı 
habirinin verdiği malUınat ise Bul· ve muhtaç olduğunuz itilaf ve iı· 
gar paytahtmın heyecanlı dakika· tikrarı yaratmanızı rica ederim.,, 
)ar geçirmekte olduğunu göster • Bundan ıonra kabinenin tahlifi 
mektedir. Bu telgrafta 9öyle de· yapılmıttır. 
niliyor: Helmvvehre'lerln l•yanından 

"Sofya, 28- Sofya zabıtumır. korkuluyor 
ricalden bazılarının evlerinde arat Londra, 30 (A.A.) - Reuter 
tırmalar yaptıiı haberi bugün yıl· ajansının Viyana muhabiri bildi • 
'dırım ıüratiyle Sofya ıokakların- riyor: Şiındi de Heimvehrelerin 
'da dolanmıttrr. Ayni zamanda tev bir isyan çıkarmalarından korku· 
kifler yapıldığı hakkında da bazı luyor. Asker ve poliı tarafmdan 
heyecanlı rivayetler çıkmıtbr. her türlü tedbirler almmıfbr. Reı-

Bu aabah, hakikaten, koopera· mi bir..alar kuvYetli bir muhafaza 
tifler merkez binuı olan "Taare· altındadır. Alman hududu kapa· 
vetz,, binasında arattırmalar ya • tılmııtır. 
p1lmı9tır. Bu dairede ıabık tica • Avuaturıa pollalnde 
ret nazırı ve menıuh çiftçi frrka11 umumi lallhat 
re~s!erinden M. Giçev oturmakta· Viyana, 30 (A.A.) - Hük!imet 
dır. Viyana polis müdür muavini M. 

Sofya zabıtaaı bugün M. Giçe- Michael Skubl'yi bütün Avuıtur • 
vin evinde, veyahut bu evin bulun· ya polisinde umum islahat yap • 
duğu kooperatifler binaıında gizli mala memur etmiıtir. Meaele bir 
bir toplantı yapılacağını haber al- kontrol ve tasfiye ~eleıidir. Şe
mıftır. Alınan haberlere göre, za· birde polia faaliyeti artımfbr. 
bıta buıünkü arqtmnasmda ıa • Çünkü, bqYekilete kartı yeni 
re.yda üç kiıiye raııelmit Te bun • bir taarruz ihtimali daima mevcut 
lan yakalamıfbr· Makedon1a it • bulunmaktMkr. 
leriY.le uğratan dokıtor Sarafov na Polia mücliri1ett Wnaaı mitral • 
mnida birinin evinde de arqtır • yözlerin muhafazaaı altındadır. 
malar yapılmııtır. Firar halinde Bqvekilet ise, poliı ve heimver 
bulunan ıabık Makedonya mebuı· kunetlerinin muhafazaaı albnda· 
)arından MırmeYin aaklandıiı zan dır. Bunlann miktan dün aktun 
niyle Skobelev caddesindeki bir ev artbrılmıtbr. 
de de arqtırmalar yapıhnıftır. Divanıharp, 25 Temmuz iıyanı 
Zabıta bu arattmnalann, Make • metullerini ve bilhauaM. Dolfu· 
donya kooperatif bankaama ait sun katillerini muhakeme için top
bazı evrakm bulunması için yapıl· lanacaiından polisin daha kuY • 
dıiını ıöylemittir. vetli davranma11 lazım gelmekte-

Tevkifler hakkında muhtelif dir. 
rivayetler deveran etmiftir. Bun· Avu•turya -Alman hududu 
lardan 'bazılarına ıöre, üç kiti. di- kapatlldı 
ğerlerine göre iki kamyon dolusu Viyana, 31 (A.A.) - Salibi • 
inıan yakalannq ve emniyeti u· yettar A ~ menabiinc:len te
mum iye ~üdürlüiü hapi.hanesine yit edildidiline gare, Avusturya 
ıötürülmütlerdir. Muhakk•k o • Alman hududu aıkı bir tekilde ka· 
lan, Makedonya komite reisi lvan patılmıtbr. 
M!haylov'un en ,.km it oıtağı Sade diplomatlarla beynelmi • 
ŞkatroTUD yab.landıiıdır. Söylen· lel biletlere sahip nadir yolcula• 
diline göre "Taarwetz,, binaaın· rın ıeçmeaine müaaade edilmek • 
da yapılan arqtırmalar sıraamda tedir. 
lvan Mihaylov dahi orada bulun- Bir tarafta harp oluyor, 
muttur ve bçmaia muvaffak o • bir tarafta mualkl bay• 
lan lvan Çayovıki'nin bonbon fab ranu yapıhyor 
rikaımda 'gizlenmiftir. Viyana, 30 (A.A.) - Salzburı 

Bunun için fabrikanm bulundu- vilayetinin üç ıehrinde ehemmi • 
iu mahalledeki bütün ev.1~ arq- yetaiz muharebeler olduiu bildi • 
tmlmqtır. Mihaylovun ızıne va· riliyor. Fakat Avusturyanm ıeri 
rıldıiı haberi henüz resmen teyit kalan losmmda, bir musiki hayra• 
olunmamııtır.,, mı yapılmakta olan Salzburg teh· 

-~;;;....;....;.:._..-----·-----.............. - •• - k ...1.:--d d i ri de dahil oldutu halde ıükbet 
çevirdiğini, onu IRUU• ır. •. ~1 Tardır. 
iddia etmiı, ve kızı müekkıhnın 
öldürdüiü sabit ıörülıe de, bu ci· MUnlhtekl Hfflercller 111uha· 
nayetin taammüt ıuretiyle iılen • reb.,ı durdurmak l~ln aal· 
mit olamıyacajını, tehevvüren it· lere emir verdiler 
leQmit olacaimı aöylemit, evvel• Bel~~t, 30 (A.A.) - !ravda 
den tasarlanan bir cinayetin Köp- ıazeteaının Avuıturynya ıonder • 
rü üstü gibi blahalık bir yerde diii huıuai muhabire göre, Carint-
deiil, tenha bir kötede itlenmeıi· hie ~e ~e'~e ~hınan asiler, 
ni daha akla yakın bulmuıtur. Mumcbdekı Hitlercilenlen muha
Hakıız tahrikten ve aynca müek· rebeyi tatil etmeleri için bir telı· 
kilinin ruhi halinden de bahset. raf almrılardır. Filhakika telıraf 
mittir. ta fiSyle deniliyordu: 

Mahkeme heyeti, karanm bet "Aile bmpfe ematellen ·har-
ğuatoı ~ar aünü aaat on dartte l»i clardunmm •,, 
tnhlireezlittr~ Cuimllrie uileri BleilRırıu tah· 

lar. 
Alman hududunda Lord Haileshama göre bu kor • kiki ve aslına mutabık bir 

yeni hadlae kiılarm yeri yoktur. Çünkü bugün tidir. 
Viyana, 30 (A.A) _Havas A· kü tartlar 1914 dekinden batka· Eskiden diplomatik "t 

d · dır. O zaman Avrupa ıilahlı iki ler,, yapılırdı. Bugün, Mu jan11 bil irıyor: 
Hitlerciler Avuaturyada tekrar tarafa ayrılmıt bulunuyordu. Hal· ltalyaıına itimadını iıpat 

tethit hareketlerine 'batlamak Ü· buki, timdi, bütün medeni dü~ya doıt bir milletin iıtiklilinİ . 
zere midirler? nazilerin bu alçak dnayetini tak · tariyetini müdafaa etmek 

Reımen bildirildiiine göre dün bih etmekte beraberdir. Ve hi~ dince~ ileri yürümek tehdi 
aktam Luıtenau ve Norarlberı 9e- bir millet, medent dünya efkarı lıyor · 
birlerinde iki bomba patlamıt, umumiyeıi aleyhine harekete ce · ltalyanın, diler hü 
maddi zararlara sebep olmuıtur. 1&ret edemiyec:ektir. cl~lomatik teıebbüıleriıı• 

Salzbouri yiJiyeti ile Bavyera Bundan bqka Avrupa 1914 fa etmiyeceiini söylemek 
arasında Salzach kıyılarında bu- cialarmın tekrarlanmaıma müıa · Çok kereler Alman h .. 
Iunan Oberndorf in.:dut iıtasyo· ade etmiyecek milyonlarca muha· vaitleri tutulmadı~ çok 
nunda, bir Avuıturya jandarmaıı· rip kartııında bulunmaktadır. m~zakereler vakit kaz 
na, Alman hududu tarafından bir Dolfu•Un katU bir Avrupa kirler karııtırmak için b' 
el atet edilmit ve jandarma yara· had•eal d .. lldlf', clenlyorl lf.den ibaret kaldı. Alm 
lanmıttır. Pariı, 30 (A.A.) - Havas a· J.umeti, Avusturyanın . 

Stiyr'de, Heimwehr'lerle Nazi· janaının Berlin muhabiri bildiri· hürmet ve komıu cumh . 
ler arasında çıkan bir mücadele· yor: tiıadi kalkınmaıına düriitl 
de bir Nazi öldürülmüttür. Evvelki ıün efkin umumiyed(' kiı,~eki meıaiıiyle ittirak 
ltal,a hUkQmetl U~ haberi heyecan uyand1ran M. Muaolini • vadetmiıti. 

tekzip ediyor nin Avusturya hududunda yaptı . Bu son günlerin badi 
Londra, 30 (A.A.) - Royter a· iı askeri nümayİf, tesirini göı • tün Avrupa huzurunda Y 

jıuııının Roma muhabiri bildiri • termittir. duğu teahhütlerini naııl 
yor: Daha enelld rün, Styrie ile göıtermiıtir. 

"ltalya bük<uneti ıu haberleri Carinthier'de isyanın devam etti • Hayıiyet kaidelerini 1" 
reamen tekzip etmektedir: tini bildiren Alman ıazeteleri. sıkılmadan tanımıyan bitİ 
1-Awaturya kıtaatı İtalya hu· dün, büyük harflerle, Viyanada ıi: lak müsavatı içinde bir i . 

dudunu her hanıi bir nokada geç· kGnun iade edildijini bildiriyor • anlatma yapılamaz. 
mi~ delildir. larch. Bugün Almanyaya kart' 

2 - ltalJ& kıtaatı Avusturya Montag Poat gazetesi, M. Dol· reket aerbeıtiıini geri al 
topraklarına ıirmit delildir. fuıa k&J'!ı yapılan ıuikastın bir kında ıahip olmıyacak ~ 

3 -.: ~~ V~ .. Fıri, .. Awu~ Udi.ıti.. o~dıiını is • met yoktur.,, 
İtalya hükumetinin M. Yon Pape· pata çalıımakta ve demektedir ki: Popolo di Roma 
nin Awaturyaya sönderilmeaini "Avusturya milleti, Avrupa sul· diplomatik bir tetebbüı 
kabul etmedijini ATUsturya hülrii- hunun menfaati namına, ıükGnu takdirde, ltalyanın bun• 
emtine bildirmit delildir. ve komtulariYle ıiyaset, iktiıat ve etmiyeceğini ıöylemekt 

Teejyüt etmiyen diler bir f&• kültüt münasebetlerini, tüpheaiz enaleyh, bu hareket lü 
yia1a ıöre İtalya Avuıturyada kendi vasıtalariyle temin edecek· cakbr. ltalyan ıeferbe' 
Nazi nüfuzuna kartı koymak için tir.,, eauen yapmıttır. 
Hababourılan tekrar Awıturya Bu pzete, Von Papenin roliln· Hariciye veklllmlzl• 
tahtına çıkarmalı cltltüamekteclir. den bahaeclerek diyor ki: turya hariciye na..,. 

AvuaturJada, hafvekilin nazi • 1cuTvetine sahip bir tahıiyettir. •ında taatl olunan t 
ler tarafından öldürülmesiyle ne· "Kendisi birinci 11nıf politika Ankara, 30 (A.A.) ,.,,,,, 
ticelenen hidiae, nazi Almanyanın Kendisinin mutedil ve ihtiyatb bir ya Bqvekili M. Dolfıd~ 
ne ıibi bir dahli olabileceii timdi ıiyaıet takip etmesi, mühim bir mü münasebetiyle harİ 
ecnebi gazetelerini itıal eden me· vaziyeti anlayı9la tetkik etmesi Tevfik Rüttü Beyle A 
seleler araamdadır. beklenilir.,, riciye nazın arasında • 
Avu•turyada Krallık mı? Ayni ıuete M. Dolfuıun kat- telgraflar teati edilnıitd'' 

Londra, 30 (A.A.) -Reuter a· linin ertesi sOnü ~·kan bazı Alman Hariciye Nazın H 
jammm Brüluel muhabir bildiri· gazetelerinin vuiyetlerine temas 
yor: ederek diyor iri: 

"Salahiyettar kimseler nezdin· "Mütemadiyen lnıiliz, Framız 
de yapılan arkı tahkikata raimen, ltalyan teWdrilerindelri tesanüt 
bir çok kümelerin cuma gunu, ka1dedilmittir.,, 
Steenoıkerzeel'de bulunan Arti • Alman hükUmetinin de Pariı, 
dük Otto'yu ziyaret Te Avuaturya Londra Te Roma kabineleri ile, M 
tahtına çıkmaia daTet ettikle • Dolfuıun katlini telinde müteıanit 
hakkındaki pyialar teeyyüt etme- olduğunu bildiriyoruz.,, 
mittir. ltalyanın ••kert nu .... ,., •• ,. 
Papen'ln •eflrllilnl ltalya tealrlnl ghterdll 

kabul etmlyecek Pariı, 30 (A.A.) - Havaı a· 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter janaının Roma muhabiri bildiri· 

ajammın Roma muhabir bildiri· yor: 
7or: Roma mehafili, dojrudan doi· 

Teeyyüt etmiyen bir f&Jİ&ya ıö- ruya Muıolini tarafından ilham e-

"Batvelril M. DolfUf 
dolayııiyle cumhuriyet 
nin hararetli ve aamiısıl 
rini ve ayni zamand• 
ıürlerimi arzederİOl•" 1e 

Dr. Te'J' 
Hariciye Vekili 'fe 

Beyefendi Hazretlerill' 

re ltalyamn Viyana ıefiri M. Von dildiii söylenilen ve Mesaaıerc · - --·- -
Papenin Almanyanın Viyana aefi- gueteainde çıkan bir makaleyt 
ri olarak ltalya tarafıdan kabul husuıi bir ehemmiyet vermektedir. l••-
edilmiyecejini bildirmiıtir. BI! makalede deniliyor ki: 

Bununla beraber, ltalyanrıı Al- "Bu ıefer uzak veya yakın bü· 
manyayı Avuaturyanın dahili it· :ün meıuller, müıtehaklannı bul· 
lerine karıpnakla itham eltili mutlardır. Şiddete kartı kuvvet 
bir ıırada, kendisinin ayni itham aldabcılıja kartı doiruluk, iki ym 
altında kalmak vaziyetine sinne • lülüie kartı haysiyet hini, fitnr 
le meydan Tereceii metktJdür. kanııkbklarına kartı müsellih in· 
ln9lllz harbi'• nazırtnın tizam uıulü kullanıldı. Ve bütürı 

a8zlerl bunlar ltalyanın sayesinde oldu. 
Londra, 30 (A.A.) - Harbi1e ltalya bükUmetinin ant müda ·ı 

nasın Lorcl Halllham, llJl-iı haleti, Aftlbar7anm iatildllini 

Cerrahi butabklar• 
Muayene saatlan. ı0· 1~51ı~ 
Yurdu l!li · 18 He~o~lu fi 

T eleron . 42ifl 

il 

c 



Ziraat 'ekiletinden : 
l - Bu .... AYrupara orman ltletmeai ıtajı ve muhtelif 

Ortaaaalak tubeleriade ihtisas tabıili yapmak Ozere IS· 20 efeadi 
lliıderilecektir. 

2 - 811 efeadiler •flda yaııh tartlan baiı o!aolar ara· 
lladaa 1eçilecektir. 

A - Y8kHk orman mektebinin 1931 • 1934 ıene!eri mezun 
lara.daa olmak. 

B - Oç aeaelik imtihan numaralarının vasatisi 16,5 tan 

-. ... ak. 
C - Sıhhi YUİJeti m8aait olmak "Tam teıekklillO ba1ta· 

-.lerct• mafaual rapor almak, aıı ıabadetnamui vermek,, . 
D - v ... 30 daa yukan olmamak. 
! - Amıpacla ataj •• tahsilini bitirinceye kadar geçece!( 

-Wdet iPii ulıerf YUiretiai teıbit •e tenik etmek. . 
· F - Staj ••J& tahaillerini bitirerek dladOtOnde Veklletia 

ltlterecetl hiweti ılffceiine dair nOmuaeaı •eçbile taabhil 
'-etli YWIDÜ. 

3 - 8a prtlan haiz olaalar gladerilecek mJldan reçerse 
-...,.ada Mç•• iatllaam 7apd11. Seçilen efendilerden tayio olunan 
•l»eJ•de ilatiau yapacaklar ayrıca ibt•HI imtibaaıaa tabidirler· 

4 - Staj ..,. tahıile gitmek iıteyeal• 15 Apıtoı 1934 
...... e bar bir iaticla ile icabeden .,ukalan da iliftirerek 
~ cloinra latQbul'da Y1Hr1ek Oıma Mektebi Rektörlü 
11.ae ••acaat et•elidirler. Faıla malt.mat RektlrHlktea alaDar. 

(42°ı4) 

lstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: • 

Gümrüklere ıelmit Yuıo.lavya eıyaları ııra1a koD&caldanndan 
~· beyaanam•i olan tüccarların S Aiuıtoı 934 tarihine kadu 

eıı aiimıiilderiae mirac:aatla beJannamelerini tnpit ve 11raya 
lcohıalan ve bu tarihten soma Taki müracaatlarında 911'8 hakların· 
4"' İltifade edemiyecelderi ehemmiyetle illn olunur. (4293) 

.....__----~~~~~-------------------~----~-:---

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

4,S •• 1,5 .,. katruda 155 toa. demir tel kapah zarf 
"'!Jile me..kaara koealmuıtur. Mezklr telleria 1 Eyl61 934 
ı.ruamc1e ilaaleli icra kıbaacajaaclaa tallplerill .-rtaame almak . ~ . 
ltkulume Ye te•blatlan111 ibtift edecek sarfları teYcli 
..._lc6r tarilae mluclif Cumartui tl•li saat 14 te Bey .... 
~Olta Telpaf biaumda 3 &acil katta M8b11aat Komi1J09ana 
lllllracaatlan. (5499) 

C Devlet Demir yolları llAn~arl 1 

1 Ecaebi mlatalasarat Ye tabbl ecza k.,.b nrfle .....-..... 
,•· 8 • 9S4 Sah ı&•I .. at 15 te idare Waa11Dda Japılacakbr. 
...... taftillt Aakara •• Hardupqa ......... beter liraya 

talan fartaa•elerde Yard1r. (4170) 453S 

Eyüp Sulh tcra Memurluğun· 
dan: 

Eyüpte Camii kel.ir mahallesin· 
de boyacı çeıme aokaiında eıki 
8 yeni 8 namarab ve ber mucibi 
kararı mahkeme lıtanbul Tapu 
heyeti f enni1eıince tan izim olu • 
nup dosya meyanmcla bulunan if· 
raz harita11nda münderiç hudut 
ile tefrik kılınan ve 2 numaraıile 
irae olunan maa bahçe iki kattan 
ibaret alt katta tqlık ve denize 
nazır kapıdan içeriye ıirildikte 
kart.Iıklı iki oda bir apteatha • 
ne bir mutbak ve bir kiler came • 

·11 - VAKi ı 31 TEMMUZ 1934~ 

1500 metre mik'abı kundaklık 
ceviz tomruğu 

Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğünben : 

Bu mılıeme 27/81934 tarihinde aaat 14 de ibaleıi yapalmak 
Oıere kapalı zarfla mllaaka11ya koamuıtur. Taliplerin prtaıme 
alm•k 81ere hu ıGn 13,30 dan 15,30 ıa kadar komfıJona mDra
caatlan •e .a .. ~a .. ,. r ·rmelc ;ıteyenlerin de te .. inatlaranı havi 
teaılifaamelerini Je•ari meılc 6rda muaJJ'eD ıaallen e••el komia-
JODa teYdi eylemit olmaları. (412St 

~-------~~~~-----~~~------~--------------
kin la tefrik ediJmiı olan mahallin Denı·z Levazım 
iOkaia nazır bulunan diier bir 
cümle kapuı araİmda tatlık ve 
merdiven ve yukarıya çıkılır ıe • 
ne bir ıof a üzerinde kütüphaneye 
mU.ıu kapu mahalli ile bir apteıt 
hane kartılıklı iki oda ile denize 
nazır iki oda ve ıene üıt katta 
kartıbklı iki odanın içinden airi· 
lir denize nazır ayrıca ıene bir 
odave üıt katta kartıhklı bulunan 
oda içinden ı~ilip denize nazır o-

Sabnalma 
Komisyonundan ; 

8 ton Gas : Açık aıaltma11 : 1 Ajutlot 1934 ÇarfAmba ıGnO 
aaat 14 te. 

Deniz Lc•11ım dtpofarı ibt.yacı için 8 ton Gaz J Ağuıtoı 
1934 taribiae raalayan Çarşall\ba ,Ona aaat 14 te aç1k azalt•a 
ıle ıahn alıaacakhr. Şartnamesini rarmek ve almak iıtiyealer 
her ,an •e ault•aya g:ıecelcleria de ma•alrkat teminatlarile bir-
likte Ka11mpafada lelin Ko nısyona mDracaatlara. (3755ı 

lan odanın altmda kömürlük ve p · b d ) 
denizenazırverıhbmıhavivede- osta ve telgraf aşmü ür öğünden: 
mir parmaklıklı ve ortalarında çi· lzmir merkez evrak ve paket po1tabaneleri7le ıimendifer ittaa-
mentodan yapılmıt havuz ve mey• 7onları ve mezkür poıtahanelerle v apurlar ve tehir dahili merakizdea 
Ye qaçları ile bahçe•• bu bina· Baamahane, Hükamet, Karantine, Alaancak merkezleri arumdaki 
mn avlusunda tetkil eden ara yer- pota nakliyatı 21/ 7 / 934 tarihinden itibaren 9/ 8/ 934 tarihine kadar 
4• ltir bahçe ft 1-hçe içinde bir :rirmi ıün milcldetle ve kapalı zarf uıuliyle lzmirde münakasaya 
mutbak ve iki uıak odaaı kartı • vazedilmittir. Taliplerin ıeraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muham• 
lıldı ve bir arabalık ve bir ahır ve menin yüzde yedi buçuiu niıbetin de teminatı muvakkatelerini vere
bir kayıkhaneyi muhtevi bulunan rek tekliflerini dermeyan etmek üz ere lıtanbul ve lzmir bapnüdürlü• 
mahal ile üat katta apteathane iilnde müteıekkil münakasa komiı yonuna müracaatları. (4102) 
UU1D4ia ıı11ülhane vuifeaini ıö- ---------------------------
ren iki muıluiu havi 1'ir aobadan Jst b J A t•k •• J • 
n.nı ............ ohlala.. ..... • an u sarıa ı a muze erı * .. ~ tesisatı .. d .. 1·· ... •• d 
.. ... ... olduiu mu ur ugun en; 
ve yallı hoya lle boyanmq bir Kok ldSmürü Mangal kömürü "ldun 
... P sahilhanenin bin yüz on yedi Ton Kilo ;eki 
-tre mural>baından ibaret me • 65 19900 40 
eahayi umumiyeıinin beher met • 
• imrabbaı iki buçuk liradan iki lıtanbul Aaarıatika, Topkapı Sarayı ve Türk lılam Eeaerleri müz• 

• i1 l9ftiil fffk.~ ·~Milleri ya• 
ali ~'~~ J'erf8ıD&f''i8.U IUt R"Te' tıi 

a ve miijtemilltınm ka· karul&ttmJmqtır • 

)'iınen kıJm~ti ~f ~üz lira ~i :e· lıteklilerin prtlan öirenmek · çin Salı ve Cumadan maac!a her 
man bet bın uç yuz yelmıt eı ·· A t"ka " 1 · d h"I' ··d·· l ""ğ"' ·· d b'I" 1 -&1 h • . 1 ıun sarıa ı muze erı a ı ıye m\! uru une muracaat e e 1 ır er. 
lira lu,mwu mu ammıneaı . o up 
mahalli .-ldlr birinci arttırma • 
da yedi bia Mt yüz on lira bedel 
makabilinde alfteriıine ihale e • 
dilmit İle de 'iılllteriyi mumaileyh 

(4264) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
bedeli aıüzayecl9'l teıviyeden im· Nümune ve ıartnameıi mucibince satın' almacak (24.000) ndet 

t1in:~~1··~-~:~~i1le me.zfkl~r kiha· (100) ve (250) ıramlık barut vaz' ına mahıuı teneke kutu ve bu kutu• 
e l'.mllD unaraa ıcra ve ı as a • 
n~n 133 üncü maddeıine tev• larm üzerine yapıfbnlacak ayni miktarda pulun puarlıiı 4 8 943 
fikaa 1'alida muiıaJrw mezkar tarihine müaadif cumarteıi aünü ıaat (16) da icra kılınacaktır. Ta· 

'illi ta& ...._i Temmun .... ,....... E11ül iaPllMllffiw -.....-1.. ,•aı..ne EJUp auUa icraıından tiplerin izahat alnıak üzere her ıün ve pazarlık için de tayin olunsn 
~ '-rif.,_ tnfikan Dnltt 0-UJOUarmcla 181 kilo•t"ll• Jula • ... sGa müddetle lf 8 934 ıün ve saatte Cibalideki alım ıatan komisyonumuza müracaatları ilin 
~ .ı."J:. ••haaa aaprt ,...._ tılli teosM'lı •• J.ir ay ...... _.. ........ ....._dlf pertt•k ıünü olunur. (4119) 
~~~~~a~~~~~~~t4~16pb~~~-------~-----------

7&Prlacaldsr. brma ıuretiyle aatılacekbr. Sabf 
lstanbul P~sta T. T. baş 

müdürlüğünden: 
~ &. lailet h•mlDeri ..,.ı.ta, bil.el aatm aldlldan tarihten itibaren ıartnameıi t - 8 - 934 tarihin· 
&\ "f4a. ita sufı •a ..... ,.. ...... Ancak~ tild \iletler ıitele- de dl~ taJS e41Wektir. 
'....._ ~-... la 'f'iae tnlttia Mr a,.WC ariet miiddetini ....._ Aıttanna;s ltthk ~in ,aS&te 7.5 

il temiqat akçeıi alınır. Müterakim lıtaabul, Galata, S.yyahin ıub eai ve Beyojlu merkezleri ara11nda 
~~ .... .....,_.., w-a teaaiUi Wlet " yatU ftl'li tamifat vakıf icareai aahip- motoıikletle telıraf ve bet kiloya kadar mektup nakliptı kapab zarf 

~ lerine •• te\liliye~i. milıteriye. ait· uaulile müuku•ya vaz edilmiıtir. Münakasa 19 - 8 - 934 pazar 
.._ __ et tssıı S. Aabra tir. Haklan tapu ııcıllerile aabıt ol· d 1 cakt T 1. lanl ,__ ~·-- l" l ._. Yı v aıı-.ıı. y ıı...L d L.. i--t•kl" ls-~ı-• 1ar1 d" ıünü aaat on a yapı a ır. a ıp o ann aanunen .-.ı azım ıe en 

L....._-:: Bilet ıatalı ..- 8Maa "9•-•-..a .-- ı a ...... ı a ı· l .. 
~eti .. ....,. lcretm.rl "'9tllri O•etlerl Bcretleri 1• allkad.-ın ve irtif.1' hala 18 vesaik ve teminatı muvakkate akçe lerini hamilen ,akanda yazı ı ıun 

1 :;: ıc.,.. Km111 ıc... Ka,.. Karut laiplerinla ilAa tarihinden itıDaren ft ıaatt. ... müdiriyette müteıek kil komiı1oaa Ye prtnameJi ıör-
l ~ 1544 54SS . 180 2'07 704 ti ıilll lciacl• nrakı miialtitelerile mek için de her ıün bat müdüriyet tahrirat kalemine müracaat eyle-
.. 2147 1214 St5a 1400 18" ~ bildireeleri ._dır. Akai hal• meleri. ( 4278) 

2524 1217 .. ı..w.n tapu aicilleriyle sabit -=================;:==:;=I 

1 
il .. 

Ad- Ealsife1sir •lmıJudar aabt Welinin payla.- 1 ıatanbuı eeıedlyest 111anıarı J 
IUet Yatalı Bilet Yatak ... pıdaa hariç kalırlar. Alaka• _.;,,_ ___ .._ • ....,..1 --------------'-

....._. lcret... ...tleri Ocretleri clannm icra•• ifllı kanununua Emin8nü Ka1111airambiından: Batı bot olarak bulunup tahtı mu• 
K.t11 K..,.. Karat Karuı 123 üncü maddeıine tevfikan hare hafuaya alınan iki kan her kimin iıe bir hafta zarfında ıelip alma• 
Git 1368 1826 !84 ket etmel-! ~e dah~ fazla m~O. dıiı takdirde eatılacaiı ilin olunur. (4304) 
SOS7 1140 1331 320 mat almak ııtıyenlerın memurıye-
lt54 858 timbde 934 - 433 No. lu doıy&• Betinci Daire mlfettiti Salim E. zevcesi Fatma Zehra H. Sehre

tıılı c;.ı. ~ fLı• ""8rıeleri1le bııelana lmaliade hllınnlan 
' -..;;_ ... tipi Ye ppi ... 61 ha11rler 1 • 8 · 954 tarihin· 

tat ... Milmelr Gtere D. D. aamaralı aaman tarife· 

ama müracaat etmeleri ilin ol• maneti ueımdan Me'bıet Mihri Pqa zevceei Fatma Mecidiye H. Bi· 
nur. (16l7) L-lecl" naf '"f · · B h · E • ı:. f H Alb •••••••••••~irinci Daini.,. 11• ea mu ettıtı arı • sevceaı -..,re • DCI 

Göz Hekimi DaiM ...... theciai Muatafa F e•zi efendi ze\'Celİ Fatma H. Şehremini 

Dr. Süleyman Şükrü lamet S.1 aevceai Fatma Zeliha H. 

Habetli . Nn. 60 
30 
icia iatıı10 .. ara m6racaat e

(4176) 



~ ız - VAKiT 31 TEMMUZ 1934 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhur· 
BANK 

yet 
1 

26/7I1934 vaziyeti 
AKTiF 

I 

PASiF 
Lira 

Sermaye .......................................................... -
Ihtifat akçesi ......................................................... . 

K•sa: 

~!~~~;:.~.~~-~-~---~~:~~-~-~.~ 1 ~ ! ~:::·:~~ ~ 
Ufaklık ....................................... ,, 699.929. 8~ 37.033 264 37 

T edawUldeki Banknotlar: 
Dahlld•kl Muhabirler: 

~~~n : S~H. Kı. - ········ 1.788·024 l l.. 2.515.004. -
, 1 ura lıruı -·····-········ ........... ., 2 241.296 46 

1 Deruhte edilen evra ı. ı naktiye i L I 58 748 563 -
Kanunun 6 ,.c 8 inci madde· 

4 756 300.46 leriııe tevfikan \"&ki teıliyat 9 484 929 00 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan _ 

elekbik cihazlan sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 

• 

YEDi SATIŞ MAGAZASI: 
Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cumhuriyet me~ı Taksim " 

40918 
Necati Bey caddesi Salı Pazarı " 43439 
Elektrik EYi Beyazıt ,. 24377 
MaYakkithane cad. No. 83 Kadık&y 

" 
60790 

Şirketi Hayriye iskeleti Üsküdar 
" 

60312 
23 Nisan caddesi No. 19 Büyük ada " 55128 

1494 

Hililiahmer 
Cemiyet merkezi umumisinden ; 

Eıkiıehir Hilaliahmer Merkez anbannda faz.la olup aatılıia çıkarı· 
lan eıyadan (muhtelif fenerler, lambalar, lamba !İ cleri) ile 19 Temmuz 
S34 tarihinde müzayed.eye çıkan )arak verilen fiatler haddi Jayikında gÖ· 

rülememesine binaen ihaleıi icra olunamayıp tekrar müzayedeye konul
maın tekarrür eden (Üstübeç, vernik ,neft, çiriı, alüminyum toz boyaıı) 
run 1 Ağustos 934 Çar!amba günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma 
suretiyle satılacağı; Fenerler ile lamba ve !İşelerin muhammen kıymeti 
olan {29575) ve boya malzemesinin muhammen kıymeti olan (67,203) 
kuruıun yÜzde on nisbetinde depozito akçeleriylc taliplerin mezkür an· 
barda müteıekkil Sah§. komisyonuna mü'racaat eylemeleri ilan olunur. 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

(1529) 

Sabık Bahrıaeflt Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDORLOK: AMSTERDAM 
şu beteri : Amsterdam, Buenoa Alres, 

İstanbul, Alo de .Janelro, Santos. sao Pauıo. 

Hililiahmer 
'Cemiyeti merkezi umumisinden; 

Eıkitehir Hilaliahmer Merkez anbarında satılığa çıkanlan e!yadan 

(mukavvea barakalar malzemeıi) 2 Ağuıtoı 934 Perıcmbe günü ve (de

mh- boro, anahtarlar ve aaire) 5 Ağuıtos Pazar ve evvelce müzadeye çı

karılıp verilen fiatlan haddi layikında görülememesine binaen ihaleai ic. 

ra olunamayıp tekrar müzayedeye konulması tekerrür eden {Fersude bat

taniyeler, ve müstamel hayvan örtüleri) 9 Ağustoı 934 Per§embo günü••· 

at 14 ten 17 ye kadar açık arttırmn ıuretile mezkur anbarda satılacağı. Mu 

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

boru ile anahtar ve ıairenin kıymeti muhammeneıi olan (55.914) battanİ· 

yeler ve hayvan örtülerinin kıymeti muhammeneıi olan (193,000) kuruıun 

yüzde on niıbetinde depozito akçeleriyle taliplerin anbarda müteıekkil sa· 

tıt komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (1530) 

.............................. : .. 

• 

H•rlçtekl Muh•blrler: 
Altın: Saff kilogram 3.745- 128 ~ 5.267.833. 78 
o\lnna ahvili kabil Serbest dövizler 4278.119. 02 

H•zlne T•hvlllerl : 

'< ırşılıtı L..158 7 48 563. -
Ocrnhtc edilen evrakı nılctiye 1 
Kanunun 6 n 8 inci mad-
delerine tevfikan vaki tediyaı ,, 9 484.929. -

Senedat CUzdanı: 
ffazine bonolan ............ ............ , L 3.SJ0.568 -
flcırt senetler ............ ······· .. I.900.029 31 

Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
Deruhte edJlen nrakı nıktiye ~ 
tar~ılığı esham ve tah\•İltt 

itibari kıymetle] ··········· ··········· ,, 27.627.870 .!2 
Esham n TahYilit .... .. .... .. .. •. 3.492.877.§9 

Altın ve döviz Uzerine avans ·············· 
Hissedarlar ....... _ .............................. ··············· 
muhtelif 

YekOn 

Deruhte edilen evra ı< ı naktiyc 
bıkıyesı . . . . . . 149 263 634 -

9.545 952 80 l\ar~ılığı tamamen al tın olarak 
tedavüle vazedilen . .... ..... .. ıı... 8.688.000. -

149.263 634. - n:~:;~ir~:~:~: .. :~:~~:~~'i : 24.486 087.85 

l0~:L~1,M ~~~-~-~ '.' .. ' .......... J 8. 5 ı 8.!i ı O 84 

~ Vııde'ı ··············•·············· l 516.390.85 
5.730.597.31 1,uhtelif ......................................................... . 

Sl.120.247.81 

15313218 
45000CO -
8988269 43 

251.091.39886 . YekQn 5r.ogı.s~ 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

l•konto haddi yUzde 6 1·2 - Altln Uzerine avans yUzde 

Tl:JRKiVE 

Z:IRAAT 
'~51 

• 

·DARA 
BiqiKTiREN 
RAl-IAT-ı;"[)6~ 

---------------------------------- bJ Sahibiz MEHMET. ASIM Neırint müdüriiı Refik Ahmet YAKlT. Matbaaeı - J.t"11 


