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llf~renin &ilah/anışında 
lrnanganın tehdidi mevzuu 

ba'lıis olabilir mi ? 

2 nci aayıfada 

Sayı: 5942 Yazr İ§leri Telefonu: 24379 5 A L 1, 24 TEMMUZ < 7 inci ay> 1884 

GezintP~uponu: 40 • "VAKIT,,ın te.141~1 bllJlllk 
ıezlntı,e iftira ek l~ln 

bunu k•lp Ak •nız. 

İdare Tcfefonu: 24370 Sayıal 5 '9;u, • 
ulgaristan, Sovyet Rusyayı Resmen Tanıyacal< 

- 2 ncl Say.tamızda -

tansada rejimin değiş
• 

mesı isteniliyor 
Uğday koruma 

ltanununun 

M. Tardieunün idare .. 
sinde bir Faşist rejimi 
teşekkülü Fransa için 
tehlikeli mi olacaktır? 

Yugoslavya ile 
Aanlaşmamız 

M. Demetroviç ve Celal B. 
mühim beyanatta 

bulundular 

Beşiktaş Viyanalılara 3 - 7 yenildi 

Maç senaryosu bozuk 
bir filme benziyordu ! 

, . tatbikatı 

Yugoalavlar izmır aerglalne Baılangıç çok mükemmel olmuştu. Fakat Beşiktaşın 
i9t1rak ediyorlar, ıat•nbuld• en çok kalede beliren şanssızhğı güzel oyunu bozdu 

llida_. müstahsillerini koru -
İçin bu sene kabul edilen 

"_nun tatbikine batlanalı he -
İki ay olmadı. "Fakat bu kı· 

\ecriibeden §u anlaşıldı ki huğ
~ ~oruma kanunu önümüzdeki 

1•aniden sonra mutlaka ta
~~ilccektir. Aksi takdirde bu-
:' istihdaf olunan maksadın 

t İ kabil olmıyacaktır. 
llalu, Nadi Bey, bir kaç gün 
~ı Somadan yazdığı bir mek • 
. buğday koruma kanununun 
1 l!ıüıait olan tesirlerini bir 

daimi •ergi a~acaklar 

Yugoslavya ticaret ve sanayi 
nazırı M. Yuray Demetroviç Tür
kiye - Yugcslavya ticaret müna
sebetleri hakkında Yugoslavya ga
zetecilerine aşağıdaki beyanatta 
1:.ulunmuştur: 

"- Bu ayın üçüncü ıünü An· 
karada imzalanan ticaret anlat· 
maıı, uzun zaman devatn eden ve 
her iki memleket için ayni ıurette 
zararlı olan muahedeaiz vaziyeti 
nihayete erdirmittir. Memleketi· 
mizle Türkiye araıınd:ı ticari mü• 
badele huıusunda olduliça imkin· 
lar mevcut l>ulunduiu halele aza· 
mi tarifelerin tatbiki brtılıkb ti -
cari münasebetlerin 1IOl'lll&I bir 

Bqiktaı kalesi önlerinde mütkiil vaziyetlerden biri .. 
( Yazısr 7 inci aayıfamızda )' 

tg d~ topluyor ve di!or ki: 
)lunün pazara getırerek sa -

' arzettiği buğdayı alacak o

'" buğdayın un haline geçme
ldeııecek vergiyi daha bic\a -

"ti ~iday üzerine yükleterek 

:ı. tarzda inkitafına maoi olayor ve ____ .::._ ______________ .._ _______ _ 

'na sör• tayin ediyorlar. 
~ ~ kuruş etmek lizımgelen 

.. t •eriJWlu. ani 
dtyı, binaenaleyh köylüyü ko-

M. Tardieu'nün bir karikatilrü 

1atret, 23 (A.A.) - Jaureı 

heykelinin açılması münasebetiyle 

ticari tranaaksiyollları haddı .. ,.. 80 •. tu·· 
0 riye indiriyorlardı. 

3 Temmuz 1934 tarihli ticari 

anlatma ile normal ticaret mü- skerce 
nuebetlerinıii yenil~nmeaiyte iki a 
memleket aruındalri iktıaadl 

Italya halkı 
yetiştiriliyor! 

maksadiyle yapılan bir ka
'-tbikata konulduktan .c>nra 
l)ı ve binaenaleyh köylüyü 
ıiyade mutazarrır etmek ih-

. Leon um, l:iır nutu1' aoy ~, 
ve Doumergue kabUıeıinin aynen 
devamı ile bir deiitiklik yapıladlc 
deyaınınm az ehemiyetli bir t•Y 
olacajmı, zira he r iki hadiaenin 
parlamentonun tasvibi olmadan 
yapılacağım söylemiıtir. Hatip, 

\ 

1Dünuebetl•rin •eait1•~İn•, Gençlerin askeri terbiye müddeti iki 
ku.vet peyda etmeellle •e müsta• 

kil ticari.mübadel~ içi? ~etin bir yıldan Üç yıla çıkarıldı 
eıaı tetkıl eylemeııne 1ntızar ede-

0Yle gayet garip ve feci bir 

a alıyor. 
Mehmet ASIM 

{De"8.mı ıcı uncu sayfanın 3 llncU sUtununda) 

biliriz. 

( Devamı 6 mcı aaytanm 3 UncO ıriltununda) 
On sekiz yaşında askerlik kurslarına giren gençler 

üç yıl sonra mecburi hizmetlerine başlıyacaklar 
t Uncu sayfa:ıın ı \net aUtununda) 

ehrimizdeki Yu
~ll ~ayyarec~l~ri 
•. Cumhuriyet abıde
"'rıe " çelenk koydular 

•ı~ı •••ıe · - · · -., runız sergıyı gez-
~i•'-ı '-ware cemiyetinin 

•tinde bulundular 

Adliye yangınından sonra .• 

Altı ayda elli bin 
dosya yenilendi! 

Hangi davede ne kadar iş yapıldı, kimlerin emeği 
geçti, alınan netice nedir ? 

20 Kinunuıani 1934 ve 21 
Temmuz 1934: Biri baı(.angıcı ve 
biri o:,;mi gösteren bu iki tarih a
rasındaki ahı aylık devre Türk 
Adli tarihindt- batlı batına bir var
lık örneği te~kil edecektir. 3 Ki -
nunuevvel if:33 gününü 4 e ulat
tıran gece, S.ıltanahmet civarında 
ki tal"İhi adliy~ ıarayını alete boğ
duğu zaman ortalığı derin bir yiı 
kaplamıttı; .•cu bucağı belli ol
mıyan bu feliltet kartısında ne ya
pılacağım herJ<es endite ile bek
liyordu; yanar.lar yanmıt olmak
la mı kalacaktı? Adliye enkazı 

altında kimler ;ııliyecekti? .. 
O sırada ç.•kan gazeteleri takip 

edenler bu korkunç muamma kar· 

Askerliğe hazırlanan 

"Tan,, ıazeteıinin Roma hu-' 
ıuai muhabiri ıazeteaine bildiri
yor: 

"İtalya harbiye nezareti ihza
ri aıkeri talim ve terbiye hakkında 

Vakıt müsabakası 
VAKiT in Miyük yüzme müsa· 

bakalan 'bu yıl 10 Aiustoa Cuma 
sünü yapılacakbr. 

Herkese açık olan bu müaaba -
katara sümek iatiyen sporcuların 

her sün öğleden son~a yazı ·mü
düHüiümüze, miiracaat etfıeleri ve
ya müracatlanm yazı ile yap....ıin 
limndır. 

-- -- 1-~ ~ -

~~ Konurken Selanı.. şııında hi11edi·en dehteti çok iyi 

~ 4 .. de 'bulunan Yunan tayya. farkederler. Fakat cumhuriyet İkinci yenileme bürosu reisi Fazıl, Yakıt gezİnlİSİ 
~•t :: ;:at 12 de Taksim Cüm- hükUmetien büyük mütkülleri ha- azadan Sünuhi Beyle-r, kltip Hadiye 

't lc lcot!... :• giderek abideye farmağa ahtkın bir vaziyetle dor· ve Fakihe Hanımlarla Muammer Bey. Gazetemiz, okayuculanna mah-
.__ 1 dır. h l · 'dd b k sua olmak ü... 1Nr deniz gezintisi 

)'yare za'biller· b .. ··k ·· a ite gıritti ve cı en üyü o- nun, 46 ncı maddeıi mucibince 15 · · --- la t-~ -- • ı uyu u. l M l' . . . .. . 2367 tertip etmiftir. vauyucu nmızın, 
~'"'enle --=~ ltulunuyorlardı. an ec ııın tanzım ettıgı gün ıonra meriyete ıirdi. 20 Kl· bu sezinti7e iıtirak etmek için, her 
a. •" •o-- 1ı tazimle yerine kon •

1 

numaralı kanunla kaybolanları • t "h" d y . •- •ün --temizin Ntlıiı yanındaki · t.ı· _--·~re~ · ı· . k nunuıanı an ın e enıpoa .... e • .~ 
~"lerU..~~· s~. ~.it~ edilmi,. urtarmağa savqtı. 4- 1 - 934 irfan Emin kupona keaip to~lamalan kilidir. 

'it -._. .. .. n ~-unı<u zıyaretle • tarihinde neıredilen ve alb ayj . ---- Gezinti Eylül içinde yaprlacakbr. 
~ .. •>i-.ndadar. müddetle meriıtete konulan bu ka· (Devama ıo nm~ lıll'llleı dtuD ... daJ _____ ._ ______ _, 

İtalyan gençleri ... 

mühim bir karar ittihaz etmittir. 
MalU.m olduğu üzere ltalyada

ki. bu askeri talim ve terbiye ıiıte
mi on sekiz yatındaki gençlerin, 
harbiye nezaretine tabi miliı za· 
bitleri tarafından idare olunan 
mecburi kurslara devam etmeleri
ni ~ir bulunmakta idi. ltalyada 
bir milyon ıenci bir araya toplı· 
yan miliı tetkilitında hizmet müd· 
deli gençlerin yirmi yaıına baama• 
larına kadar, yani, iki sene de
vam etmekte idi. Halbuki ltalya• 
.da. nizami hizmet yirıııV>ir J.AlflD· 

da 6a~l11111ald.cı~""' Bu '!lretle 
gençler milli müdafaa nol,t,i na • 
zarından bir ıene bot kalmakta İ• · 
eliler ve bu yüzden öğrepdiklerini 
unutmaları mümkün.bulunuyordu. 
Bu mülahaza dolayrıiyle ihzari ta
lim ve terbiye, timdiye kadar ol
duğu gibi i"• aene delil, kur'a ef· 
racLnın kıtlaya gidecekleri zama
na JucP&r, yani üç sene devam e-



lngiltere, Almanyadan ürküyor mu? 
Yeni hava proielerindel ı Numaralı halk 

b. Al t hd·a· düşmanı öldürüldü 

Bulgaristan, Sovyet 
Rusqaqı tanıyacak 

ır man e ı ı 
Amerika polisi, ele geç- Bulgaristanın ve Sovyetlerin Anka 

mevzuu bahis .. miyen haydudu nihayet elçileri görüştüler, anlaştılar 
sinern adan çıkat ken vurdu Sofya, 23 (Hususi muhabirimiz den, telefonla ) - Şimdiye 

lngilterenin silô:hlanışz silah yarışını teşvik ediyor Shikago, 23 (A.A.) - Ameri • Sovyet Rusya ile siyasi münaaebat tesis e~memit olan Bulgaristaıı 
ve cihan sulhunü tehlikeye koyuyor kalı!arın bir numaralı h.alk düşma- kumetinin Sovyet Hükômctini resm en tanımağa karar vermiş ol 

nı dıye andıkları haydut Dillinger, kuvvetle söyleniyor. Verilen habe rlere göre bu husustaki hıf 

Londra, 23 (A.A.) - Hükume· 
tin hava programı bugün Lordlar 
kamarasında mühim müzakerele • 
re mevzu olacaktır. Muhalif işçi 
fırkası reisi Lord Londonderrv 
fırkası namına atağıdaki takriri 
müdafaa eyliyecektir: 

aleyhindeki fikirlerini 
fırsatını verecektir. 

anlatmaı~ bir sinemadan çıkarken, polis ta • müzakereleri Ankarada ve Bulgari atanın Ankara elçisiyle Sovyel 
rafından öldürülmüştür. Polis, Dil- çisi arasında cereyan e~miş , iki tat af mutabık kalmışlardır. 1 d' 

"Silahların arttırılması siyaıe· 
tinin, silahların tahdidi konferan· 
ıı neticelenmeden evel hükumet 
tarafından ilin edilmit olmasına 

tee11üf eder. Keza, parlamento, 
Franıa ile yapılan son mükaleme· 
lerden sonra bu siyaseti emniyeti 

Bir Alman tehdidi mev-zuu 
bahsolabilir mi? 

Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyork 
TimeJ gazetesi, lnıilterenin yeni 
hava projelerini tetkik etmekte -
dir. Gazete, bu projeleri~ Alman 
tehd:oı kartıımda yapılmıt oldu 
ğu v~ Fransa tarafından alaka ile 
kar!ı'2mdıiı neticesine varmakta -
dır. 

Deniz sillhlaruun arttrlla· 
caAından da bahaedlllyor 

Londra, 23 (A.A.) - Daily 

linger, ~inemadan çıkar çıkmaz Defte1 darlıklarda deg"' ;~;kıikler a 1/acak . 
alet etmıt ve onu batından ve kal· A • ~ A • • Y P ~eff 
binden vurmu t r Ankara, 23 (Hususı ) - Mahye vc.<aletı memurın komisyonı.ı >ıfldı 

Hayd t b'§ uk '
1
. b·ı .. l terdarlıklarda yapılacak değİ§iklik ler hakkında bir ı : ste hazırl 

u , ır e ıme ı e soy e - . . . 
meden ölmütlür. .tadır. Lıste bu hafta ıçınde çıkarc aktır. Yeni listeye göre Ka•t 

Bı'rı·· · h f'f 1 1 'k' nu defterdarı Fahri Beyin Zonguld ağa, maliye vekaleti şube dl .. ı a ı çe yara ı o an ı ı . . . 
arkadaş t b'll k 

1 
d muavınlerınden Baha Beyın Gazi :ıntepe, Niğde defterdarı 

ı o omo ı e açmıt ar ır. . . . 
D'ıllı'n · d N k Beyın Orduya, mahye vekaleh varidat baş mümeyyizi Muzaffer ger, ıınema a evyor . . . 

hayd ti f 1 ki .. t Mersıne taymlerı kararlatmıttır. 1 zmir ve ha valisi defterdarlık) u arının ena ı arını ıos e· ~. . . . . 
ren b

. f'I t · t' D'll" da degışıkhkler yoktur. Manııa de fterdarı vazı fesinde bırakıl111ı ı... 
ır ı m seyre mış ı. ı ınge • ~ 

rin vurulduğu ıokaia binlerce ki· lstanbiıl Rasathanesi nakli kabil , 
şi toplanmı§tır. .k f "'/ fl . . k ·~ 

Hatıra merakhları, mendilleri- mı na ıs a e erı gef ırece 
ni veya gazetelerini, haydudun Ankara, 23 (Hususi) - Bir kaç gündenberi şehrimizde bul 
k3ldırımlar üzerine yayılan kanı- rasathane müdürü Fatin Bey latan bula hareket elli. Maarif .,e 
na bulatbrmıtlardır. tiyle temas etmek üzere tehrimize .gelen Fatin Bey dedi ki: 

arttırma ıöyle dursun bilakis yeni 
bir silah yanıını teıvik etmek iti 
bariyle cihan sulhunu tehlikeye 
koymağa müsait bir mahiyette te· 
lakki eder.,, 

Metin itibariyle pazartesi günü 
avam kamarasında müzakere edi
lecek takrire müşabih olan takrir, 
muhafazakarlara bu düşüncelerin 

Morgda yapılan tetkikatta, Dil· - Rasathanede mevcut iki mık natrs, aleti nakle pek elveritlİ 
arttıracağı endişesini izhar eyle- Jingerin, tanmmamk için, yüzün· lunmadığından ihtiyacı harşıhyamı yordu. Bu noktanın telifi'' 
mekte ve hakiki mürakabenin mil- deki bereleri bir güzellik müte· nakli kabil mıknatıs aletleri getirteceğiz. Vekalet bu aletler içiıı 

hauısına müracaat ederek izale sisatı kabul etli. Diğer taraftan yeni memurlar kadrosu da ta11i 

H~rald gazeteci, ıili.hlanma ıiya· 
setine: ~air olan İfÇİ fırkasının tak
ririni .t?c.vzuu bahsederek bahriye 
nezar~tinin de deniz silahlarını 

}etler cemiyetinin himayesi altında 
müşterek emnirct olduğunu yaz· 
maktadır. 

Amerika işçiler • 
grevı bitti 

Sa~ ransisko, 23 (A.A.) - muhafız geri çekilmittir. Sade 
Patronlar, ihtilaflı meselelerin 1800 asker bırakılmı§tır. Umumi 
hakeme havale suretiyle hallini 1 kanaate göre, ite perıembe günü 
kabul ettikten sonra, Rıhtım ve başlanacaktır. 
diğer deniz işçileri, reyi hafi ile Milli muhafızlar henUz 
bütün limanlardaki grevcilerden ;:==::::::::-- çekilmediler 
g~eve devam edip etmemek hak· Portland, (Oregon) , 23 (A.A.) 
kında rey toplaımağa ka.rar ver· _ Bin milli muhafız, grevcilerin 
mitlerdir. hakem usulünü kabul etmemeleri 

15 bin ırevcinin itlerine batla· ihtimali ile, liman civarında bu· 
mak ihtimali vardır. Grevcilerin lundurulmaktadır. Fakat grevcile· 
müfrit reislerinden M. Harry Bri· rin hakemi kabul edecekleri mu • 
dırea, hakem kararına itaatten hnkak gibidir. 

baıka yapılacak bir ıey olmadığı· Grev her tarafta bitti 
ru IÖylemittir. San Fransisko, 23 (A.A.) 

Gemi mücehhizleri, dün bütün Kamyoncular limanda ite batla • 
aendikalarla münakataya karar mak kararını vermit oldukların • 
vermitlerdir.. I dan tesanüt ırevi her tarafta ta· 

Bu ıece lımandan üç bin milli • mimiyle bitmit bulunmaktadır. 
......................................................................................... ;; 
decektir. Bu da, İtalyanın aske- ı 
ri kuvvetini arttırmak için fatist 

rejiminin teıiı etmiı bulunduğu 
tetkili.tın yeni bir inkiıafını ifade 
eder. Bu sayede İtalya ordusunda 
talim ve terbiye iti fevkalade ko· 

laylatmıt olacaktır. Gençler 21 

ya91nda orduya tamamen hazır

lanmıJ bir surette geleceklerdir. 

Zabitler bunları yetiştirmeğe de • 

iil, noksanlarını tamamlamağa 

çalııacaklardır. Bu suretle muvaz· 

zaf hizmet müddeti hisedilecek 
derecede azaltılabilecektir. Bu 
hizmet halihazırda tahsa göre on 
ile 18 ay arasındadır. Bu sistem- , 
den maksat muvazzaf hizmet dev· 

resini azaltabilmek için genç hal· 

yanları kabil olduğu kadar fazla 

miiddet, aıkerce terbiye etmek • 
tir. Bu ıuretle muvazzaf hizmetin 

ualtılmasından maksat dahi ta· 

ıarruf olup bu tasarruftan hasıl o· 

lacak paraları muhtelif hizmetler 
tetkilitına, harp malzemeıi tedr.· 

rikine ve ordunun motörleıtirilme· 
sine tahsis eylemektir. 

Alınmakta olna daha bazı ted· 

birler faşist rejiminin İtalyaya 
kuvvetli bir ordu temin etmek hu· 

ıuıundaki projelerini ıöatermek • 
tedir. 

Bu cümleden olmak üzere ce· 
miyetlere ait olan endaht 'karar • 

gahlarının hükumete devri bir mi· 
sal olarak gösterilebilir. Gerek 
bugüne kadar mevcut bulunan ve 

gerek ileride tesiı edilecek olan • 

)arın idaresi harbiye nazırına ait· 
tir. Bunun istihdaf ettiği gaye, 

askeri makamların nezareti altın· 

da bulunmak ve İsviçredeki teşki
li.ta benzemek üzere krallığın her 

uahiyeıinde endaht ıubeleri te§kil 

etmektir. Velhasıl halyada bir 

müsellah millet vücude getiril· 
mektedir. Bu müselli.h millet 
içinde her ltalyan ukerce terbiye 
edilecek, niz~m yürüyilfünü bile· 
cek velhasıl bir aaker olacaktır.,, 

ettirtiği anla91lmıJ~ır. dildi.,, 

Ankarad.a buz buhranı : Neşriyatıffl1 ~ 
Amerikada kurak
lık mahsulü tehli-

nazarı dikkate alındı 
fnkara,_ 23 (Hu~u~i) - An~ara da bir buz ~uhranı mevcul-!'\e 

dugunaan oalisetmıştım. eşrıyat ımız e emmıyct e nazarı di\Y' 

keye sokuyor! lınmıtlır. Ankarada buz tevziatını yapan Kftra Veli zade Ma.,
diyor ki: 

Nevyork, 23 (A.A.) - Bütün 
memlekette Jiddetli sıcaklar hü· 
küm sürmektedir. Cuma günün· 
denbewoi, 266 61\lm .,,. yülerce 
güneş çarpması vakası olmutlur. 
Kırk senedenberi bu kadar kurak 
lık olmamıştı. Mahsul tehJikede· 
dir. Binlerce hayvan ölmekte, 
binlercesi mezbahalara sevkolun· 
maktadır. Fiatlar düşmüştür. Bü 
tün piyasalarda tenezzül vardır. 

"- Ne9riyatiyle beni ikazından dolayı Vakte tefekkür 
Ankarada üç buz fabrikası varpır: Belediye, bomonti, kooperıJJ 
rikaları. Binaenaleyh buz buhra nı mevzuu bahsolamaz. 
.._..abe~ neıriyatı nazarı dikate ald ım, tetkik ediyorum. Yakıaı~' 
zi çiftliğinde de b1r buz fabrikası yapılacaktır. , . 

Şikagoda hararet 38 derecedir. 
lndianadn hararet 38 den yukarı 
çıkmıştır. Sen Luide 39, lllino· 
isda Springieldc 41 derece hara • 
ret kaydedilmittir. 

Şikar.oda cuma günü 7, cumar 
lesi günü 21, pazar günü 17 ki· 
ti ölmüttür. 

lllinoisda 61, Oklahomada 37, 
Ohiode. 12 kiti ölmüttür. 

Arkansasda mahsulde yüzde 
25 ten yüzde 50 ye kadar, Luisi· 
aneda yüzde 40 dan yüzde 50 ye 
kadar zarar vardır. 

Nafıa Vekili 
seyahate çıktı 

Ankara. 23 (Hususi) - Nafıt>. 

vekili Ali Bey bu gece saat 22 dc 1 

hususi bir trenle seyahatine baş· 

ladı. 

Fırka bürosu geliyor 
Ank"'ra.' 23 (Husus'ı ) - Fırka l 

bürosu bu ~kşamki tre.ılP lstanbu· 
la nekletti. 

Maliye Vekaletinde yeni 
bir mürakiplik 

Ankara. 23 (Hususi) ·- Maliye 
vekal~tind~ vekalet Il'uamelalı 

umu!11:yetİiı İ :dare etm~k üzere ye· 
ni bir m~: akiplik ihd:ı. edilmiş, 

buraya Divanı Muhasebat müra· 
kiplerinden Ihsan Bey tayin olun· 

Japonyada beş bin insanı muıtur. 
sel götürdü - o--

Tokyo, 23 (A.A.) - Caree'nin Fransız harbiye na-
cenubu tarkisinde Pakutiko nehri- •• l d kl • 
nin ta§mUı yüzündeil 500 evi su Zlrlnln SOY e i erl 
bumıf, yüzlerce ev mahvolmuş • Saint Male, 23 (A.A.) - Fran
tur, birçolyölenler vardır. Telg· sı~ harbiye nazrı mareşal Petain, 
raf ve telefon muhaber•tının mün· ihtiyat zabitleri kongre.sinde söy
kati ol~ası yüzünden fazla malu· lediği bir nutukta Fransanın ıer -
ma~ alınamamaktadır. best dütünce ananesine sadık el. 

Bir gazetenin yazdığına ıtre, duğunu ancak bir şahsın askeri va-
500 kit! kayıptır. zifesini ifadan imtina d mek sure· 

Tokyo, 23 (A.A.) - Caree'de· • t\yle vatanın emniyeti· aleyhine 
ki ıu basmasından zaıar gören kalkmaıına müsamaha cdilmiye • 
halk, 100 bin kiJiden fazladır. ceğini beyan elmittir. 
Yüksekçe bir yere sığınmıt olan Mareşal, Franıamn temayü!a· 
bin kişinin akibeti meçhuldür. 400 hnt şu suretle hulasa etmi§tir: , 
evi su götürmüttür. Bin evi su bas- "Biz haysiyet dairesinde ıulhu j 
mıthr. muhafaza etmek istiyoruz.,, 

Nufus umum müdar 
ğünün yeni kadroS~ 
Ankara, 23 (Huıu•i ) _., 

umum müdürlüğü yeni iık~ 
nununc.n tatbikatına ait lı 
hazırlamakla meşguldür. " 
mevcut iııkan memurladyle 
rulacak, hariçten memur ' 
yacaktır. Kadro ay sonuıt' 

B~lt~ik bild;·;r;tı 
Şark misakıf11

9 . 
' y 

girecekler J1l1 a
11 

Varıova, 23 (A.A.) _., ~· ~d~ 
seph Beck'in Estonya ~e . Ja 

h 
ı,ır 

payıta tlarına seyahati, ıi 

alelade bir nezaket ziY.r: f 
rak telakki edilmekte icl~· ,ııı 
timdi bu seyahat, tark ~~: ' 
j~si dolayısiyle fevkal~ tit• 
bır ehemmiyet keıbetJll · 'ıetl 

Muhtelif Baltık de~ dl~ 
bu kombinezonda if•Y;..to 
dilmit oldukları rol ve .. .,,ili 
misak hakkında ileri ıu: r bit 
'ğu mühim ihtirazi kayıt; 1 
locarnoıu akti huııJ•U11 • 

o· .. k elerioil' ve nıga muza er ''P' 
nu tetkii edeceğini ~~=f'~e 
it bulunmaktadır .. L• ırıetl' 
Lehistan ıiyasetinın tıf· ,;J 
haricinde bırakrlnıa."1~~11' 

Lehistan devlet.• ._ııııs~' 
mürekkep bir heyetııı y f,,tiıı-' 
unasa gideceği haber 

dir. 



deki kadın tipi 
1• •clh b. 1 ·ı· .8 ır ngı ızce mecmua var· 
~ hlecınuada ıon zamanlarda 

ç k clınlriından bahıeden bir ma
~~· Bu makalenin hedefi yeni 

llUnın karakterini çizmektir. 
terj çizmek için mürekkep ve 

baa':'rfeden muharrir Türk kadı • 
ıt t.ın· 1 f d . .b. .\ ırn ere e a etmıı iP ı -

'Ya tnec h · • · ·· muası mu arnnnın go -
e tir T" .. 'd 

1
. e urk kadını henuz mekte· 

eı k b. ltl •ıa ır zaman olmu,tur. 
~ 0 kadar ki, muharririn lanı· 

lra küçük hanım liseye giden ilk 
dınıdır. 

dını.., • • h d k• • k' .aı )e._· . n ı,ı ayatrn a ı ın ,,..... 
, ~dır, Fakat Türk kadını henüz 

tıdeı· ıı_ ı az bir zaman olmuıtur 

itan bap hatadır. 
- :ı,. 1f. 1(. 

lltk lc.d h :. ı· . •
1 

d' ınını enuz ıseye yenı 

. •re kabul eden muharrir, ka-
~taf ıeyrinde yeni bir iıtika· 

ettiğine kanidir. 

muharririn ifadesine göre 
~Ürk kadınları ecnebilerle 

1 
arzusundadırlar. 

·ı ~·-=-· b .. .. .. h . h h t ~nrın u goru'u ayır a a 
~ · \,izim kadınlan Türkiyenin 

Yat !Al'tlannın tam dııında; ba
~. kendilerini metropolün itti· 

.._, •rzulllnna haaretle bağla· 
~1·k 
, ·\I lar diye göstermekte ısrar 

~Gt-ü, eksik bir Piyerloti gö • 
Yat. bakmaktan batlca bir ıey 

lcadınlann içinde henüz tan
~llsu halinde yaıayan, henüz 
...... 1abancı millete hasretten i
~ -....ılar bulunabilir. Fakat bun· 

"ıilletin i' hayatına giren lca • 
-.. "-rakterlendirmekten uzak • 

~~2. • k k .• ~~nının umumı ar tennı 
) .. •clebiliriz: 
e_ ~rin it hayatına giren kadın 
~ın1ar hocadırlar, avukat -

lt.._ ~ ....... urudurlar, helıimdir
~durlar, iKidirler. Hayatla
~ kazanırlar •• hayattan -

li~~ler. 
'1 "'lada çalııan kadın : Bu ka· 
~~et nüfusunun yüzde ıeki • 
~ eden köy ha11nmn çalıtan 
~ '~·Tarladaki kadın haya -

litıniıtir. Memleketin iktısat 
) l' dan biridir. 

lif eyli kadın: Bu kadın tipi, 

~• t( lc~~ınlrğı içinde bir akalli -
\ ' lıırınci, ne ikinci icadın tipi 
lı - 1t1•• ~li unaaebeti vardır. 

kadının gözü hakikaten 
t kbudutlan haricindedir. O, 

~ . ette bir yabancıdır, bir bet· 

~~ 1-r rne-1 k t' b .. ~ k d lı..~'te uue e ın ulun a ın 

.~ tufeyli unıuru esas tuta· 
, 4- ı:;ıendinnek en kısa tabiri 

~lı ıöz1e dolaımak de -

~ Sadri Etem 
( ~rı· 

'11 ~ 1 Baytarlaıımız 
~tı tıe Ankara Baytar fakül -
~. ::.zu~ olan üç sivil bay -
~ J ıormek üzere Kara

-.ına .. d ·ı . 1 ıon erı mı§ erdir. 

Yunan tayyareci
lerinin dünkü 

ziyaretleri 
Şehrimizdeki Yunan tayyareci

leri, ıabahleyin onda, Galataıa
ray, binasındaki yerli mallar sergi
sini gezmi§lerdir. 

Kendilerini bir heyet karııla -
mı§, ve öğle yemeğine davet et
mittir. 

Yunan zabitleri, d~n ıabah, ay
ni zamanda Yunan konsoloıha

nesinde Yunan ıefirini ziyaret et-
mitlerdir. ' 

T ayyarecilerin Ankara ya da 
gideceklerine dair, dün geç vakte 
kadar bir iıaret yoktu 

Memleketimizden yarınki çar -
şamba günü ayrılacaklardır. 

Yunan tayyarecileriyle birlikte 
gelen Yunan gazetecileri de fikir
lerini değiıtirmitler ve tayyareci
ler burada bulunduğu müddetçe 
şehrimizde kalmağa karar vermit
lerdir. 

Gazeteciler, bili.hare Atinaya 
dönecek ve tayyare bazitleri ıel -
dikleri üç harp tayyaresiyle Bal -
kanlarda seyahatlerine devam e • 

Lozan günü 
Bugün şerefli bir günün 
yıl dönümünü yaşıyoruz 

Bugün Lozan aulhunun imza • 
landığı günün yıl dönümüdür. Bu 
münasebetle üniveraitede merasim 
yapılacak, gece halkevinde kon
ferans ve konıer verilecektir. 

Halkevinden: 

1 - 24 Temmuz Lozan gününü 
teıit için bu gece saat 21 de Halk
evinin Cağaloğlundaki merkez sa-

lonunda bir konferans ve konser 
tertip edilmittir. Evveli. evimiz 
idare heyeti azasından eıki maa
rif müstetarı Mehmet Emin Beye

fendi taragfından (24 Temmuzun 
manası ve Türk inkılabındaki ye
ri) hakkmda kua bir konferans 

verilecek ve bu konf eranıı mem -
leketimizin güzide sanatkarların • 
dan Cemal Retit (Piayno), Li-

Sıcak şiddetle 
devam ediyor 
Şehrimizde dün de bunaltıcı 

bir sıcak vardı. Bir aralık gölge· 
de 34 santigrada kadar çıkmış o -
lan hararet ortalığı kaııp kavuru
yordu. Kandilli rasathanesinden 
verilen malumata göre sıcaklık 
saat yedide 25, saat on dörtte 33 
santigrattı, Rüzgar lodostan es
miş, en fazla sür ati saniyede altı 
metreyi bulmuştur. 

Meclis Reisimiz 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ki· 

zım Pata Hazretleri, dün sabah 
Yalovaya gitmitlerdir. 

--o-

Kıdem zammı gören 
muallimler 

Orta tedrisat muallimlerinden 
25 muallime ait kıdem zammı lis
tesi Maarif Vekaleti tarafından 
tanzim olunmuttur. 

Liıte Ağuıtoı batında ilan e • 
dilecektir. Bu sene zam görenle • 
rin ekserisini mesleğe yeni girmİ§ 
muallimler tetkil etmektedirler. 
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SOHBETLER ... _.. .... ___... .......... _ 
Temmuz 

Londrada çıkan Daily Ekspres ga
zeteıine göre Temmuz ayı, ihtilal ayı
dır. Almanyada 3 üncü Raytin 2 inci 
ihtilali, her devirde ihtilal ayı olan 
Temmuzu bir kere daha teıit etmit 
olmıyor mu? 

Temmuz ayında, istiklallerini, kur
dukları yeni bir nİLamı, Monartinin de, 
rilmeaini kutlulayan milletlerin sayııı 
21 dir. 

Kraliçe Mari - Antuanet 1789 ihti· 
lali için: 
~ Sıcaklann tesiri! Dem it. 
Filvaki Bastiy hücumu 14 temmuz 

1789 da oldu. Burbonlar, 1830 Tem • 
muzunda tahtlanndan yuvarlandılar. 

Sovyetler, Çan Temmuz 1918 de yu • 
varladılar. Amerika, istiklaline 4 Tem• 
muz 1776 da kavuftu. ispanya ihtilali 
1930 Temmuzunda batladı. 

Cenubi Amerika, Temmuz ihtilal • 
!erinin rekorunu kırmıttır.: Panama 
ile Paragüay, istiklallerini 4 Temmuz· 
da teıit ederler. Venezüa11a 5 .Tem • 
muzda tesit eder. Arjantin ile Kolom· 
biyanın milli bayramlan 18 ve 20 
Temmuzdadır. 24 Temmuz Peru ve 
Ekuatörün milli bayramlandır. 

Mongolistan Cümhuriyetinin mil
li bayramı 8 Temmuzdur. Liberya 
Cümhuriyeti istiklalini 26 Temmuzda 
kutlular. 

Dün de biz eski 10 Temmuz~. 
fine daireleri kapamadık mı? 

Bizim eski 10 Temmuzun yegane 
iyiliği de, yazın bir sıcak gününde, la· 
tile vesile olması galiba! 

deceklerdir. 
Dün öğleden sonra, Y eniköyde 

Yunan sefarethanesinde terefleri· 
ne bir gardenparti verilmittir. 

tinski (Keman), İzzet Nezihi (Vi

yola), ve Mesut Cemil (Viyolon -
sel) Beylerin konseri takip ede
cektir. Bu konferanı ve konser 

Jstanbul radyosu vasıtasiyle neıre-
dileceğinden memleketin her kö- I t b l~ kt 
ıesinde dinlenebilecektir. s an u oy erıne me ep 

Sellml izzet 

Sergiyi gezenler 
Galatasaraydaki yerli mallar 

sergisini ıezenlerin sayısı timdiye 
kadar 150.200 kifİyi bulmuftur. Geceleyin de, tayyare cemiye· 

timizin Perapalastaki ziyafetlerin .. 
de bulunmuılar, mütekabil nutuk· 
lar söylenmif, ıamimi hasbihal • 
ler yapdmııtır. 

Misafirler bu sabah valiyi, kol· 

ordu kumandanını, tayyare cemi • 
yetini ziyaret edecekler, öileden 
sonra motörlerle Boğazda bir se • 
zinti yaptıktan sonra Büyükadaya 
cideceklerdir. Alqam yemeli Yat 
klüpte yenecek, aece mehtapta 
lstanbula dönülecektir. 

Tayyarecilerle birlikte §ehrimi· 
ze gelen Akropolis gazeteıinin 
tayyareıi dün lıtanbul semasında 
uçmut, Türkçe ve Rumca yazılı 

ıu kağıtları atmııtır: 

2 - Ayni gece evimizin Tepe• 
batı caddeıindeki Beyoğlu kısmın-

da da temsil tubemiz tarafından 
milli piyesler temsil edilecektir. 

3 - Merkez ve Beyoğlu kıs· 

mında verilecek konser ve temsil 

için davetiye yoktur. Her arzu e· 
en gelebilir. Çoaık kabul edil· 

mez. 

Belediyeler kongresinde 
Türk murahhası 

Liyonda M. Heriotun riyasetin· 

de toplanmış olan belediyeler bir· 

liği kongresi mesaisini bitirmittir. 
Kongrede murahhas olarak bulu· 

nan vilayetler idaresi umum mü· 

dürü Naci Beyin bugünlerde Fran· 
sadan tehrimize gelmesi beklen· 
mektedir. 

"Akropoliı ıazeteıi Yunan ha· 
va filosuna refakat eden hususi 
tayyaresinin lstanbula muvasalatı 
ve Meırutiyetin ilanı vesilesiyle ,.~ • • • 
Türkiye cümhuriyetinin yüksek Florya plaıları araz1s1n1n 
hi.li.~karı Gazi Hazretleriyle diğer haritası hazırlanıyor 
yüksek zevata ve misafirperver 
Türk miletine kalben arzı tebrikit 
eder.,, 

Evkaf idaresinde 
lıtanbul Evkaf idaresi avukat

larından Ziya Bey Evkaf idaresi 
varidat müdürlüğüne, varidat mü
dürü Ihsan Bey mahlulit müdür
lüğüne, mahlulat müdürü Rahmi 
Bey de Manisa Evkaf müdürlüğü
ne tayin edilmiılerdir. 

Florya plajının istimiiki itinin 
tahakkuk etmek üzere olduğu ya
zılmıttı. Plaj araziıi ile civarın -
daki araziden ne miktarının istim
lak edileceğini te~bit etmek için 
buranın haritası, belediye fen he
yeti taraf mdan hazırlanmağa bat· 
lanmıttır. istimlak haritası ya
pıldıktan sonra istimlak edilecek 
olan arazi hakkında bir fiat tayin 
edilecek ve o zaman iıtimlak mu
amelesine baılanacaktı. 

lstanbul köylüleri maarif mü • 
dürlüğüne müracaat ederek ken -
dilerinin yardımları ile köylerin· 
de birer ilk mektep bina11 yapıl· 
masını istemiılerdir. 

Maarif idaresi vaziyeti tetkik 
etmi§ ve muvafakat etmiştir. Bu 
köylerde üç bin liraya mal olacak 
mektep binaları yaptırılacaktır. 
Bunun bin liraamı maarif müdür
lülü verecek iki bin Iiraıını köy
lüler temin edecektir. Bu tekilde 
timdilik on bir köyde mektep bi· 

Günde otuz bine yakın halk, 
sergiyi ziyaret etmektedir. 

Bilhassa öğleden sonraları, hiç 
bir pavyon veya antrenin bot kal· 
dığı görülmemektedir •.. 

Serıi tertip heyeti tarafından, 

Perıembe günü iktııat vekiii Mah
mut Celil Bey ,erefine, ıergide 
bir öğle ziyafeti verilecektir. 

-<>----nası yapılacaktır. 

--o- Artvinde dikilecek "Gazi 
Liselerin yatı kısımları heykeli,,şehrimizde yapıldı 

lstanbul erkek ve Kabataf lise
lerinin leyli kısımlarının bu sene 
batında kaldırılacağnı yazmııtık. 
Erkek liıesi talebe cemiyeti, Ma -
arif Vekaletine müracaat ederek 
leyli kısmının kaldırılmamasını 

temenni etmittir. 
Fakat Haydarpatadaki eski 

Tp Fakültesi binasının, 2 bin tale
belik büyük bir leyli lise haline ge 
tirilmesi mukarrer bulunduğu için 
vekaletin bu talebi kabul edeceği 
ıüphelidir. 

--0---

y eni telefon hatları 
Yakında Afyonun telefonla 

Cümhuiyet bayamma yetİ§tİril.:. 
mek üzere muhtelif v;iayetlerde 
açılan "Gazi heykeli,, müsabaka • 
ları nihayete ermiıtir. 

Artvinde dikilecek olan Gazi 
heykeli, heykeltraı Nusret Hakkt 
Bey tarafından lstanbulda yapıla• 
rak gönderilmittir. 

Tokat vilayeti tarafından 11-

marlanmıt üç buçuk metre yüksek
liğinde Gazi heykeli de, gene ayni 
sanatkar tarafından hazırlanıyor. 
bitirilmek üzeredir .. 

Erzurum vilayeti de, Türk san• 
atkirlarına bir Gazi heykeli yap• 
tıracaktır. 

Eskişehir - Ankara - lıtanbul -------------
- Bursa ve Y alovaya bağlanaca· müddet ıonra İzmir ve Zonguldak 

telefon hatları da bitirilince ora• 
tel· larla da konutma mümkün ola
Bir caktır. 

ğı haber verilmektedir. 
Bunun için mevcut telgraf 

lerinden istifade edilecektir. 

DEHRi Efendi Na 8 t I Göruvor? 

· • . Tedav:Jeri mümkün olmı7an •· 
kıl hastalannı_ 

... incitmeden öldürmeyi tavsiye 
ediyor .. 

• . . Doktorlar bu çefİl insanları 

"Canavarlatmı• akıl sahipleri" diye 
tarif ediyorlar, 

Dehri Efendi - Demek oluyor ki, 
kimya harbi için uira,an aliml~r de ca
navarlaımıt akıl sahipleri zümresine 
dahil olacak. 
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Buğday koruma 
kanununun 
tatbikatı 

mahkemede: 

lktibaslar: 

Türkiye ve I 
elele yürü) 

Çeşme başında olan hadise, _.. (Batmakaleden devam) 
.,.... İran Şahenşahı Ha, 

Yunus Nadi Beyin bu müıahe. B 1 el kaldırmadım ! birlikte memleketimize 
desi Soma muhitine munhasır bir en, saya lan "İran,, gazetesi baş 
had.ise midir? Yoksa daha umu· Akay Rehnüma, Şah ıJ 
mt ve tümullü birb~~hiyeti :.ikz /sa, bir çocuktur. Onu dövdüğü iddia edilen Hasan ismindeki genç" Dövmek nin Türkiye seyahatleri 
midir? Bu n-:kta ır erre te 1 • b k J k? B" · l k " · · J•• • f d' bul İran konsoloshanesir 
Ve kontrol edilmek lazımdır. Yal· ıstesem, aş a auam mı yo . ır dam acı çocugu n1ç1n uoveyım.,, ıyor 

dikleri nutuk etrafında ı:: 
mz hadisenin tekline göre akla Sultanahmet ikinci ceza mah·\ yok, dövmek istesem .. Ben, kimse·\ yor? bir baş makale yazmıştırJ 
yakın bir ihtimal olduğu da kemesi, çeıme başında olan bir yi dövmek istemem ya. Ne ise it· - Bet! meslektaşımız bu yazISf. 
ıüpheıizdir. Bunun için Ziraat hadisenin davasına baktı. te ! - Bet ıene, Türkçe öğrenme- hassa şöyle diyor: 
Bankasının satm almalarıru her Dava edilen on altı yatında Ha· - Çeşmeden ıu alırken falan sine kafi gelmemiş demek! "- Dünyada hiç bir J 

tarafa müessir olacak eurette ço· san isminde bir genç.. Davacısı öfkelenip de çocuğu itmif, "Çekil - Az bilir, ama yetmez mera· de§liğin samimi hislerin' 
aaltmak, tabii ahnacak tedbirle • bir değil, üç kiti... İsa çocuk, Ha· ayak altından!,, diye elinin teraiy· mını anlatmağa... kadar mutantan değild 
rin başında gelir. lil ağa, Hamide Hanım.. Daha le falan olsun bir yerine vurmuı Buna rağmen Hamide hanım, Hazret, iki memleket 

Fakat bizim buğday koruma ka· doğrusu, asıl davacı iki kişi.. olmayasın? hakim Salahattin Beyin kolayca şimdiye kadar ola geletl 
nununun tatbikatı bahsinde naza· Bunlardan Halil Ef ., İsa çocuk - Hayır, hayır! Ben, lsaya el anlatılabilir şekilde sorduğu sual· rı sadece kendi hükumet 
rı dikkate alınacak daha mühim namına davayı a.çmıf. Babası 11 • kaldırmadım! lere cevap verdi: sinde halletmiş değil, f• 
hadiseler vardır. Bu hadiseler - Doğru söyle! 

fatiyle.. Hamide hanım da doğ • - Bu, dövmüş benim çocuk.. zamanda her iki kardeş 
ıehirlerde ve şehirlere civar olan - Doğru söylüyorum, hakim · 

rudan doğruya kendi hesabına da· Bu Hasan, komşu çocuğu ... Bizim raıında samimiyetin da 
mevkilerdeki değirmenlerde alı • bey! 

vacı... Çocug .. un davacısı babau ev karınnnda var evi, .. oturur ora- sı için öyle .sağlam bir l 
nacak raim namına halktan para Hasan efendi, "Sözüm söz· J 

1 ki b b k.. ··k 1 da da.. Çocuk bag-ırdı, l.sa .. Ben de mu-.tur ki, ileride meyo' 
çıktığı halde bunun hazineye gir· 0 ma a era er, uçu sa dür!,, diye söylediğinde ısrar etti. 'J' 

hk ld. ç·· 1 •• 'ddı'aya koıı.tum kurtarmag-a.. O zaman bilecek her hangi bir .,J 
mediğini göstermektedir. ma emeye ge 1' un.'{u, 1 Buna kartı İsa çocuğun babası Ha· 'J' 

göre dövülen o.. Fakat, o, hep bana küfretti hem, hem dövdü... smda Türkiye ile İran elt 
Buğday koruma kanununun e • lil efendi:: 

S Yordu ' Davacıyım ondan! tek bı'r u"lke halinde ha 
sası malumdur: Şehirlerde olan su u · - Hayır, dedi. Doğruyu söy-
halkrn istihlak ettikleri unlar de· İsa çocuk, çe~ıne ba,ında dö- lemiyor. Hiç işine gelir mi doğru· Mahalledeki komşulardan Be· cektir. 
ğimıenlerde üğütüldüğü sırada vülmüı. Çocuk on yaşında.. Bu yu söylemek! İşin içinde ceza var! !ir çocukla Nuri efendinin karısı Bir milleti idare ed 
bir miktar resim alınacaktır. Fa - kadar küçük bir çocuğu, ağabeysi _Sen otur yerine, Halil efen· Leman hanım ve komtulardan büyük içtimai hizmeti, ~ 
kat bu resim köylülerin kendi ih- yerinde Hasan niçin dövmüş?... di. Seni evelce dinledik. Sen söyle Samire hanım dinlenildiler. Beşir ne yakın olan diğer bit 
tiyaçları için köy değirmenlerin· Orası belli değil.. Her nedense davanı, Hamide Hanım? çocuk, aradan zaman geçtiği için engin itimat, samimiyet 
de öğütecekleri unlara ,amil ol • kızmış, dövmüş. iddiaya göre.. Hamide hanım, kucağında vı· bir fey hatırlamıyordu. Diğer fa· şını kazanmaktır. BunıJ 
mıyacaktır. Yalnız bazı köyler Yoksa, on altı yaşındaki genç yaklıyan çocuğunu dizinde hopla· hitler1 hadiıeyi kısmen teyit et· Mustafa Kemal Hazretle 
vardır ki §ehirlerin civarındadır "Evet, dövdüm!,, yollu bir itirafta tarak, oturduğu sandalyadan tiler. za Pehlevi Hazretleri tıı 
ve kendilerine mahsus köy değir- bulunmuyor. Bilakis, şiddetle kalkmağa davra'ndı. Bu sırada Hakim Salahattin bey, muha· henkle meydoına getirmİf 
menleri yok~ur. Bu köyler huğ • reddediyor: Halil efendi söze karıştı: kemeyi, on altı yaşında olduğunu etmişlerdir. İran ile 1 
daylarını ,ehirlerde ve şehirlere _ Hayır, dövmedim. Bir _ Hakim bey, hanım bilmez söyliyen Hasan efendinin nüfus bugünkü vaziyetleri, ikİ 
civar olan mevkilerdeki değirmen damlacık çocug-u ne diye döve· Türkçe, .. bilir Arapça yalnız... kağıdını getirmesi için baıka gü- letin mutat münasebetle( 

1 ı b vd k b k d km b' "k"} ~ lerde üğütür er. fte ug ay a· yim?. Dövecek batka adam mı _Kaç senedir burada oturu• ne ıra tı. en çı ıt ve ır u ''; 
nurw Büyük Millet Meclisinde _____ __.. ____ ---------------------:-=--:--- ve ortak bir cephe ıtekli 
müzakere ~dildiği sırada bu tarz· Bugünkü Ucuzlu k \Kaymakamlar ara- etmiştir. Kendi dilekler~ 
da ıehirlere yakın ol&n köy aha.- :ı a v. ... • y ı:cdızık'kukuını " 

liıinın 1 üğütecekleri unlardan re - Muhakeme sınua egışı dileklerdir. Türke ten'! 
sim alınıp alınmıyacağı münaka- Şehrimize gelen Dahiliye vekaletinin kayma· ğimiz kuvvet; tekamül 
!a edilmişti. Maliye Vekili Fuat "Milliyet,, gazetesi aleyhine be· kamlar arasındaki değişikliğe da· bizim de ülkümüzdür. ~ 
Bey, bu gibi köylülerin kendi ih • tediyenin açtığı manevi ıahıiyeti sey gahfarı artırıyor ir ha%ırladığı liste milli tasdika ik- belli olan bir hakikat ,,,, 
tiye.çlan için üğütecekleri unları tahkir davasiyle vali ve belediye tiran etmittir. da lranın Türkiye ile b 
•ehirlilerin unlarından ayırmak reisi Muhittin Beyin açtığı baka· Ayvalık kaymakamlığına Geyve her yerde omuz başı bt 
::r İstanbul bir nokta.dan aon za-
mümkün olamıyacağmı ileriye ret davasına ait muhakemeye, bu· kayma.ka.ını H üanü, Geyve kayma rümek istediğidir. 

manlarda iılek bir seyyah ıehri 1 
ıürerek ıehirlerde . ve şehirlerin gün devam olunacaktır. kamlığına Ayaf kaymakamı hsan Iranla Türkiyenin ar 

ı halini almıtlar. Bir takım posta 
civarındaki değirmenlerde üğütü· Bu davaya, stanbul ikinci ceza1 Nallıhan kaymakamlığına Erdek tün Şark kavimlerinin 

· 1 1 lk ı vapurlariyle haftanın muayyen 1 len unlar kime aıt o ursa o sun mahkemesi bakıyordu. inci ce- kaymakamı Ihsan, Kızılca hamam dost ve el ele olarak i e 
l k günlerinde muntazaman seyyah · J bili. istisna resim a ınmaunı te • za tatilden istifade ettiği için, kaymakamlığına Ankara eski po· Iunda beraber yürüme e 

kl'f .. kafileleri gelmektedir. ~ lif etmitti. Fakatbu te ı muza· bugünkü muhakeme, üçüncü ceza lis müdürü Dilaver, Ayaş kayma· suretle Asyada yeni 
kere neticesinde kabul edilmedi. mahkemesinde geçecektir. Bu meyanda Bulgar seyrisefa • kamlığına Çemişgezek kaymaka· bir medeniyet güneşini" 
Azanm ekseriyeti: "Mademki §C· Bugünkü celsede iki taraf ve • in kumpanyası vapurunun hafta· mı Halit, Gerede kaymakamlığı· cağı ve bu, dünya 5ul~ 
birlerden uzak olan köylüler huğ· killeri yazı ve sözle idida ve mü· lık seferleri vardır. n~ Akseki kaymakamı lbrahim, destekli bir z~man teşe~ 
day koruma resmi vermiyorlar, dafaalarmı bildirecekle.rdir. Bun· "Çar Ferdinand,, isimli vapur Akseki kaymakamlığına Ali.iye ceği şüphe götürme:ı bİ1 

nedendolayı tehirlere civar olan dan sonra müddeiumuminin mu· her hafta pazar günü Varnadan kaymakamı Kamil, Ali.iye kayma· tir.,, 
yerlerdeki !köylülerden almalı?,, taliaımı hazırlamak üzere dos • limanımıza gelmekte, ve Macar, kamlığına Bozcaada kaymakamı f 

Mutalaaıiyle rey ve karar ver· yayı tetkı'ka alma•ı muhtemeldir. k p 1 Hami, Behisni'ye Kaıı. kaymakamı Tetkik seyafl', " Çekoslava , o o~ez ve Avustur • :ı 1 h h · S'' eli. Kanun da bu rey ve kara göre -·-w•nuntımm...,..,_...,_,..,lil!JlllllJll ..... .-.-ııu... yalı olmak üzere asgari 200 sey • Edip, Ayancığa Behisni kaymaka- Ba at asta anesı jlt 
çıktı. mit unlar bir çuvala doldurulduk- yah getinneldedir. mı Mehmet Ali, Tuzlucaya Ayan· rü ve umumi hapisane d' 

Şimdi, bu vaziyetin neticesi fU· tan sonra ağzı mühürleniyormuş, cık kaymakamı Edip, Atikf oça - hastahanesi doktorlarııt 
h 1 Pazar günü sabahleyin gelen B b t B ın ltalY' f 'dur: Şe İr erde ve ıehirlere ci • sonra çuvalın dibi delinerek unlar ya Finike kaymakamı Ali Finike· ar u ey yar 

var olan yerlerdeki değirmenler • botaltılıyor, ayni delikten resim seyyahlar hemen ~ehri gezmeğe ye Fethiye kaymakamı Şevket, ve tetebbü maksadiyle c 
Çıkmakta ve Salı günü ak•amı gı'decek bı'r ay kadt'f 

de kendi ihtiyaçları için un üğü • verilmemi• unlar tekrar tekrar 'J' Haıankaleye Diyalin kaymakamı ' 
T memleketlerine dagyılmak üzere d kt d'"nerel< 

ten köylüler vergiden istisna edil· doldurulmak ve boşaltılmak gibi Halit, Oa.maneliye Avanos kay • 1 .an ~onra 0 '·tıt· 
tekrar Varnaya hareket etmekte· f b l ca~ mit olduğu için tehirler ahalisinin ıı.eyler oluy.ormuf. makamı Ragıp Seferihisara Hu • vazı esme a§ ıya 

:ı dirler. ' -ııım--ııınıımı•ımulDRnıııını""'"""' t 
mühim bir kısm! kendi buğdayla- Bunun yanında üğüttüğü huğ • kuk mezunu Ihsan, lnegöle Kı • gun kaymakamı Şevke~' 
rını köylüler vasıtasiyle değir • dayın resmini vermek istiyen mü· Şimdi, bu tarifenin değiıtiril· zıltepe kaymakamı Hatim, Geli • Hendek kaymakaını J;tel 
menlere göndermektedir. Bu ıu· kelleflerin de resmi ödemek için mesi '\·e seferlerin hiç olmazaa boluya Emel kaymakamı Niyazi, kı, Koyulhisara Vek".e 

ı 1 'b' · b 1 haftada iki defaya çıkarılması dü- k R · A · S ne) u retle onlar da köy Ü er gı ı resım para ulmakta güç ük çekmesin • Emede Saray kayma amı aşıt, nan vm, ürrne ı-ıeııv 
Tennekten kurtulmaktadır. Ya • den ve bunun hemen her hafta !Ünülmektedir. Çatalcaya Gelibolu kaymakamı kaymakamı Recep, f.ıtli 
lnız köylülere bu işi gördürmek tekerrür etmesinden hasıl olan u· Gelen seyyahlar, üç gün zarfın· Vasfi, Akıehire Sungurlu kayma- kimhan kaymakamı ~14 ~ 
için bir miktar para vermektedir. mumi rahatsızlık başkaca şikayet da Üıküdar, Çamlıca, Adalar ve kamı Talat, Sungurluya Mecitö· daya MustafakernalpB> ~I~ 
Diğer taraftan bazı şehirlerde ge- mevzuudur. İstanbul abidelerini görebilmekte- zü kaymakamı Ihsan, Mecitözü· kamı Refik, Saraya tt1 
ne reıme tabi olmak lazım gelen Bütün bu rivayetler buğday ko- dirler. ne Hukuk mezunlarından Fazıl, eski kaymakamlardaı1 ,.\~1 

kimseler, istihlak ettikleri unları ruma kanununun tatbikat! üzerin· Bulgar vapuriyle seyyahların Termeye Acıpayan kaymakamı zunlarından Hikmet, ı<J~ 
doğrudan doğruya tehir değir • de alakadar olmak lüzumunu gös· sık sık gelmesine sebep; önce Var· Abdurrahman, Ovacığa Terme Dursunbeye hukuk ~;ııe1 

menlerinden tedarik edecek yer· terı'yor. Önümüzdeki teArinisa • ka. ymakamı Hayri, K. emaha.Melaz kuk müıı.avirliği şefı ''") 
:s na plajlarının fazla reklam edil - l: r '"' 

de köylere gitmekte ve köy değir· n'ıye kadar a.-.recek müddet kanu- . 1 l k l kırt kaymakamı Akıf Rahmı, He· nuya sabık ArtoYa ~-~ 
•""3' mış oması ve ucuzu , sonra s· ,. 

nenlerinden tedarik ebnektedir, bu nun bir tecrübe devresi olacaktır. kimhana Kulp kaymakamı Mem- Kadri, BozcaadaYtı o" 
tanbuldaki milli seyyah müessese· S le" " 

suretle gene buğday koruma res - Hakikaten bu kanunla tahmin e • duh, Şarki Karaağaca Hadim makamı Halit, 0 ı.'şt't 
k ]erinin, pek az bir ka rla seyyah • · r f 

mi almamama tadır. Yalnız köy dilen varidatın alınıp alınamıya • kaymakamı Hamza Vedat, Çiçek kaymakamı Aynı, ıf' 
d -· ·ı · · k l ları gezdirmekte olutlarıdır. d ~ t · k ş ,. nufıı5 ı; egırm~ncı erının azanç arına cağı, JU veya bu tarzdaki suiisti • agına zmır me tupçusu em ı, kuk mezunu ve l ~ 
hizmet etmektedir. mal tekilleri ve ihtimalleri daha Bir seyyahın, üç gün; arabası, Sorguna Demirce kaymakamı F eh memurlarından Ceııı;ıııtlı 

Nihayet buğdaY. koruma reami iyi anlatılacaktır. Ondan aonra otomobili tercümanı ve diğer mas· mi, Gülnara Tarsus kaymakamı gübe Kozan kayın~ 
11
e ~ 

•ermemek için bazı değirmenler· bu kanunun Millet Meclisinde ye· raflariyJe dört be§ liraya gezdiri • Hayri, Tarausa Gülnar kaymaka· Ferit, Kozana Edır. eJ 
de h11ekarlıklara sapıldığı rivaye· ni battan tetkiki lazım gelecektir. lebildiği söylenmektedir. mı Hıfzı, Bafraya Havza kayma· :ıu Halil Bcvler taYııı 
ti de vardır. Mesela resmi veril· ' Mehraet ASIM kamı Abdülkadir, Havza.)'a Sor· dir. 

' 
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Vcıkıt'ın Edebi Tefrikası:S8 ıi~ 7kz 
Dl LIB!M!!!IEZLE: 

ISTANBULA GELEN 
• 

Baba -Oğul 
Kayalar ... IRAN Hükümdarları 

- Dedijim doğru mu? Babam! 
kendisini öldürmemelerini söylü- \ 
Yar değil mi? Söylüyor, yazıyor. 
Onu öldürmiyecekler değil mi? 
Söyle amca, öldürmiyecekler de • 
iil ıni? Babam ölmiyecek ya? 

- Hayır yavrum, ölmiyecek. 
Saate baktı. 
lki ! 
Dört saat ıonra, bir adam aırla

~ktı. 

Dört ıaatte, dünyayı altüst et
inek kabildi. 

- Biraz ıonra gelirim İhsan .. 
Çocuğu kucakladı, öptü, sonra 

hizmetçisini çağırdı. lhsan, sa -
kinle§mİşti. Hilmi Müşfik, hizmet
çiyi beklerken, mektubu okudu. 

"İhsan, oğlum, evladım.. Sen 
bu satırları okurken, benim kemik 
lerim bile çürümüş olacaktır. Beni, 
ba,kasının öldürdüğü bir cesedin 
Yanında yakaladılar, mahkum et
tiler. 

"Evvela kendimi müdafaa et
mek istedim. insan masumsa, ca
nını kurtarmak için uğratır. Fakat 
Yava~ yavaş her şey beni ithama 
batladı. Mahvolduğumu anla -
dıın. Bugün bile kim olduğunu 
bilmediğim bir kadının karşıma 
çıktığını ve beni, cinayc'•. işlen
difi eve gönderdiğini kime inan
dırabilirdim! O kadının yalnız 
Mualla olduğunu biliyorum. Mual 
1&! .. Bu ne ifade eder? Kimdir, ki-
11ıin neaidir? •.• Mualla çok .. 

"Derin bir ümitaizliğe ve yese 
l.;pıldım. Ölüm dere e inde haa
talandım. Ölecektim.. Doktorlara 
tordunı. Bana yalan söylediler, 
fakat ben öleceğimi anlıyorum. 
Doktor Hilmi Mütfik Bey, her 
~oğruyu söylediii gibi, bunu da 
ıtsyledi... Hastalık beni esasen ö
lüıne mahkum etmişti. lşte bu 
eınada yanıma biri geldi. Onun 
kiınolduğunu yazmıyacağım, çün
kü ona hayatımı sattım. Cinayeti 
İtliyen oydu. Her ne sebeptense, 
a adam benim cinayeti itiraf et • 
lltenıi istiyordu. Bu onun ı~m 
elzemdi .... Benden bu itirafı satın 
llınağı teklif etti. ı,ıemediğim 
bir cinayeti üstüme alacak, ben 
İtledim diyecektim. Bu çılgınlık· 
tı. Namuslu bir adam, kendine 
hiç katil dedirtir mi? 

.. Bu imkanıız değil mi? İtte 
b .. ııa imkin oldu. Haıtaydım, ö
lecektim. Dünyada ıenden batka 
ki-.ııem yoktu. Seni de kendim 
Rİl>i ıef alete mahkOm etmek iate • 
~edim. Hayatımı ıattım. Yalnız 
'Y•bmı değil, terefimi de satmı~ 

:!duın, çünkü sehpada can ver • 
d~rrı. Ama paraıızların terefi ne-
ır ki... Ben öldükten yirmi ıene 

'°llra zenıin olacaktın... Benim 
Ollu11ı olduğunu da kimae bilmi • 
~ecele, bilenler unutacaktı. Seni 
erkea, Hilmi Mütfiğin oğlu sana· 

~ltb .... Sen bile babanın kim ol • 
.. lunu bilıniyecektin. Onun ba • 

!r~._ ıelenleri ıana kimse ıöyle • 

:•Y~kti. Bunu aana ben anlat • 

Deıniryolu, Ankaraya bir iki 
durak yaklaşınca yolun iki yanın
da dikilen ve yükselen kayalar gö- / 

zünüze çarpar. Bunlarr, acunun 
kuruluş günlerinde su almteri gi
bi dökülerek, güneş çehiç gibi yu
kardan aşağı inerek ve yel bir us-

Yazan : nıyazi Ahmet 

sen zengin olasın, ıen rahat yaşı· 
yaıın diye yalan söyledim ... 

"Seni. hayalimde kucaklar ve 
öperim oğlum. itte !Uraya, kale
mimin ucuna dudaklarımı dokun
duruyorum ... 

"Hatırama hürmet et İhsan ... 
Yüzümü, sevdiğin, okşadığın sol
gun yüzümü gözlerinin önüne ge -
tir ... Doktor Hilmi Mütfik Beye, 
hayatında hürmet. et, . öldükten 
ıonra ruhunu takdis et.. Yalan 
söylerken, ben öldürdünı derken, 
yalnız bir ıeye niüteeaair ve müte
cısifim: Doktor da beni katil sa
nacaktı. 

"Seni tekrar kucaklarım. Son 
nefesimi verinciye kadar seni dü
şüneceğim. Dü§Ünürken, senin 
büyümü,, insan olmuş, meıut ha
lin gözlerimin önüne gelecek. Ben 
ancak bir kaç ay daha yafıyacak
hm. Bu aylar sana feda olsun .. 
Memnun ölüyorum.,, 

"Kaya Hasan,, 
Hizmetçi odaya girdiği zaman, 

Hilmi Müşfiğin dudakları titri • 
yordu. Yüzü sapsarı olmuttu. 

- Ben gelinciye kadar ıen ih
sanın yanından ayrılma, dedi. 

Sonra gene çocuğa döndü: 
- Geldiğim zaman Kaya Ha

san kurtulmuş olacak .. 
Çocuk haykırıyordu: 

-· Ben biliyordum, biliyorum, 
içime doğmuttu .... Baba .... baba ... 
baba .... 

Y attr, başın1 yastığa gömdü, u· 
sulca mırıldandı: 
-"Ba~acığım ! 
Hilmi Müşfik mektubu cebine 

koydu, evden fırladı. 
-6-

ta kolu gibi savıı.tlarak dürüttü. 
Bu kayalar, yüz binlerce yıl önce, 
günün birinde Türkün kurtuluş 

savaşının başarılacağı bu kentte, 
bu mutlu savaşı başaracak olan 
yüce Bağatır m adım ~e sanı~r 
kutlulamak için dikildı. O gun 
bugündür, bu buruk lara göğüs 
gererek, yıldırımlara omuz vere -
rek burada dikilen bu kayaların 
kuruluşundaki güt, bugünleri gör
mekti. 

Onleıinden geçerken denli den· 
li bakarsanız onların çetin bet le
ıindc gerçek bir kayar göriirsü
nüz. 

Bu kıl;,, eski günlerde geçmiş 
çağlarda yoktu. 

Yel, bu çetin kayaların çok es
ki bir tanıt ıdrr. Acun, var oldu 
olalı, bu dilsiz sanrl.'ln büt lü taş 
yığmlarmr o dile getirmişt~r. 

Esintili günlerde bw·acıga ku -
lak verirseniz bu kayaların bir 
ozan gibi tolgadıjını du.ya~.n~.z. 

Sıcak günlerde güneşın butun 
ışığını bağrına basarak b~>:üne~ 
bu kayalar, yüreklerinde bızımki
ne eş bir urunc un od~n~ taşırlar. 

Onlar oracığa çekılmış ayrıksı 
lar değiİierdir. Onlar, gelip geç· 
tikçe büyük Bağatırı esenlemek 
ve esenliyerek kıvanm~ duymak 

için oradad1rla..r. . 
Kurum, eski günlerdenben o

nun yolunu beklemek iç~n, onun 
eremli başı gibi dik ve çetın olan 
bu kayaları seçti. 

M.N. 
Kay• Haıan bir saattir uyan- Dürülmek - İbda etmek 

mıştı. Dıtardan halkın sesi bir u· Sava§ - Muharebe. 
d Kent - Şehir. ğultu nalinde aksediyor u. Doğ • Bajabr - Kahraman. 

ruldu: Buruk - Girdibat. 
- Acaba bugün mü? diye aöy- Güt - Maksat. 

lendi. Denli - Dikkatli. 
Odasına girdikleri zaman: Bet - Sima, çehre. 
-- T'Bmam, dedi, iyi tahmin et- Kayar - Gurur. 

Kıbt - Hal. 
mi,im. Acun - Dünya. 

Cevap veren olmadı. Büt _ İrtifa 
Gene mırıldandı: Tolıamak - İrticalen §iir söylemek 
- Sehpa ... İp... Büyünmek - Alev fııkırmak. 
Boynunu ipe geçireceğidi tasav- Urunç - Heyecan. 

vur edince irkildi ve ıordu: Ot - Ate§. 
·- Bana bir kitap göndermedi- Aynksı - Münzevt. 

Esenlemek - Selimlamak. 
ler mi? Kıvanma - tptihaç 

- Ki lap mı? Kurum - Hilkat. 
- Evet, bir kitap .. ölüme mah- Erem - İrade. 

kum olanların her dediğini yapar- (Bu sözler Tarama DerJislncren •· 
larmt§, okumak istiyorum ... Ben o hnmıthr.) 

kiatbı istiyorum. Matbaamıza gelen eaerler: 
Odada bulunanlar §Üphelendi • .............. H~ka;k;a~;t;;İ··--... .. 

ler acaba aaam çıldırmış mıydı? Cevat Hakkı Bey tarafından neıre-, 
Üç dört gündür, Kaya Hasan hep dilmekte olan Hukuk Gazetesinin be· 
kitabı istiyorum. §İnci numarası zengin yazı ile çık · 

"Hilmi Mütfik bana vadetti. mııtrr. 
Bu nüshada Oniversite profesörle-

ölmeg~ e razıyım, ama ipte değil.,. Ali M laf R •t Fah rinden Saim , us a qı , • 
Fakat kitap gönderen, getiren reddin Kerim Beylerle ecnebi profe -

olmamıflı. 

recekti .. 
Çaresiz, ipte can ve-

(Devamı var) 

sörlerinden M. Kari Strupp, Haydar 
Rilat, 1 rf an Emin ve Cevat Hakkı Bey· 
lerin makaleleri, etütleri vardır. 

Muzaff ereddin Şahın 
Istanbuldaki gezintileri 
"Gece Sultanın hususi tiyatrosuna gittik. Türkçe 

konuşuyorduk, oyunları b~na izah ettiler,, 
-8-

Müzeyi ziyaretini Muzaffered
din tah kendi yazdığı hatıratında 
töyle kaydediyor: " Bu gün 
sıhhatim çok iyi idi. Götüreceğim 
hediyelerimin bir kısmını bura • 
da tamamlıyacaktım. Hareket et
meden mücevhercinin geldiğini 

haber verdiler. Hayli mücevherat 
aldım. Sonra Nedimüsaiıltan, sad
razam olduğu halde maiyetim 
ve sultanla beraber müze ve kü • 
tüphaneyi ziyarete çıktık. 
· Kütüphanede 20 bin kadar kıy

metli kitap vardı. Müz~ çok güzel
di. Beğendim. Burada Mir lma
din b:r hattını gördük. Çok kıy -
metli bir hattı. · 

Sultan bana kıymetli bir yaz -
ma kur'an hediye etti. Hususi ima· 
retine gittik. Bir oğlu ve bir küçük 
kızı yanımıza geldiler. Oğlu altı 
kızı dokuz ya,ındaydı. Oğluna ni
fanlarımdan birini, kızına güzel 
bir hamail hediye ettirrı. Çini fab
rikasını gezdik. Çok iyi, memnun 
oldum. Aliüddevle üç İranlı tale
beyi buraya koymuı, yanıma ge

tirdiler. Gençler, çalı~kan imiş. 

Mem.nun oldum. 
Gece Sultanın hueaıat tiyatrosu

na gittik. Bize ayrılmıt localar
da oturduk. Tiyatro küçüktü. A
ma oyunlar çok mükemmeldi. Üç 
saat tiyatro seyrettik. Burada ya
nımda bulunanlarla türkçe konu • 
şuyorduk. Oyunları bana izah et
tiler. (1) ,, 

Muzaffereddin Şah, çarşamba 

&\inü kendisine tahsis edilen ara
ba ile Ayasofyayı ziyaret etti. Bu
rada uzun tetkikat yaptı. Camiin 
tarihini öğrendi. Verilen maluma
tı katibine tespit ettirdi. 

Pertembe geceıi Abdülhamit 
Şahın şerefine bir ziyafet verdi. 
Ziyafete Şahın maiyeti, vükela, se 
firler ittirak etmişlerdi. 

Muzaffereddin Şah. saat beş 
buçukta yalnız yemek yedi ve ye· 
mek eınaıında ıaray muzikası a
laturka havalar çaldı. 

Abdülhamit, saat sekizde me
rasim dairesine giderek Şahın ha
tırını ıordu. Burada bir müddet 
oturduktan sonra beraber Kasrı- 1 

aliye geldiler. Şah, burada Ah -
dülhamide veda etti. Kendisine 
kar!ı gösterilen misafirperverliğe 
teşekkür etti. latanbulda kaldığı 
müddetçe kendisine tahsis edil.mişj 
olan dört atlı arabaya binerek ma· ı 
iyeti ve mihmandarları ile hareket 
etti. 

kıymetli halılarla dö,enmitti. Mu· 
zaffereddin Şah, burada tehza • 
deler, sadrazam Halil Rifat Pa
ta, tehremini Rıdvan ''e Betikta, 
muhafızı Haaan Patalarla 
zaptiye nazırı Şefik, dördüncü 
daire belediye müdürü Muıtafa 
Beye veda etti. 

Veda merasiminden sonra is • 
keleye yanaşmıı olan Beylerbeyi 
istimbotuna bindi. istimbota veda 
merasimi yapılmıt olma11na rağ • 

men Şehzade Tevfik Efendi ve 
Şurayı Devlet reisi Sayit Paşa da 
binerek İzzettin vapuruna gittiler. 
Şahın maiyeti ile mihmandarlar 
da biraz sonra ayni istimbot ile 

vapura geldiler. Tevfik Efendile 
Şurayı Devlet reisi vapurda tekrar 
veda t:derek çıktılar. Bunların is
keleden inmelerini müteakip İz· 

zettin vapuru iskelesini çekti, va· 
pur hareket etti. Vapurun İstika
meti Defterdar burnu idi. Bu bur· 
na doğru bir müddet ilerledikten 

sonra dümen alabanda edilerek 
sancak vasıtaaiyle üç d~fa resmi 
selam ifa edildi. izzettin vapuru . ' 
bunClaıa ıonra Maltrrldfy cihetine 
müteveccihen hareket etti. 

Vapur, sa.at 10,5 ta Makrrköy 
önünde Ta, iskelesi önlerinde dur· 
du. Bu esnada vapurda bulunan 
muzika, Şaha mahsus bir marı 

çaldı. Vapur, tamamiyle durmuı· 
tu. Şah, filikaya bindiği vakit va· 
purun grandi direğindeki bandı· 
ra aıağı indirildi. 

Filikada İran sadrazamı Eminüs· 
sultan ile hariciye nazırı Tevfik 
Paıa ve Abdülhamidin maiyet er• 
kam harbiye mÜ§İri Şakir Pa,a, 
Turhan Paşa, lran büyük elçisi A
laülmülk Mirza Mahmut Han, ve· 
zir Hekimü)mülk bulunmaktaydı. 
Diğer Şahın maiyeti Rehber istim· 
botu ve diğer istimboılarla iı· 

keleye çıktılar. Şah, iıkdede ıstab· 
lil amirenin tahsis ett:ği gerdu· 
neye yanına hariciye nazırı Tev
fik Paşa, sadrazam Eminüasaltana 
Mi-za Ali Asgar Han, :ı_n büyük 
elçisini alarak bindi. Tevfik Pa
şa, Şahın cephesinde yer almı,tı. 
Şahın arabasının önünde kafi 
miktarda mizraklı ıüvari, iki ta • 
rafında Abdülhamidin yaverlerile 
asker gitmekteydi. Yolda resmi 
selamı ifa eden askerler mevki al· 
mıılardı. 

.._"it ııtedim. Hilmi Mütfilı: Bey 
d ıı. anlatır. Bazı inaanlarda fe- il••• 
)~rlık i.deta bir illettir. Eğer 
rtı.~1 Ya~ına ıeldiğin zaman, Hil
".1 ~Ütfik Bey hayatta olmazsa 

SA 1 i Enin 
Yeırli Mal 1 ar 

Şahın bindiği arabada Şeh~ade 
Tevfik ve Abdülkadir Efendıler, 
İran büyük elçisi Aliülmülk, Mir
za Mahmut Han bulunmakta;dı .. 
Diğer arabalarda Şahın maıyetı 

Şah, istasyonda da bir miktar 
askerle karıılanmış, muzika Iran 
Marşı çalarken, kendisi için ya • 
pılmış olan taktan geçerek vago· 
na bindi. Tak bayraklarla aüslen• 
mitti. 

,, . .._. , 
) 

1 •ene evvelki gazete kollekıi· 
Olllarında B t' · • · ._h.k , . ~mon ı cınayetının 

• etneeını oku.. Görürıün «Je • •• 
1 d~ •tiraf ettim, fakat yalan IÖy-
e •111 S . . . . 

) 1 • enın ıçın, ıena dütünerek r.mı 
' •il söyledim. Sen meaut olasın , 

Sergisinde 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

ve vekiller vardı. .. 
Şahın bindiği arabayı Abdul-

hamidin yaverleri ıüvari olarak 
takip ediyorlardı. 

Bunlardan baıka bir bölük ıü-

Şaha tahıiı edilen tren dokuz 
vagondan ibaretti. Şah dördüncü 
vagona bindi. Diğer maiyeti öbür 
vagonlara takıim edildiler. 

(0cVamJ V&r) 

vari bulunmaktaydı. Şah ve mai -ı--------
yeti saat dokuza on kala Ortköy (1) Sefernamei Mubarekei 
iıkeleıine geldiler. İskele yolu Şahenşalıi Benderi Tabii. 
Hereke fabrikaaı mamulabndan Hicıi sene 1821 Sayıfa : 226 
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.-.Yugoslavya Arnavutlukta dini mek-Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen -" 

"Eskiden hizmetçim olan Zenciden 
yardım istemeğe karar verdim! ,, 

-33-

- Neden olmasın, dedim, vak
tile bütün Parisi arkasından koş
turan "Maskeli dansöz,. filminin, 
yalnız bu rolü yapanın hakiki bir 
marki olmasından dolayı muvaf • 
fak olduğunu hatırlam!yor muıu -
nuz? Baron Stanley F regoryonun 
filmde enteresan olacağım tahmin 
etmiyor musunuz? 

- Bunun için baron Stanley Fre 
goryonun hakiki bi rartist olması 
lazımdır; zira seyirciler öyle buda
la şeyler değildir. Bunun için in· 
sanm tabii hasletler sahibi olması 
lazımdır. 

- Hakiki hasletler sahibi olma 
dığını bilemezsiniz, bir tecrübe e· 
diniz görelim. 

- Ya siz, keyfinizi yapacağız 
diye bizim binlerce metre film ya
kacağımızı mı zannediyorsunuz? 

M. Levinden ayrılıp başka sine· 
ma kumpanyalarına müracaat et
tim. Hiç bir yerde muvaffak ol
mak kabil olmadı. Bazılan ise 
yüzümün fotojeıtlk olmadığını id
dia ediyorlardı. 

Sarayosa avdet ettiğim zaman 
çebimde 30 dolar kalmııtı. 

En nihayet Niseforu ziyarete 
karar verdim. Şehir dıtarısında 
mükemmel bir köşkte oturuyordu. 
Bir hiznı~i uıtasiyle bulundu
ğu salona ithal olunduğum zaman 
Nisef'aru kartımda C'.ğır ipek bir 
pijama giymiş olarak buldum. 

Niıefor beni görünce çok sevin
di ve bana derhal viski ikram et· 
ti .. 

ıevgili Niıefor (zenciye baygın 

baygın baktı) sizinle ali.kadar ol
duğundan ve ben de sevgili ve ko
caman oğlanı memnun etmek is
tediğimden ıize bir teklifim var ... 

Burada iş çoktur. Ben muhtelif 
memleketlerde yafıyan muhtelif 
tacirlerle muhabere etmek mecbu· 
riyetideyim. El yazınız, imlanız 

güzel midir? 

- Tabii .. Fena değildir. 
- Muhtelif diller bilirsiniz de· 

ğil mi? 

- İngilizce, fransızca ve ispan· 
yoka .• 

- Usulü defteriye vakıf mısı· 
nız? 

- Defter tutmasını bilirim. 

- Pek i.li., ıizi hizmetime alı· 
yorum. Ayda elli dolar maatınız 
olacak, burada yiyecek ve yatacak 
ıınız. Y alruz tunu ihtar edeyim ki 
gayet ciddi olmanızı isterim. 

- Ah madam, ciddi olduğumu 
zannederim. 

- Hayır, benim bahsetmek is· 
tediğim ciddiyet öylesi değil. Size 
ikinci katta bir yazı odaıı göstere· 

ceğim. Fakat koridorlarda dolaı· 
tığmızı katiyen istemem .. Anlıyor 
sunuz ya? Burada ciddi bir mü· 
easeaede çalııacakaınız. Daha faz· 
lasını söylememe lüzum yoktur. 

(Devamı var) 

Naziler, Almanyadan 
Avusturyaya bomba 

taşıyorlar 
- Ah, dedi, sizi gördüğüme ne 

k d Berne, 23 (A.A.) - Saint • a ar memnunum. 
- Ben de öyle doıtum. Gali polisi, Constance gölündeki 
- Fakat pek mükedder görünü- Staad limanında içinde bombalar 

yoraunuz. bulunan bir gemi yakalamıt ve i· 

Ö 1 ' B b b b 1 çinde bulunan Avusturyalı 3 nazi-- Ye. aııma üyük ir e i 
geldi.. yi tevkif etmittir. Bunlar, bomba-

- Hayır ola? Ne gibi? ları Almanyadan Avusturyaya na· 
- Bildiğin gibi Sanla • Lucia- kil için emir aldıklarını itiraf et-

dan büyük bir ıervet ile ayrıldım. mitlerdir. 
Halbuki iki gün evvel cüzdanımı -o--
çaldıJar. Cüzdanımın nasıl dolu H ] A Jl • 
olduğunu pek ala hatırlarsın. arp ma u erı 

- Vah, vah, dedi, şimdi ne ya-
pacakaımz? Tütün ikramiyeleri hava• 

- Ne yapacağımı bilmiyorum. lenameleri Ziraat ban-
- Bizim Madam Meraedes'ten kasına verildi 

ıize ödünç para isti yelim. 
- Git, konut bakalım. 

Harp malulleriyle ıehit ve ye
timlerinin 1934 senesi tütün beyi· 
yesi yüzde birleriyle 1930, 1931 
ve 1932 ikramiyelerini almamıt 
olanlar•n istihkak havaleleri ma-

' liye vekaletinden ziraat bankası-
na gönderilmiştir. 

T esbit edilen vaziyete göre 

İ!te, en nihayet bir zencinin lut
funa muhtac kalmıf bulunuyorum. 
Şu zavallı~Niseforun gayet saf ve 
temiz bir ruhu ~var. Ba~alım bana 
ne teklif ed~ek? Zenci bir kadı
nın idaresi altınd: ve onun yardı
miyle yatamaği'gay~t tabii bulu -
yordu. 1934 senesi için birinci derece· 

de malul zabitler 125 lira 10 ku
BMir edtek hıtırtıs!,~tittim. Az ıon· ruş, ikinci derecedekiler 112 lira 

ra a am Mersedes amı • 1 O kuru§, üçüncü derecedekiler 
rane bir tavırla kapıyı açtı 
ve ardında Nistf~~ olduğu halde 78.5 lira, beşinci derecedekiler 

· d 0 B · ~ "l" " · - k 1 ~ 1 62 lira 55 kuruf, altıncı dereceki-

dgıkr ı. enı gu umsıyere ıe am a- ler 50 lira 5 kuru§ a'acaklardır. 
ı an sonra: . 
- Nisefor ~ar•nızı ç.aldırdığını·ı · Şebi~ ailelerine 14,60 lira venle· 

21 ıöyledi. Bu' da basit.bir ahmak cektır. 
olduğunuzu göıterir. Üzerinde\ Birinci derecede neferler 62,55 
büyük bir meblağ bulunan adam ikinci derecedekiler 60,05 üçün
paraıını otel müdüriyetine teılim cü derecedekiler 37,5, dördüncü 
eder. Sizin gibi ıabık bir maliye derecedekiler 25, beşinci ,altıncı 
nazmndan umulmıyac.ak bir hal... derecedekiler 12,45 lira alacaklar
M.aamafib bütün bunların beni a- dır. Keyfiyet maliyeden vilayetle
Jikac:lar eder. yeri yok. Fakat fU re tamim edilmittir. 

ile anlaşmamız tepler kapatılınca .. 
-- (Baş tarafı ı. inci aayıfad&) 

Anlaşma haddı zatında muvak· 
kat mahiyettedir ve bir ay evel 
feıhini bildirmek ve aksi takdirde 
kendiliğinden uzatılmı, addolun • 
ınak üzere aktedilmiştir. Türkiye 
ile ticari münasebetlerimizin ge • 
çirdikleri on bet senelik duralc 
,]evresinden sonra geni§ eıaalar Ü· 

zerine kurulmuı bir ticari anlatma 
yapamadık; çünkü ileride takip 
edeceğimiz istikamet noktai naza
rından tecrübelerimiz yoktu. Maa· 
mafih bugünkü şekli ile dahi an • 
laıma Türkiye ile ticaret için mü· 
ıait bir esas teıkil etmektedir. Her 
şeyden evel bu anlatma ile gerek 
emtea ahı veriti ve gerek gemiler 
ıeyrisef eri hususunda muteber ol· 
mak üzere en ziyade mazharı mü• 
aaade millet prensipi temin edil-
miştir. 

. 
Türkiyede kontenjantman usu· 

lü tatbik edilmekte olduğundan 
mahsulitımız için iki liste tertip 
olunmuıtur. Bunlardan biri Tür• 
kiyeye serbest ihracatı, diğeri de 
bize lazım olan kontenjanları tes· 
bit etmektedir. 

Bu işten memnun olmıyan papaslar 
Kral aleyhinde çalışıyorlar 

Arnavutlukta son zamanlarda! lazım gelen tedbirler alınmıştır• 
bazı li.ik yenilikler yapılmaktadır. Bunlar bilhassa İşkodra havalisin· 
Bunlar arasında dini mekteplerin de çokturlar, hunlardan bazılafı Q 
ıeddi de vardır. cenubi Arnavutluğa sürülmüş ise~· 

Tirana hükUmetinin bu tedbiri, de katolik papaslar arasındaki a • ~a: 
İtalya tarafından himaye edilen leyhtarlık sakinleşmemiştir. 'a 'b: 
Arnavut katoliklerin dini reisleri Bunlar saf durun halkı kandır•~; 
tarafından şiddetle tenkit edilmiş mak için lşkodrada bulunan Fran• ~l' 
ve !.unlar hükumete hücuma bat· sisken kilisesindeki Saint - Antoi• 
lamttlardır. Alınan haberlere gö- ne heykelinin arasına gö:ı• ,'ttta 
re, İtalya, dini katolik mektepleri !erini kırpmak suretiyle mu• IJ.ttı 

t . 1 A ti kt k' . ·· t d · ~ · · · k •uJ vası any e rnavu u a ı propa· cıze gos er ıgını ışaa etme te· 
gancia~ını tevessüe çalı!maktadır. dirler. Bu haberin ~uyuu üzerine \~ 
Z4'ten ı.:ıkit Avusturya - Macaris halk kiliseye akın etmeğe başla· 1 

tan im~aratorluğu da katolik dini mış, katolik papasların bu yolsuı ht 
mektepl~rinden bu sahada fevka- hareketi müslüman Arnavutları he 
iade istifade etmekteydi. kızdırmış ve lşkodra civarında bu· ~ 

Bugün Arnavutlukta katolik lunan Gurizi köyü imamı katolil< ~ k 
papaslar kral Zogu Hazretlerinin papasların bu yalanları hakkmd~ 
idaresine karıı şiddetli tahrikatta şiddetli bir vaız yapmıştır. Bun· 
bulunmakta ve kiliselerdeki vaız· dan sonra İ!kodraya gitmek mec• 
larında kralı hararetle tenkit et - buriyetinde kalan imam katoliklet 
mektedirler. Bunlara karıı ilkin- den mürekkep bir grupun hücu· ,~ 
de aldırış etmiyen resmi makam - muna maruz kalmış ve o kadar 
lar sonradan papasları itidale da • dövülmüştür ki, imamın hastaneye it ~I 

Bundan sonra Yugoslavya mil· k ld l 111tı vet etmeğe mecbur kalmıılar ve a ırılması mecburiyeti hasıl o • · 
li bankası ile Türkiye cümhuriyet H d bu propagandalara devam ettik • muştur. a ise müslümanlar a • 
merkez bankası arasında klering leri takdirde haklarında kanuni rnsmda çok derin bir tesir yapmıf 
anlatması imza edilmittir. Bunun· takibata başlanılacağını ihtar et • olup müslümanların mukabele 
la, sade yalnız iki memleket ara· mişlerdir. L·ıJmisilde bulunmaları mühtemel• 
sında alınıp verilen mallardan Maamafih İtalyan ajanları da dir. Kral Zogu Hazretleri sara)• 
hasıl olan karşılıklı alacaklar de.. boş durmamaktadırlar.. Bunlar baş müfettişi Skozayı İşkodrad' 
g~ il, ayni zamanda kar•ılıkh in • hlk d h 'kA l d,Z t. hk' k t ·· d · t' Ço -s arasın ata rı at arma cvam a ı a a gon ermış ır. t 
ıan ve sermaye gidip gelmesinden etmekte ve kral rejimine karşı hoş ~aamafih katolik papaslar ile kil\~ 
husule gelen alacaklar da tesviye nutsuzluk uyandırmağa çalışmak- ita lyan ajanlrının thrikatına rai' '~ 
olunacaktır. tadırlar. Hükumet bu tahrikahn mc..n bütün katoliklerin kral reji' - lı 

Bu anlaıın .. ile yapılac&k tecrü- 11en1tlemekte olduiunu sıorunce min cleyhtar oldukları ~•nnPcl11 d' 
be sayesinde J;ürkiye ile yakın bir papasların, kendi havzei memuri· memeiidir. Bunların büyük ~ 1l' 
zamanda ticari ve iktısadi müna• yelleri haricinde bulunan yerlere kısmı ha!aretli milliyetperver ~e 
ıebetlerin daha genit bir zemin Ü• gitmelerini menetmek mecburiye· bugünkü rejime taraftar insanla~ 
zerinde tanzimi kabil olacağım Ü· tinde kalmııtır. Bundan batka dır. Bunlar, Arnavutluğu dahili 
mit ederim. jandarma karakolları ile hükume· ve harici tesirle

0

rden azade kılara~ 
En nihayet ıunu da söyle • te hıraftar olan silahlı şahısların taır. manı:uiyle müstakil bir hale 

mek isterim ki, Ankara mü:ı:ake· aayıaı arttırılnıı,lır. Ayni zaman- getirmek istiyen Kral Zogu Haı' 
releri gayet dostane kalbi bir hava da İtalyan ajanları aleyhinde de retlerine fevka lade merbutturlar·, 

· G k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······················•••••' 
içinde cereyan etmittır. ere fat Bey şunlan söylemiştir: . vermiştir. 
hükumetimiz ve gerek Türkiye hü· 
kumeti, siyaset sahasında vücu• "Benim telakkime göre 3 tem· Bu içtimada, anlaşma ile 

muz tarihinde Ankarada imza goslavyaya verilen kontenjanlar' 
da getirilmit olan yakınla,manın ettiğimiz ticari anlaşma; Türk - dan mümkün mertebe daha iyi bit 
iki memleketi biri birine daha ziya· e' 

Yugoslav ticaret ahı veritinin nor- surette istifade için "Harici ticar 
de bağlıyacak olan bir iktııadi an• malize edilmesinden daha büyük ti ilerletme müe;'iesesi,; vasıtasif 
laıma ile itmam olunmasını sami- ve iyi bir ıey if.ade etmektedir. le bütün ticaret odaları ve merkeı' 
mi surette istiyorlar.,, Dostum Yugoslavya sefiri M. Yan- leri ile sınai korporasyonlar•~ 

Türkiye iktısat vekili Celal Bey koviç gibi imza etmit olmakla konferansa davetine karar veril' 
de "Politika,, gazetesinin Türkiye bahtiyar bulunduğum bu anlaşma miştir. 

hususi muhabirliğini yapan Dr. Türkiye ile Yugoslavya arasında Ticaret ve sanayi nazmmız Y"' 
Dragoslav i'.fihayloviç'i kabul e- tesbit edilmiş bulunan dostlğun goslavyanm, eylulde lzmirde ~· 
dcrek yeni ticaret muahedesi mü- tezahürlerinden biridir.,, çılacak olan sergiye iştirak et.t11e~1: 
nasebetiyle beyanatta bulunmuş- Muhabir ayni zamanda Anka. ne ve bu sergiden sonra lstanb" i 
tur. Celal Bey Dr. Mihayloviç'e rada adli yardım anlaşmasmm im- da Yugoslavya ihracat maddele!, 
"Politika,, gazetesinin Türkiye zalandrğmı ve ikamet ve mücrim- için daimi bir sergi açılmasına ~~ 
hakkındaki iyi neşriyatından ha- leri iade itilaflarmın da bu ay zar- rar vermiştir. Bu münas betle 'ftı . ., 
berdar bulunduğunu söyledikten f mda imzası muhtemel bulundu • kiye ile ticari münasebetleri fili~'., 
sonra demiştir ki: ğunu bildiıınektedir. takviyesi ve ilerletilmesi için. ~-

"Türk ve Yugoslav murahhas· ğer devletlerle olan ticari mü11P
5 

, 
"Politika,, gazetesi yukaııdaki h sıJ 

ları arasında ticaret muahedesi bellerimiz için olduğu gibi, ıı ,.. 
tafsilatı neşrettikten sonra diyor rt .. 

müzakereleri o kadar karırlıklı ki: si bir komite teşkili lüzumu 0 

ya atılmıştır.,, sempati içinde cereyan etmi§tir ki, 
ticaret anla§masmm imza11 daha 
ilk günde temin edilmiş bulunuyor 
du. Bu suretle ticari münasebetle

rini tanzim eden iki memleketin, 
bu muvakkat anlaşmanın tatbiki 
sayesinde elde edilecek tecrübe 

sayesinde ileride bu münasebetle
re yeni bir hamle verebilecekleri· 
ni ümit ederim.,, 

Muhabir Celal Beyden ayrıldık
tan sonra hariciye vekaleti umum 
katibi Numan Rifat Beyi ziyaret 

etmiştir. Numan Rifat Bey bu 
mukavele hazll'lanrrken Ti.irk mu
rahhas heyeti reisi idi. Numan Ri-

"İktısadi korporasyonlar vemü- ----------
. cJe 

easeseler murahhasları imzalanan T,pebaşı Belediye BahçesırJ 

ticaret anlaşmaları münasebetiyle ŞEHiR TIY ATROSV 
sanayi odası salonunda bir konfe-
rans yapm1tlar ve Türkiye ile Yu- San'atkirlara tarafından 
goılavya arasında cari ticari mü
nasebetlerin ilerletilmesi ve takvi· 
yesi meselesini tetkik etmişlerdir. 
Ankarada müzakeratta bulun.muş 
olan murahhas heyetimiz reisi An
kara sefirimiz Dr. Miroslav Yan -
koviç iktısatçılarımıza müzakera
tın cereyanı hakkında izahat ver
mİ§ ve murahhas heyeti azasından 
Dr. Drag. Mihayloviç dahi anlaş· .. 
ma metni hakkında uzun tafsilat 
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Atletizm 
eden onlar gibi 
olamıyoruz ? 

Beşiktaş Viyanalılara 3 - 7 yenildi 

Maç senaryosu bozuk 
bir filme benziyordu ! ~)'~ kıymetli atlet misafir -1 

b' • bırer birer gittiler ve genel 

•ıe kaldık. Yaptığımız bu) Başlangıç çok mükemmel olmuştu. Fakat Beşiktaşın 

7 - VAVIT 

/Konyadaki bayram mu· 
vaff akı yetle neticelendi 

atın bizlerde bıraktıkları J d b I" 1 ..; ·· l b d 
lıi.. ·· h k k. .. . d ı en çok kale e e ıren şanssız ıgı guze oyunu oz u 

% fup e yo ı uzerın e 
Ya değer. Hele Bradoviç ,artlar içinde açılmıftı. Maçı ida-

l?ılda atlayıfını ve tatbik eUi. re eden Suphi ~eyin düdü~ü ça: 
•ulu görmek hakikaten bu sa- lar çalmaz Betıktat muhacımlerı 
~ S&htanlar~ zevk veriyordu. uzun paslarla ileri atılmıılar ve 
kin uınumi vaziyet üzerinde ayni hızla Viyana kalesi hizala • 

neticenin maalesef a- rında sıralanmıtlardı. Viyana ka· 
le çıktığını örmek gibi acı lecisi, Bambinanun bir tütünü 
hlltikatle k!t ılaııyoruz. t~tarak geri ç~virmit, f a~t top 
lkanların hemen diyebilirim Vıyana muhacım hattına erııme • 

trı lanınmıt atletlerini gördük. den Betiktat hafları tarafından 
'"'n bünyelerini yakından tet· tutularak tekrar muhacimlere ve· 
ettik. Her halde bizimkile • rilmitti ve bunu da Şerefin yirmi 
en fazla bir uzuvları yoktu bet metreden köfeye çektiği nefis 

ayım. Fakat bu it le mun· bir YV tütünün ayni saniyede Vi-
çalıştıkları için bazılarının yana kalesine giriti kovalamıf tı. 

~ları daha güzel ve daha at - Betiktatın, daha ikinci dakika· 
1
• Sonra yaptıkları her ha • da bir sayı çıkarması, lstanbul 
e rnutlaka bir güzel sitil ve f&mpiyonunun güzel bir maça 

.tiiıel pozisyon görülüyordu. doğru yürüdüğünü gösteriyordu. 
~kilerinde ise (bazıları müs· Fakat, vaziyet bundan sonra ya· 

) umumiyetle bunlar yoktu. Kaleden bir kurtanı vaziyeti.. vat yavat renıini deiittirmeie 
lktam müıabakalar üzerinde Dünkü maçta bulunmayıp ta batladı. 
lirken Çaklani Alet lbrahi • neticeyi bilmiyen okuyucularımız Viyanalılar, kısa paslarla Be • 

~k beğendiğini, fakat hatalı bu yazımızın batlığını görünce tiktat kalesine üıt üste iki akm 
)lpbğını söylemitti. Dütün- belki tatıracaklardır. Bu pfırma· yaptılar. Mücadele henüz batla· 
; ~ misafir atlet lbrahimle yı da Betiktatm mağlup olutun • dığı ve kuvvetler taze olduğu için 

tiille atabilecek bir zaman· dan çok aradaki ıayı nisbeti do - bunları Betiktaı kımıen bozabili-
/~ua g lebild". Halbuki "uracaktır. yötdu. Fakal "Yedinci d akikada 
1
te kadar onun gülleyi fazla 'Filh&kiJ:a düiıkü uI&ç; l>üt\iıi aai aÇıklartıim ''ttii IJCile önüne 

. asına mani olan bu yanlrt 
, ')onunu antrenörü göremedi 
'• 

hllde, kendilerine gıpta ile 
1ftırıız daima onlara yetit • e , 
S&httığımız komtularımza, 

~ ..... l d k' ı ·· 
1 

•Ucut armız a ı uzumsuz • 
• 

1klar1 giderebilmekle yetiıe· 
~. .. 

·· vücutça yaratılıt itiba • 
' h'"a ve yer itibariyle kom· 

.._ •zın kıskançlığını çeken 
~kide bulunuyoruz zannın· 

"'" . h.~tııı baıarılabilmesi için iki 
,.-'fdır· 
'tin • : cıaı; muktedir ve kafalı 
~ı· · lkinciıi; muntazam ve 
'i~ Çalıtınak .. 
. -·- b .k. . ;1_ 'ti"-· u 1 ıncı lıusma temas 

l 
111 

lehebi, bu saha üzerinde 
1-l'd khidi olduğum bazı acı • 

>., il'. 

.eltl&. ... l .. l ·f 'h d 
I&• ' •ar ıgıy a 1 tı ar e e • .... ,ı b• 
d, . it e.tleti, mevsim zama • 
· l>•atte •• • ~ .._ gorenuyoruz . Ken -

•tl,dığımız zaman soru -
tı • 

'li 
~, ;~·:. Ev~t, Balkanlar yak-

t ııl mı? Çalrtmağa baş
~- -·lltı., 
~'b•nı · · 
'11.( \'erıyor .. 
~esef d"l 
~ e 1 ecek bir hadise-

d~._1 ak ki o, kendi şubesin
d,hiı;ı ve muntazam bir prog 

'ttı. llde çalıtıraa bug·· ·· ... ,,~ . , unun 
d,h, l'lnıt ı:-lduğu kıymeti bir 

'tttrrmıs v b . . . ,. l>a g • • • e U l! ln mılli 
ıt~tıd· ~ıtınde hem bize hem 

••ıııe f l ' 
l ı edi • nz a gurur ve §eref 
"'t!~ ~1f olur. 
~ \ Piyasasında daha he. 
~"ı\ Ucu\ sen .:ılik bir yaşı o-

•l'lıt1ar r.• d L , ne1.ıce ne olursa eqt!on . 
a gırebilınek cesa-

Beıiktaı - Viyana 

tahminleri alt üst eden aleli.caip 
bir maç oldu. Bir maç ki; bir 
futbol maçında rastlanabilecek 
manzaraların ve hadiselerin he
men hepsini ihtiva ediyor, bunları 
iyisinden kötüsüne kadar bir ara
ya toplıyan senaryoıu bozuk bir 
filme benziyordu. 

Ba~langıç, çok güzel ve tabii 

retini gösterdiler. 
Vakıa yedinci geldiler; fakat 

bu yıl... Eminim ki gelecek yıl • 
larda dereceleri yükselecektir. 
Maalesef bizde bu dekotlone gi • 
rebilecek bir atlet yok. Fakat bu 
"yok,, kelimesini söylemeğe ağzı· 
mız varmıyor. Dost acı söyler, 
derler. Artık işin eğlence ve fa· 
ka tarafım bırakıp, muvaff akiyet 
ve 1.afP.r sahasına açılan kapının 
l<ilidini açmağa çalışalım. 

Çünkü cihana, yeni Türk genç· 
liğinin layık olduğu mertebede 
alkıtlatmak, inkılabın omuzları · 
mıza. yükledi~i birinci vazifedir. 

Mehmet Sıtkı 

maçından bir görünii§ .. 

dütürdüğü top, Viyana merkez 
muhacim inin çok nefis bir kafa 
vuruıuyla Beıiktaf kalesine girdi. 
Bundan sonra gene gittikçe tid • 
detlenen bir mücadele seyretme • 
ğe batladık. Bu dakikalarda iki 
takım da topu havalandırdığı açık 
paslar yaptığı için bedeni hare • 
ketler daha dikkat ve alakayı çe· 
kecek etiklde gösteriyor. On 
dördüncü dakikada Hakkmm u • 
zaktan ve yandan demir gibi bir 
tütünü, Viyana kalecisi ancak 
yumrukla kornere gönderebildi. 

On beşten yirmi betinci daki • 
kaya kadar mücadele gene müsa· 
vatını muhafaza ediyor gibi. Bu
nunla beraber, Viyanalıların da· 
ha çok iyi oyuna, Betiktatlıların 
orta bir oyuna gittiklerini sezmek 
mümkün. 

Yirmi altıncı dakikada Şeref 
kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fa
kat çektiği tütü kalecinin eline 
'de>ğru attığı için kaleye sokama • 
dı. Bir fırsat ki bütiin bir oyunda 
hazan rastlanmaz bile. 

Yirmi yedinci dakikada sol a • 

Konya idman Yurdunun hazırladığı bayramda piramit hareketleri ve seyirciler· 
den bir grup ... 

Konya, (Hususi) -·- Bu cuma yen alkıılandılar. 
,ehrimizde aenelerdenberi görme- Bundan sonra atletizm musaba 
diiimiz büyük bir spor bayramı kalarına devam edildi. Uzun at
tertip edilmittir. Konyamızın de- lama, yüksek atlama, 200 metre 
ğerli klüplerinden idman yurdu • ve bayrak yarıtları yapıldı. 
nun on birinci yıl dönümü müna- Günün güzel rekorları; irtifa 
sebetiyle yapılan bu bapam çok ve tek adımda alınan derecelerdi. 
muntazam olmuı, bütün halk ta.- Güres talnmmın mUfilf itl1" 'tr~ 
rafından alaka ve heyecanla ta • de deietli idi. Çevi'tc, .., 'liunetlı ~· ..... 
kip ec:lilmittir. ve ustaca vaziyetleri pek hoıa ıi· 

Seyirciler arasında vali Cemal diyordu. Kıymetli güret kaptanı 
ve belediye reisi Şevki Beylerle lhıan Bey ayrıca serbest güret 
bir çok zevat hazır bulunmuf lar • gösterit müsabakası da yaptı. 
dır. Merasime saat üçte başlan • Günün ıon faaliyeti futbol ma· 
dı. Geçit resmine klübün güreı, çı oldu. Klübün yetil beyaz ta • 
atlet, pramit ve futbol takımları kımiyle kırmızı takımı kartılaıtı· 
ittirak etti. Büyük bir intizazqla lar. Düzgün ve muntazam bir o
geçen sporcularımız pek çok al • yundan sonra hakim oynıyan ye-
kıtlandılar. til beyaz takım maçı O - S ka • 

Bundan sonra istiklal Martı zandı . 
dinlendi ve ıpor hareketlerine Yakında Eskitehire bir seyahat 
geçildi. yapacak olan idman yurdu için 

ilk 100 metre sürat kotusu ya- bu müıabaka ayni zamanda bir 
pıldı. Bu müsabakaya bet kotu· hazırlık maçı oldu. 
cu girdi. Rakipler arasındaki Halkımıza bütün gün tam ma • 
devamlı didiıme halkta büyük bir naıiyle bir spor günü yatatan, 
heyecan uyandırdı. Gülle ve disk zevkli ve heyecanlı müsabakalar· 
atma müsabakaları yapıldı. T e • la cidden alaka uyandıran bu bay; 
miz ve muntazam kıyafetleriyle ramların diğer klüplerimiz tara • 
yurdun pramit takımı sahaya ge • fından da yapılmasını dilerken 
lerek pramit hareketlerine batla- çalıtkan idman yurdu idare heye
dılar. Büyük bir maharetle yapı· tini tebrik ve bütün idman yurtlu· 
lan bu harekat halkın alakasını ların bayramını kutlularım. 
çekti. Her numarada mütemadi- T. 

.............................................................................. :··········~· 
çıkları tam çizgi üstünden ortala- kıw~l~k yoktu. Bambınon~ bı_r 
dı. Sağ için yanlama bir tütü: §Ütü tlah' tutuldu. Otu~ beşıncı 
Gol... dakikada. Betiktat kalesıne sağ · 

Bu sayı hem tutulabilir, hem dan bir ıandel indi. Kaleci tuttu, 
tutulamaz' denecek vasat bir §Ü - fakat elinden,·he~ de içeriye doğ
tün mahsulü idi. Mesele yoktu. ru kaçırdı: Üçüncü gol.. 

Fakat ne yazık ki Betiktaı kale • itte bu dakikadan itibaren maç 
cisi Mehmet Ali üzerinde fena bir dakikası dakikasına uymıyan 
tesir yapmıt ve kendisini adeta maçlara benzedi. Hüsnü, kale. 
ambele etmitti. Bunu bir az ıonra ciyi takımdan çıkararak üçüncü 
gördük. takım kalecisi Hayatiyi onun ye • 

Viyana takımı bugün cuma rine getirdi. Fakat Siyah - Beyaz
günkünden daha az güzel, fakat blar bütün nefeslerini ve istekle • 
daha sert, daha istekli, d!ha ha- rini harcamıt gibi durgunlaımıt • 
reketli oynuyordu. Bilha11a cu • lardı. Artık Viyana muhacimle • 
ma günü muvaffak olamıyan üç ri Betiktaş saha11ndan çıkmıyor -
orta hücumcu bugün alet gibi lar ve Beıiktaf, muhacimlerini de 
bir tey olmutlardı. geri çekmiş bir vaziyette adeta 

Betiktat muhacimleri tekrar hü-
cuma geçtiler. Fakat eski tevk ve (Dcvamt 10 uncu sayıfamızda)J 
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Şarkın büyücek bir kazasında / çekli bahçeye gitti. Çocuklar, ku lmsak 
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necek bir yafta iken kimsesiz ka· ağaçlarına tırmanırken o da bü- ıL 
lan Fatma, Münir zadelerin ora yük bir kayaya sırtını vererek de- ~;;:;;:;:;;::::;;;;;.;;:;;;;::;;:::~;;;:::;;;;;;::;~ 
mümeuili vuıtasiyle evlatlık alı- rin derin düşünmeie bafladı. R A D Y O 
narak ıönderilmiı ve evde, daha Kartıdan, aeni~ bahçenin alt ==wrz 

1 
ilk ıünden ıöıteriLmeğe baılanan tarafından bir erkek hayali ıörün
ıefkat .v~ ıevıiye elinden geldiği dü. Etrafa bakınıyordu. Fatoıu 
kadar ıyı mukabelede bulunmağa ııt:. çocukları gördü. Bir müddet 
çalıf!Dıfb. daha yanlarına bakındıktan ıonra 

Fatmanın elinden her fey gelir, _vavq yavaı kalktı ve onlara doğ
yahut, bu elden, çok kııa bir za· ru yürümeie balladı. 
man ıonra her fey aelmeie batla- Fatma, kendilerine yakla9an er· 
dı. On yediıini dolduran Fatma, lreğe gelmemeıini ıöyliyecekti. 

yemeli mükemmel, dikit ve ütüıü Sonra lüzum aörmedi. Bu, yaban· 
beieniJir, büyüklerine karfl 21ay• ';I bir adamdı Ve aeçer aiderdi. 
ıı ve terbiyeıi ıöylenir bir tehirli Çarıaf;nın yanile sakındı. Fakat 
kız olmuıtu. ıiyimi düzgün, aenç efenCli, inadı-

F atma, yirmi ikisinden ıonra na Fatoıun kar1111nda durdu ve 
yalnız bir ite tahıis edildi: Evin ıordu: 
çocuklariyle ujraıacaktı. Fakat - Buraıı ıizin mi hanım? 
bu ujraıma, alelade, bir beıleme- - Evet .. 
nin çocukları alıp kırda gezdirme - Kimıeler yok burada? 
ıi teklinde deiil, çizilen bir proa- - ! ...... 

' ram dahilinde ve onları terbiye et- Ve çömeldi. 
mek ıuretiyle yetittirilmeıini li- - Siz kimıiniz't 
zım kılıyordu. Yani, küçükle~ın - Bir memur .. 
mürebbiyesi olmuştu. - Bir şey mi istediniz? 

Üzerine almakta tereddüt et -
mediği bu mürebbiyelik vazife -
ıinde ıene1er geçtikçe daha çok 
muvaffak oluyordu. Kız ve erkek 
bunca evlattan hemen hepsini 
parmak 111rtacak derecede güzel 
yetiıtirmiıti. 

Fatma, artık, eıkiıinden daha 
faal&F.küatündeydi. Evia. hanım 
ve beyiırin ıevim i F atmaıı, kom
ıuluın, bilenlerin gayretli kızları 
ve çocukların biricik Fatoş abla-
ları olmuıtu. 

Fatma, yirmi ıekiz yatının or
talarına doğru, evin genç arabacı
ıı Selimle yüzgöz edildi. İyi dü
iün yapıldı, çok cihaz verildi. 

Büyük konağın alt katında kendi
lerine ayrılan bir odada, karı ko-

ca, tam üç. sene ıeker kadar tatlı 
b:r ömür sürdüler. 

Üçüncü ıene ıonunda Selim as· 
kere gitti. Ve bir daha dönmedi .. 
F alma, otuz iki yatında dul kal -
m· ~tı. 

- Hayır, gezmek istemittim .. 
Bir yer tanımıyorum da ... 

Fatma, yabancılığ1n acıımı bi
lirdi. Kendiıi de kazadan geldi
ği zamanlar hiç bir tarafı tanımaz 
dı. Tanımak için az mı müıkülit 
çekmi§ti? 

- Kim o, Fatma anne? 

- GatiW~ biri ~ilum. 

Ve çocuklar, bu cevaptan sonra 
!rnzulara yaprak atmakta devam 
ettiler. Genç efendi çömeldiği 

yere yerleıti. Tabaka•mı çıkar· 
dı. Bir ıiıara da F atmaya verdi. 
Almıyacakh .. Beiı ıönnedi .. Yak
tılar •. 

Birbirlerine alıımıtlar, ısınmıı· 
\ardı. 

- Hiç bir tarafı tanımıyorum, 
Fatma hanım .. Yalnız vakit te geç 
miyor. Ne olur, cuma günleri si -
zinle ben de bir bahçeye geleyim. 

Ne zarar vardı: 

- Olur, dedi. 

Ayrılırken §Öyle konu9tular: 

- Be.n, sizi, cuma eünü öile 
vakti §u bahçenin altındaki büyük 
ağaç dibinde beklerim. Fakat, 
gelmemezlik yok ha! 

- Peki.. 

BugUn 
ISTA~·uuı.: 

18,SO ııll\k ııeıırl~ atı, 111 çocuklara ınasal, 

19,10 Tlid< muılkl ııetrl.)lltt. (Keman Jıept 
B, Taııbtır Mes'ut CrmU B. Kanun \'eclhe 
R. Muzaffer B. \'edla Kıza H.) 21,ıo ajanı 
vo borsa haberleri. 21,SO: Stüdyo caz. ve tnn
go orlu•strıuıı. 

22S Khz. VARŞOVA, IHJ> m. 
18,lli: Senfonik orkeetra kon&erl, JD,15: 

Od:& musikisi. 11M5: b;cl ne.,rlyatı. 19,:JJ 
Atnlgu • tayyare nf".1Jri:ratı. 20: Mubtrllf. 
21,U: ı. ·lilberln 8 perdelik "La lemmc Con
teınporaiııe,. opereti. 2S,15: :\fu11aba1M'. 23,30 
Dans ınuslklıl. 

821 Khz. BCKREŞ, 161 m. 
lSŞ16 JllııdUı ııefrlyııtı, 19: MuNlıabe, 

19,03: :&lotol orkf".ttrası. %0,SO Muaahabe. 20. 
•ıs pllk. 21: Konferans, 21,15: Radyo orkt-ı· 
traM tarafmdan eeafonlk koa11er 2%,15: Mu
sahabe. 2.30: Sfnfonlk konııertn denmı. 2S: 
Haberler. 23,SO: P1Ak. 

Khr.. l.lJK8EMBURG, lso.l m. 
Belçika netrlyatı. 21: Dünya haberleri. 

21,20 Konser. 21,3!5 Mullllhabe. 21,40 Hayn· 
nat bahçeııl bahlalert. 21,'3: Konllt'r!n devi\· 
mı. 22: Cazbant. 22,•0: Belçika ıarkıları. 

2S,l3: Dana plAkları. 
M5 Khz. B\JDAPEŞTE, 550 m. 
!0,60: Keman koneerl. 21,20: Stüdyodan 

bir piyes, ZJ,10: Budapcote konser orkestra
sı. 23,S/j: Hava raponı. 24,16: Mantis r-az 
taknnı. 

Klız. PRAG, 470 m. 
19,15: Pllk. 19,20: Almanca neıtrlyat. 

19,55: Haberler. - Muıllllabe, U,40: Mu•· 
habc. 21,ua Musiki neşriyatı. 22: MuNha· 
be, z:ı.1~ ecnebi dillerde haberler. 
KhT~ DF.UTSOHLANDSENDER, U71 m. 

:U,13: Aktam mu.ikisi. 21,M: Netell mnal· 
ki ( \.'letbadeüden). 21: Haberler. 2S,30 Tek· 
nlk n~rlyat. 2l: Hanovrdan ak!}am konffrf, 
9~ Khz. BRESLAU, Jl. m. 
20: Akpm konaerl. 21,65 ıarkılar. ıs,ıo 
~o ~ilfllll 2AoSf.: ktüaııt.e 23.45: Danı 
muıdktat. 

VAK 1 T 
Gllndellk, Slyuf Gaıete 

lıtanbu.I Aakara caddal, (\'AJlJT) yurdu 

T&l&l"ON N17MAAAIARI ı 
Tası lfl•rl telefonu: 14111 
idare telefonu : 14119 

Teırrat adreel: btanbul - <YA&rl'> 
P09ta kUtUW No. .. 

a5eaellk 
il aylık 
ı aylak 
1 aylık 

ABONl!i HEDltLLERI ı 

TUrkJyı 

1'00 Kr. 
160 • 
tOO • 
160 • 

Ecnebi 
1700 H.r. 
H60 • 
IOO • -. 

iLAN cca&TLSRlı 

Ttcart Ul.nlarm UtıJ aaytfal&rmda il.il• 

ttmJ 30 kuruıu.n bqlar. ilk qyıfada ıao 

kuru•• kadar cıkar. 

Büyük, fazla. dıvaınlı illa verenlere •il 
ayn tenz.il~t vardır . 

Kesimli ııtnıann bir satın 10 lcuruotur. 

KUÇUR iLANLAR: 

O ıeneler, Münir zadelerin ma· 
it vaziyetlerinde husule gelen 
aarııntı; İtçilerden bir çoiuna yol 
veriLmeıini icap ettirdi. Bu me • 
yanda Fatma, unutulmaz emek • 
lt!rİne karıılık evin beyi tarafın • 

dan, bot zamanlarını gene evde 
ıeçiı·mek üzere, mekteplerden 
birine hademe yazdırılmıştı. 

O gece. uyuyamadı. Zihni kar· Bir dera.ı 30, iki d11•a11 w. uı; defası s~. 
dört defuı 7~ ve oo defası 100 kuruıtur. 

.Son meıleğinde de epey sene· 
ler ıeçirdi. Çalıtkanlıjı, onu her
keıe '1evdiriyordu. Bu müddet 
~rfında evini ve evindeki asıl va .. 
zifeıinj hiç unutmadı. Mürebbili
iine devam etti. 

Fatma, neredeyse kırkına ayak 
baıacıktr. Sekiz ıene gibi pek u· 
zun bir müddet dul kalmış, evlen
meaı için bir mani olmadığı hal· 
de, neclenıe evlenmemi§, evlene • 
memi!li. Fakir değildi. Koca _ 
undan ve beylerinden biriktirdi .. 
ii paraya kaç ıenedenberi mek • 
tepten aldığı ücret le katılınca, ye
ktınlar; Fatmaya zengin dedirte • 
bilirdi. 

makarıııkh. Nuıl olduiunu hatır• ne: aylı!< ll&n verenıerto bir detUt mecc•· 

lıyamıyordu. Södetilen gün, gel· neaı11r. Dört ıatın geçen llAalanıı ruıı 

mek üzereydi. Ne ırabuk da ıeçerlilı••'•at•ır•ıa•r•ı •tıelı~•k•u•ru•ş•ı..•n•h•6S•a•p•e1dl1•ıı•r •ııi 
bu aün)er? -- Doktor Üper1ttör 

Alımet Asım Fatma, hala bir karar vereme· 
mitti. Gitmeli miydi? Yalnız bir · 
defa gördüğü ve bir hicin tamıtır- 1 Dog· um ve I< adın hastahlc ları 

~ - 1 
dıgı bu genç efendiyle yalnız ba- müteh111111 
tına niçin bahçeye ıidecekti? 

Gün, gelip çattı. Derin bir he
yecan içerisinde ne yapmak lazım 

Dol<tor • Operatör 

iffet Naim H. 
geldiğini keıtiremiyordu. Nere - :errahi hastalıkları .nUtebassııı 
den çıkmıflı bu adam kartııına? 

Gitti ve aktama kadar, daha 
uzak bir bahçede yalnız hatlarına 
dolaşıp konuştular. 

Duydum ki, Fatma, beylerinin • 
ve büyüklerinin iyi görmemelerine ~ 
rağmen, nikahları ıonradan kıyıl· 

1 

mak üzere, bir müddet yanına ge· 

l\lu.ıyene suılatı 10 l'l Ortaköy Slfa 
\'urdu 15· ı 8 Be) o~lu lsıikl41 cad. I 9 

Teldon 42221 \e 41960 -

Sultanahmette 
San'at Mektebi 

Sergisini Görünüz. 
Bir ıün, otuz dokuzunu doldu - lip gittiği 0 gence metre• olmuı.. j 

ran bir niıan ıünü, ikindi vakti • • 4 3 Ağustos Cuma Günii 

evi~ çocuk ve kuzularını al~rak, Gördüm ki, Fatma, on paraıız 17 ye kadar açıkt1r. 
,ehırden yarım ıaat uzaktaki çi • ve yeni bir itte: Dileniyordu.. '-•••••••••(İl4•0•8•2•',~/ 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı'l • 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasla 

-7-
Demlr kül~esi 

Cenubi Avuıturyanın Alp köy -
lerinden birinde bir milyar ton 
demir külçeıi vardır. Bu demir 
külçesi için bir gün Avrupada bir 
harp zuhur edebilir. 

Bir külçe dairnda 300.000.000 
ton külçe duruyor. Bu külçeden 
top, tank, tayyare motörleri ve 
sair askeri levazım imal ediliyor. 

ltalya ile Fransa ve müttefik -
leri, Avuıturyanın Almanyaya il
tihak ettiğini iıtemiyorlar. Bu 
küçük memleket, Avrupada en 
hararetli münakaıalara ıebep o • 
lan bir noktadır. Bugün Avrupa· 
da harp zuhuruna veıile olabile • 
cek yeıine memleket Avuıturya -

dır. 

ltalyanın, Franıanın ve mütte
fiklerinin enditeleri bir çok sebep
lerden ileri ıeliyor. Bunları sıra· 
ıiyle sayalım: 

1 - Hitler Avuıturyanın Brau· 
nau 9ehrinde doimu9tur. Ve vata· 
nı olan Avuıturya, Almanyaya il
tihak etmedikçe rahat durmıya • 

caktır. 

2 - Avuıturyalıların ekıeriyeti 
ihtimal ki Almanya ile birleımek 
arzusundadır. Bu birleıme vukua 
geldiii gün Almanyanın nüfuıu 
altmıı bet milyondan yetmit iki 
milyona çıkacaktır. Alman ordu· 
ıu da 12 fırka daha artacaktır. 

3 - Almanya Avusturyayı alır 
ise Çekoslovakya kuıa~ılmış .?la • 
caktır. Almanya Adryatlk ab\ • 

linden yalnız 160 kilometre uzak-
ta bulunacaktır. M~caristan ile 
hemhudut olan Almanya, Roman· 
ya~ı da tazyik edebilecektir. Al· 
manya devleti Karadenizde bir 
mahrece maHk olacak ve bütün 
yakın ıarkı eline ıeçirmeje çalı • 
9acaktır. 

4 - Almanyamn Avuıturya ile 
birle9meıi, Alman dahili piyaıa • 
sını ıenitletecek ve Almanyaya 
bir takım iktııadi menfaatler le · 

min edecektir. 

5 - ilhak hadiıeıi, ıulh mua -
hedelerinin arazi üzerinde ilk ta· 
dili demek olacak ve müteakip ta· 
dillere v~sileteşkil edecektir. 72 

' milyon Almanın bir araya gelme· 
ıi, hariçte kalım diğer 8 milyon 
Almanı da avaklandıracaktır. Bu .. 
suretle Alman ittihadı rüyası ha • 
kikate dahıt ziyade yaklaımış o • 
lacaktır. Nihayet demir madeni 
de Almanya dahilinde kalacaktır. 
Aimanyanın Avusturyayı iatemeıi 
en ziyade bu demir madeninden 
ileri geliyor. Çünkü Almanya 
muhtaç olduğu demir külçeıinin 
dörtte \iç.ünü hariçten t~darik edi· 
yor. Yenay muahedesi Ah:as -
Loren, Lükıemburg ve Sarre mın· 
tllkıılarwndaki demir madenlerini 
Almanyanm elinden ıı.lmııt1r. 

Almanya, sulh zamanmda İ8te· 
diği kadar demir ithal ve ithar e· 

debilir. fakat harp olunca deniz -
lere hakim olmadığından kendi 
hududu dahilindeki demir ihraca· 

tına bağlıdır. 

Av··-turyadaki d~mir maclcnle.' 
ri Alman r.clik ittihadının malı · 
dır. Bu madenlerden günde 6000 
ton demir külçeıi ihraç edilmek -
tedir. 1906 seneşinde bu maden· 
den 2.260.000 ton külçe çıkarıl · 

270.000 ton ihraç edilmiıtif ) 
ket bu sene 400.000 ton çıkl1 
Rım ümit etmektedir. • h, 

Alpine Moutan ıirketinİl1 · 
ettiği külçe Almanya içio nıu 
değildir. Şirket Almanyad ima 
kömürü almakta ve körnüt İn 
ren vagonlara demir yükle lltıe 
dir. Almanya ile Avuıtur1' her 
leşecek oluua bundan Al llı 
için nP. büyük ikhıadi bir 
at haııl olacağı kolayca arı 
bilir. 

Erzberg maden dağının İ İta 
ettiği 300.000.000 ton külçe da 
manyanın harpte zayi ettif in 
mir madenlerinin ancak ÜÇ ~t 
ridir. Madenin bir ıenede 
ettiği azami miktar olan 2. 
tonu Almanya iki üç miıli 
lağ edebileceğinden Al 
külçe ihtiyacının yüzde e 
buradan temin etmiş ola 

Erzberıin haiz olduğu 
orasını ziyaret edenlerin · 
rinden anlatılmaktadır. Şi 
ziyaretçi defterine yazılan ' 
ler araımda Saray Boınad,. 
rülerek harbe ıebep olan 
turya veliahtinin iımi ve 
harpesnaıında Alman harbi 
zaretine menıup bir çok 
zabitlerin isimleri görülme 

Umumi harpten sonra 
ziyaret eden mühim bir 
ltalyalı Caatiglionidir. Bu 
bir zamanlar bu adamın 
geçmitti. Ondan ıonra St' 
İe'l'll\ tr&Tülüyor. Al .. an .ı/, 
yasaıına hakim olan meıh' 
lerin iımi de defterde yaı 

Voglerin selik ittihadı 
Eisenerzin yegane aahibidit 
haar) demirle alakadar 
bunlar arasında Skadanın af 
çük çocuğu ve aileleri de 
rada Eiıenerzi ziyaret etııı' 

Cephane aileleri de 
kadar bir ıeyahat yapmak 
tini ihtiyar edebilirler. 

Polia haberleri 

lstanbuldan Ortaköye 
vatman Yusufun idar 
tramvay arabası bahkcı ~ 
bindiği hayvana çarpmıfı 
nın ayağı krrılmııtır. ~\~ 

Hafif yaratad• ,ı ·)'~t 
Şoför Şükrünün id•r6 , 1 

Edirne otobüsü Bayazıtl' d 
da bir çocuğa çarpmıt• 
yaralamıttır. 

Arşak yakal•""' 

~ 
~ 

Kumbaracı yoku,uııd' 
yin Paşa aparltmanı"d' t' 
Madam Molamonun yal'# 
den 1700 lirasını çalan 1- 't't 
kalnnmışttr. .ı ~ ~ 

~, .... 
Yüzme bllmcdll1" • 
Küçük çekmecede yılı f'. 

zere denize ıiren 12 ..... .,J" 
ı ·• · lim, yüzme bilınedıt1 

Tramvaydan 
Eminönü - fatih 

yının sahanlığından . .,ı 
iıtiyen Hüıeyin ili1111 

. . " çocuk müvazencsın• '1 
yere düımüt •e sol •Y" 

mııtır. 1933 senesinde iıe ancak lir. 



~clu 
• rhi Afrikada bir "ka-

m~~: •nlar cenneti,, vardır! 
~bahislerle meşgul olmak is· 

tinirı ' :::sasen din bahsi acmak 

Hükumeti aldatmak 
istemişler ama •• 

Vangel Perdola ve Dimistokli 

O-VAKiT 24 TEMMUZ 1934 -

I~ 
Çanakkalede yeni iske e 

yaptırmadan .. 
• • 1 mu ~ 
ıçın . aıerete mugayirdir. Heri 
yad"~t •ınan . 'k d' h .. t .. .., . ve ıt ı a ına urme 

çildiği halde o kıza kocalık etmek 
istemiyen bir erkek te ayni akibe
te maruzdur. Şayet o erkek kı • 
zın teklifini bir defa reddederse 

Perdola isminde iki adam, Urlada Bugünkü mühim iskele derdini hemen 
mübadil Rumlar tarafından gö • 

.~:t 'nsanı bir vazifedir. Fa - hazan o kız erkeğin bu harek~tini 
u ~ tıhtıet bahsi dini olmakla be- affediyor. Fakat ikinci bir kız ta-

mülü olarak bırakılmıı para bu - halletmek de mümkündür! 
turr er Al Zarnnn ve her fırsatla rafından seçildikten sonra onu 

b
. ııı ~lı~dığı i~in bugünkü dedi da reddedecek olursa o zaman 
ır ·•ıev k . 

a anlı~ ıuunu cennetten a lmak- hiç b ir kadın o er eğın yanına 
l lnah:z\ır görmüyorum. Zn - yakla~mtyor. Böyle bir P.rkek bir 
tılat- k . _,. ~. 1 1 ' . . k . O , . •ua ıııte-:ııgı:n cennet e kadın bu maı< ıçın e ·serıya ran-

lunduğunu iddia etmi~ ve bu pa • 

raları çıkarmak mak.sadiyle Urla· 
ya gelmiş ve arama müsaadesini 
de almışlardır. Bu iki açık göz, 

hafriyatta hükumet memurlarını 
şaşırtmak istemişler, muvaffak o· 

lamamışlardır. mın 1 ı~aplaı·da ismi gecen cennet go Grnnde yi terketmeğe mecbur 
k .. Jr.t ua h· w l d l u .'S • l)· ıç bir münasebet yok- oluyor. Vange Per o a, hükumet me-
ettı~' f •tılerin iyi insanla r için k d h ki murlariyle başka bir mahalde haf 
k .. d at ı Kadınların bn a ar a ara 

u,. 0 a"" .. ~ dd tl'ıy• cen o l k · riyal yaparlarken Dimı'stoklı· Per-_..,..,. ve. e gı n~- malik oldukları b;r mem e etın 
ed

2
e latlınlar, hem de erkek- . . d 1.. dola ve arkada~ları, zan:anı müaa· 

2 r t sulh ve asayic. ıçın e yaşaması a- Al 
n · eoil' ) '-I l' '- ' b · 'f it bularak tınla~ mahallesinde 

is1il1 lı.·, ır er. ı- a .luıs ı cnım zım gelir, değil mi?. Halbuki iş 
.... ~ rn cennet yalnız l(adın _ Ç k O asıl paranın bulunduğu Giritli 

Al~ ltıa.I büsbütün aksinedir. ün Ü - lsmaı· ı Ag~a veresesine ait eve gi-
1
1 l3us olan bir cennettir. h 

de e it din· . ld rango Grande kadınları çok arp- derek evde oturan Giritli Hüseyin 

ı ~ lJ· d ı ce~netın nerede o u - ç. ·ıd1.rler. Fakat kendileri harbe l k h k" 
aca 1

1 eğildir. Halbuki keşfol· Ağa i e müştere en ve ü umete 
w ~ ı.tıı.cl 1 !?İtm ezler, iıtlerine gelmiyen bu haber vermeden hafriyata haşla· ugu ın ar cenneti arz üzerin- -

in i• .\'tuttur. Ye ri haritada da vazifeyi erkeklere bırakırlar, on - mıılardır. 
. Şit 1lnıist' ları harbe teşvik ederler, memle- Bunlar, gizlice bir tarafta, di • . ır. 

ılan İ !.ad ketin düşmanlarıyla onları çarpış- ğer Rum da memurlarla birlikte 
nadş %;ı·tnlar cenneti, garbi Af- tırırlar. Kendileri evlerinde olu· diğer tarafta define aramakta ol-

1 
•" : •n :le Porteki.::iilere a it 

an r \ıtııne d 1 d b" . . rarak sair hususatta erkeklere ha· sunlar; Jandarma kumandanı 
ve ı.ı e i ~ a narın an ırısı- kim olm3.kla kanaat ederler, harp· yüzbaşı İsa Bey, bu işte ön ayak 
harbİ1 ~,'tnı Orango Grande d ir. olan ve her taharriyatta güya mu-

k 
., I{ adanın kadınlar cenne· ten sağ ve salim geri dönen er-

o J &ı talaasından istif adeedilen bir za-
ı.ı • orad k d 1 kekleri, kahramanlıklarının mü -

·ımel'' k a yaşıyan 8 ın a· tin meydanda olmadığını görmüf, 1darın şimdiye kadar hic kaf atı olarak iltifatlarına gark 
ra o 'l'd... . . . . .. .. · zihninde şüpheler uyanmıştır. 

" ı~ t l 1 ederler. 
• 1 4 • :r• 1 memış ve goru me- lsa Bey, maiyetine aldıg-ı J0 an· 
ır f •ı h kJ 1 O k l A d h l 
Bu '!'ltrj i\. ara ma. ık olmaların- Kadınların bu fev a a e a va darmalarla, bir kaç .sokak geride 

~\ b ı:e ıyor. Bır kerre orada ve ıerait içinde yatadıkları Oran· Hüseyin Ağanın evine bir baskın 
rr;~ hakkı hakimdir. Dünya - go Grande adau, kadınlar cenneti yapmış, elinde kazma kürek oldu-

}' ı. ,... 't taraf mda olduğu gibi d d. 1 
a ~.,\atı' değil e ne ır · • ğu halde hafriyatta bulunan bu 
h..ı i.. 1

hca. adaların a Cla er -
ef "' .. ık Dedikoducu zevatı cürmü meşhut halinde ya-endilerine kız seçmele -
yaz tını.ı l kalamı§tır. 

V'1 b n l\ evlenmeleri adet ol- J 
dı . .'ide Orango Grande ada_ lzmirde memur ar ne Hem Türkçe konuşmamış, 
'b'dıf 1 k d l k? h 1 1 ~ erkekler bu haktan mah- zamana a ar ça ışaca cm de ... 
ar o lı.tla . 

~ il b·r. Oradakı erkekler, kız- lzmirde devam etmekte olan 
nın ıri . f d b - . 

ı te 1 
81 tara m an egem - şiddetli sıcaklardan dolayı me • 

de ılr !{il.dar b d. b kle d ı · ·k· 
etJ11İf ~b sa re ıp e me - murların vazifeleri başın a ayı ı 

1 ~ l.ırdurlar. Fakat beğeni) - veçhile çalışamadıklarını nazarı 
f.t ' 0 nra dahi talip olan kı - k d 

ak ı '"k k dikate alan vilayet ma amı, e • 
dil'. e le evlenmesi pek kati vam saatlerinin tebdili için teşeb· 
kadı b n, kocasmı kovacak o • 
Utıun b b' . l w t ae e mı an atmaga 

büsatta bulunmuştur. Dahiliye 

Vekaletinden gelen cevapta bu 

hususun tanzimi salahiyeti vilaye

lzmirde Asansör mahallesinde 
oturan Halil lbı·ahim Efendi, ge • 
ce evinin önünde oturduğu bir ıı· 

rada komşusu Y ako oğlu Danyel 
bağıra bağıra Y?.hud:ce konuıma· 
ğa başlamıf, bu hareketi kasta 
makrun gören Halil İbrahim Efen 
di, Danyel Efendiye Türkçe ko -
nu~masını teklif etmiş ise de Dan· 
yel: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye ve Belediye Binaları ve Önlerindeki B eton İskele .. 

Çanakkale, (Hususi) - Çanak-! 
kalenin mühim dertlerinden biri 
olan tahmil ve tahliye meselesinin 
halledilmek üzere olduğunu ge -
çen sefer yazmıştım. Buranın ti
caret aleminde ve halkın çoluk 
çocuğu ile sert havalarda vapur • 
lara gidip gelme yüzünden çek· 
tikleri güçlüklere artık bir niha • 
yet vermek lazımdır. Çanakkale
nin mevcut iskelesinin denize 
doğru 12 metre daha uzatılması 
düşünülüyor. Halbuki yanı ba -
tında sahil sıhhiyeye ait mükem • 
mel bir beton iskele vardır ki bu
raya 15 bin tonluk büyük gemiler 
kolaylıkla yanaşabilirler. Her ne 

kadar belediye tarafından mev -
cut iskelenin uzatılması mukarrer 
iıe de buraya Ayvalık ve İmroz 
hattına işliyen küçük egmiler ya
naşabilirler. Çanakkale pek ma
lum olan ehemmiyetine ve bugün· 
lerde bir transit merkezi halini 

almasına binaen vapurların sıh • 
hiye iskelesine yanaştırılmaları 

maksat ve maslahata daha ziyade 
muvafık olur. 

Devlet Denizyollarmın bura a -
centası Mehmet Ali Beyle görüı • 
tüm. Mumaileyh te ayni fikirde· 
dir ve hatta geçenlerde bir müna· 

sebetle buraya gelmiş olan müs -
teşar Sadullah ve umum müdür 

Sadettin Beylere keyfiyeti bildir· 
diğini ve onlardan bu hususta 
kati söz aldığım söyledi. Müste· 

şar Sadullah Beyin ~u meseleyi de 
halledeceğine burada kanaat var
dır. Acenta Mehmet Ali Bey ay· 

rıca Çanakkale vilayeti .maka.mı ,. 
na da resmen bir rapor vermişt ir. 

P·· "apor, vilayelce ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınarak lktıaat 

ve Sıhhiye Vekaletlerine arzedil
miştir. 

Ragıp Kemal 

Bir deli anasını dövdü, 
babasını öldürdü! 

Sivas, (Hususi) - Hafile tabi İbrahim, jandarma ile bir likte 
te bırakılmıştır. 

~ k·değildir. Hiç bir kimse 

rı101 ~ı\ l ona bu hareketinden - Konuşmıyacağım benden ne Göydun köyünden buraya çok acı buraya getirildi. Şuuruna sahip 
istiyorsun?. bir haber geldi: görünmüyor. Tahkikat devam et· ij (!~ap verme i lazım gel -

dare' O, ka huki erkek böyle değil-
i ltısınd 

rJı.1 () ..... an ne kadar mem· 
ı ... ~aaa 
rıı ~- lb,. ' ne kadar betbahtlık 
~· ıı .. rnı 

)ot açamaz. Karısı ken· 
ı:ıt "errne · · ı .. k . l{ahri zse o unceye a· 

el 'l'(!ti~i ıekrneğe mahkumdur. 
dar 6 ~lik azanmak için erke -

"' ~ oldu ~ '' dav gu vasıta karısına 
tan k lataf rna ve nihayet 0 -

'=l •ndan k 1 ~ekr ovu masını te-rr. 
tıa~ard 

D'• il b 
ııot'\in .. u vasıta kuvvetli 
~l h' Uyorsa da hakikatte o-
~ ıç bir k . 
I ' Oran ıymetı yoktur. 
't-t tar fgo Grande kadınları 

t ı a ınd ' 
e~ "'liy an ihmal edilme-

i,,d .. ı ... au e~ ehemmiyet vermi -
,ıfl' ı l' ıhrnaı · . . 

ıU' "e Re ın ıntıkamını 
1'!~ l ~eyd nç erkeklerle nıüna -
. cJ~ \l' a etrn k . 

ğıf1 • Şu h e ıuretıyle alı _ 
ıla"afınd ald galebe gene ka
h·edilen ~a kalıyo~. Esasen 

• •le o dın, kocasını azat 
<ti anda · 'b 

~"eae n ıtı aren böyle 
artık ··1 ·· • •na k 0 uncıye kadar 

jJ1J~ ' l>,1tın alrnağa mahkum na -
k•Y~ ı hit ~ IA.zımdır. Çünkü 

~ ertı:e" h ~a:rn kt ge iç bir kadın 
~ &. adır. 
~ tarfııfınd L 

an K<>ealığa ae • 

Vilayet, yaz sıcaklarının deva

mı müddetince memurların mesai 
&aatlerini şöyle tanzim eylemiş • 

tir: 

Sabah saat sekizde ite baılana
cak ve fasılasız saat on dörde ka

dar devam edilecektir. Memur -
lar, sicaklarda yalnız altı saat va· 

:ıife görecekler, öğleden sonra ça· 
lışmıyacaklardır. 

----o--

Safrar.boluda iki yangın 
Safranbolu mıntakasmda, Kum· 

luca mevkiinde kereste tüccarla • 
rımızdan Antep zadeler damadı 

Reis zade Hilmi Beye ait kereste 
fabrikasında, gece yarısına doğ • 

ru yangın Ç!kmış ve fabrikanın 
makineler dairesi tamamen yan
mııtır. 

Yangının kaza VP. yahut kasıt 
eseri olup olmadığı ancak tahki · 
kattan sonra anlaşılacaktır. 

Bu fabrikanın yanmasından bir 
hafta evvel de, on beş dakika me· 

saf edeki ahşap bir han tamamiyle 
Yanmış, hic bir fey kurtarılama • 

Diyerek ve bağırarak Halil tb- "Bir oğul, babasını biçakla öl· mektedir. 
rahim Efendiye sopa ile hücum dürdü.,, rt. rt. 
etmiş, başından ağrr surette ya - Meseleden haberdar edilen ka· lzmirde inkılap dersi eri 
ralamı§tır. za miiddeiumumi vekili Ali Bey İzmir Halkevi, İzmir mebusu 

Kocasını~ h•1 hali~i gören Şe - Göydune giderek tahkikatla meş- .abık Adliye Vekili Mahmut Esat 
kibe Hanım da müdahale etmek 
istemişse de o da hi•cuma maruz 
kalmış, yüzünün bir kaç yeri be
relenmiştir. 

Kavgayı haber alan Halil lbra
him Efendinin akrabasından Yu • 
nus ve Nihat Efendiler koşı:ıuşlar 
Halil İbrahim Efendiyi ha~taha -
neye götürmüşlerdir. 

Zabıta, hadiseye vaz'iyet etmiş 
ve müsel:>hipler hakkında tahki -
kata başlamıştır. 

Silivrideki muhacirlerin 
istekleri 

Silivri, (Hususi) - Vali ve be
lediye reisi Muhittin Beylp vali 
muavini Ali Rıza Beyin kazamıza 
geldikleri yazılreı ştı . V <l l i He mu
avini buı-ada , k2'.z<:..m!za Bulgaris
tan ve Romanyadan gelen muha
cirlerin iskan hususund:ıki istek· 
lerini dinlemişlerdir. 

"llff"'8DmAlllllRUltMllU'lUtttllllltf'lltlUtlftlll'frutnumıı11ıt1••1 •HıtHlftffilllf .. UtttttltllıJJlı 

gul olmağa başlamıştır. 

• Cinayet hakkında aldığım ma · 
lumatı V AKIT e veriyorum: 

Göydunde Çavuş oğlu lbrahim 
Ağa diye tanman 75 yaşlarında 

bir ada~ vardır. Bunun ayni 

isimle anılan oğlu lbrahimin şu • 
uru bozuktur. Delikanlı anası ile 

Beyin İstanbul Üniversitesinde ve 
Ankara hukuk fakültesindeki ln-

kılap kürsüsünda verdiği deraleri 

lzmirde de vermesi muvafık ola· 
cağını kararlaştırmıf, hunun için 

Mahmut Esat Beye bir telgraf çe
kerek ricada bulunmuştur. 

Mahmut Esat Bey, İzmir Halk-

geçinemiyor, evde her gün kavga evinin bu ricasını kabul etmiştir. 

gürültü patırtı eksik değil... Ci • Mahmut Esat Bey Halkevine gön-

nayetin vuku bulduğu gün de ge

ne tarladan dönen İbrahim 2.r.a • 

sına ağzına gelen fena laf lan söy

lemiş ve kadınıdöğmeğe ba~la -
mıştır. Bu esnada odaya giren 
İbrahim Ağa, oğluna: 

- Ne yapıyorsun. İbrahim, bu 
senin anan değil mi?. 

derdiği bir telgrafta, inkılap kür· 
&ülerinde verdiği derslerin hula -

sasmı 15 ağustostan itibaren lz • 
mir Halkevi salonlarında verece· 
ğini bildirmiştir. 

Menemende bir cinayet 

ınışhr. Bu han, Bartınlı Karuta· dan tuhılmakta idi. 811 han da, 
ğı zade Mustafa Beye ait olup gece arka tarafından lutuıarak 
Safranbolulu Kör Osman tarafın· yanmıştır. 

Diye çıkışmağa baflamış. ibra· 
him, babasına da kızmış, biçağım 

çekerek ihtiyar babanın karnına 

bir kaç. defa saplamıştır. Zavallı 

75 lik hl\ba, oğlunun biçağı altın

da ölmüıtür. 

Menemenin Ulucak köyünden 
Emin oğlu Mahmut, Günenli kö -
yü civarında Çerkes Mahmut oğ
lu Şakir tarafından başından ya -
ralanmıştır. Mahmut aldığı ağır 
yaranın tesiriyle vefat etmiştir. 

Katil yakalanarak adliyeye veril
mittir. 
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Altı ayda 50 bin 
dosya yenilendi! 

.... (Baı taraiı 1 nc:i sayıfada) zai tetkilat tarafından vücuda 

Fransada 
Rejim değişmesi 

isten ili yor 
-- (Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

Beşiktaş Viyanalılara 3 - 7 yell 

Maç senaryosu boz 
bir filme benziyordu 

binaatnda muvakkaten yerleıen getirilecekti; görülüyor ki y eni _ 
adliye daiTe.ine gidenler en üıt leme itinde bütün İstanbul adliye 
katta iki dairenin kapısında fU ya- tetkilatının muhtelif nispette his • 

iki meclisin de feshedilmesinin 
şiddetle lizım olduğunu ve Fran · 
aaya, halkın iradesini açıkça tem· 
sil ederek mcsul olacak yeni biı 
n•jim vermek için yeniden intihap 
yapılmaımı iıtemiıtir. 

~~~~~~-·----~~~~-

Baş~angıç çok mükemmel olmuştu. Fakat Beşi 
zıları okudular: ı ıe eri vardır. Binnetice timil bir 

Birinci Yenileme Bürosu 
İkinci Yenileme Bürosu 

en çok kalede beliren şanssızlığı güzel oyunu 
nazarla bakıldığı zaman yenileme 
i§inin takriben 50.000 dosyaya hi

Çok mütevazı bir kadro ile ite tap ettiği anlaşılır. 
baıhyan daireler fU tekilde teıek. Yenileme itlcrinde avuko.t ar · 
kül etmiıti: Birinci Büro - Reiı kadaılarımıza rla ayrı bir fazilet 
İımail Hakkı, iza Muhittin ve Ri • h · ueıi çıkarmak lazımdır; yenile· 
cai Beyler. Kalem heyeti - Mü- mc doıyalarındaki eıas ma1zcme· 
ıerref, Cemile Hanımlarla Kemal, nin avukat doıyalarmdan çıktığı 
Sabri, Ltıtfi, Fikri Beyler· dütünülürae bir kamın adamının 

ikinci Büro - Reiı Fazıl, iza e!iyle iş tcıkip etmenin kıymet ve i-
Sünuhi ve Tahıin Beyler. Kal&m ıabeti kendiliiinden meydana çı • 
heyeti: Hadiye, Fakihe Hanımlar· kar. Bu münaaebctle bazı temen -
la Muammer Bey. nilcri kaydetmek le muvafık olur 

20- t -s:.~ tarihinde ilk nu d • 7anne erim: Biriken itlerin bütün 
maralarrnr kaydeden Bürolar, 21 {evkalade çalıımalara rağmen in· 

M. Lcon Blum, M. Tardieu'nün 
idaresinde bir faşist rejimi teşek· 
külünün çok tehlikeli olacağını 

bildirmiş, Fransız sosyalistleriyle 
komünistleri arasında son günler· 
de yapı lan hareket birliği misakın· 
dan memnuniyetini izhar etmiştir. 

Mücadelenin, kararla§tırılmış 
içf mal ardan başka, hürriyetlerin 
kaldırılması teşebbüslerine kar· 
tı mu haf aza tertibatı alınmaaı ve 
bilha!aa buhrandan meıul olan 

Temmuz 934 tarih!nde 4500 er ta..-ı, aşağı yukarı bir senelik bir kapitalizme müteveccih olmaıı i· 
yüzü yazarak yeni müracaatlara zaman itidir. cap ettiğini tasrih etmittir. 
kap:lı-.rını kapadılar. 

!\1uztarip insanlar.n bu kadar Fransız kabinesi bugUn 
Bu müddet içinde durmadan 

- ' uzun bir intizara tahammülleri ol· toplanacak 
din' c~meden c;alııan büro heyet • 

madığını da düşünmek iktiza eder. Tououse, 23 (A.A.) - M. Do· 
leri 3000 kadar dosyayı yeniliye • Son " muhtelif sebeplerle müra • mergue ile 15 dakika görü§tükten 
rek. yani yeni baştan tanzim ede • 

caat imkanını P.lde edt:miyen ta • sonra M. Cheron, dün otomobille 
rek mahkemelerine verdiler. Gö- lihsizler bulunduğu da hatıra gel • Parise hareket etmittir. 
rünüı~e fevhalldelik arzetmiyen mek İc->.p eder. Mülakatta baıka hiç bir kimıe 
l:u ~alııca i~ tarafından bakı!dı-

Bence her biri ayrı b;r faziletle hazır bulunmamıt ve hiç bir tebliğ 
ğı ı·e ne~~ce!er anhyan bir gözle d 

mücel:ıhez olan büro au.!lnı mün· neıre ilmemiıtir. 
ölçüldüğü zr.man yapılan işin e -

feriden tavzif ederek a lh büro vü· Toulouı'dan hareketinden evel, l·-:m.n:rcti forkc-::ilir. Unutma -
mı· . i-ı:ımdır ki doaya bir kül ha • cucla get:rmek ve diğer t.uaftan ic· M. Cheron ıadece- yazifeainin ver· 
l ' d ld d ra hikimlig· i ve S. ultan-ıhmet ıulh mit olduğu neticeden tamamen .mde mü!alea e · iği zaman a-
.,., yi.:zde eo haUedil:nit demek • mahkemesi kadrosunu zengin- memnun olduğunu aöylemittir. 
· !ettirmek pek muvafık olur. M. Doumergue, Pariae ıalı sa· tır. 

Yenilenen doıyalar içinde yüz Tatbikatı devam etmekle be • bahı döneceğini ve ayni ıün saat 
sene gibi fanileı·den pek azına raber müracaatı bakımır.dan tari· 17 de toplanacak olan kabineye 
müyesser olan bir ömre malik doı· he intikal eden 2367 numaralı riyaıet edeceğini teyit etmiıtir. 
yalar olduğu dü ünülüne hikaye· kanun muvacehesinde yapılan iı· " Baı••llıil, t'Le Tempe,, ••zeteıi
lerinin bile takvim yapraklarına leri dütünürken o kanunu yapan· nin bir muhabirine kabine içtima· 
srğamıyncak bir derecede bulun • ları tevkir ve kanunu dosyalar Ü· ınm ertesi günü bir nazırlar mec· 
duiu kolayca anlatılır. Paıteur, zerinde yaıatanları taziz eylemek liıi toplanıp toplanmıyacağını he-
12 senelik yıpratıcı bir çalııma .. hepimiz için bir vatan borcudur. nüz bilmediğini ıöylemİ§, vaziyet 
dan sonra mikrobu keıfettiii za .. Omit ederim ki cumhuriyet hüku· hakkında beyanatta bulunamıya • 
man ıu büyük MSzleri söylemi!ti: meti yorulmaz çalıımalariyle yan· caiına teeaaüf ederek ıadece de
"İnaan tahiatla me9~;ui u1 ~ ola bi" sın küllerinden yeni bir adliye ku· mi9tir ki: 
nevi Mvki tabii hak\kat kazanır.,, ran faziletli hatları hiç bir veçhile "Ötedenberi, düıünmek itiya
İtl~ hldiseJe 1·apılan çahımalar ihmal etmiyecek ve vatandaşlar dımdır. Meseleye etrafiyle vakıf 
da böyle oldu: Çok pratik bir tarz şu büyük çalı~mayı daima hürmet· olmak isterim. Arkada,larımla gö· 
da p~r:tan oözlerden ve daiınık le hatırlıyacaklardır. rüımekliğim de lazımdır. Ondan 
kağıtlardan mazbut doıyalar mey· irfan Emin sonrP.. bir karar vereceiim ve bu· 
darıa çtkh. :; nun ne olacağını öğrenecekıiniz.,, 

-- (Baı t.a rıfı 7 inci sayıfadadır) 

bir . fırtına atlatmak ister gibi ça· 
hııyordu. Buna rağmen Viyana 
muhacimleri zıkzak paslarla hiç 
rahatıız edilmeden oynuyorlardı . 

Yeni kalecide de, büyük bir fır· 
tmaya tutulmuş acemi bir gemici 
hali baılamışh. Buna rağmen üç 
ıütü yumrukla kornere çelerek ta
kımını iki golden kurtardı Kırkın· 
cı dakikada Viyanalıların soldan 
gayet rahat paılarla bir iniıleri ve 
köşeleme bir yer şütleri, dördüncü 
defa Betiktaf kalesine girdi. 

Vaziyet, hemen hemen bir pa • 
niğe doğru giden bir şekil almıf • 
tı. Viyanahlar Beşiktaş kalesi Ö· 

nünden ayrılmıyorlardı. Betik • 
ta§, evveli. Fahriyi ıağ hafa ge • 
çirmiş, sonra onun yerine de ihti· 
yat oyunculardan Muhteremi ge· 
tirmitti. Fakat gelen de hemen 
hiç muvaffak olaınıyordu. Bere· 
ket venin devrenin tamamlanı~ı 
bu berbat vaziyeti kurtardı. 

~ ,,. ~ 

ikinci devrenin daha feci ola · 
cağını tahmin edenler çoktu. Fil
hakika bjrinci devreyi bire karşı 
dört aolle bitiren bir takımda ma· o 

nevi kuvvetlerin iyice azaldığın 
düşünmek, gayri tabit bir düfÜn· 
ce olamazdı. Fakat bu maçın 
baıka türlü bir maç olduiu ilk 
dakikalarde tekrar anlaşıldı. Be· 
şiktaı kalesine ıene Mehmet Ali 
geçmiftİ. Düdükle beraber Beşik· 
la! muhacimleri seri bir ak!§ yap· 

tılar. Hücum kırlıdı, fakat bunu 
ikinci bir akın kovaladı ve Ha· 
yatiden Şerefe İnen top Hakkının 
ıütü ile Viy:.."1a kalesine girdi. 

Bir dakika sonra bir akm ve 

bir sayı daha: Top gene Haya· 
tinin sürütü He kaleye yaklaştı. 
Hayati şüt çekti. Geçen oyuna ait 
yazımızda iyi olmadığını itaret 

Yenileme itlerinin yalnız bu Tramvay şirketinin 926 
iki muhterem büroya münhasır mukaveleleri feshedı"ldt. 
bulunmadıiınıi da ehemmiyetle Göz Hekimi 

.. ••••••••••••-~; ettiğimiz Viyana kalecisi bunu 
1 tuttu, fakat o da ileriye doğru e· 

kayde~ek lazımdır; çünkü sulh Tramvay tirketiyle nafıa veki.- Dr. Süleyman Şükrü 
davalarma ait dosyaların, ait ol· leti arasında 1926 senesinde akte- B:ıbıı\li, Arı kıra cadde ·ı No. 60 

dukları mahkemelerde ve icraya dilmiı o!an iki mukavelenin feshi T clefvn 2256 fı 
ait itlerin de icra hlkimliklerinde ile 1928 mukavelesine muvakka • 
yenileneceiini kanun tasrih etmiı· ten rücu ~dilmesi icra vekilleri be üzere bir heyet teşkil olunmuttur. 

Bu heyette İstanbul nafıa komi .. 
serledinden mühendis Civanıir 
Bey, Ankara telefon müdürü Ni
yazi Bey ve maliyeden bir mü • 
feltit bulunmaktadır. Heyetin 
Ankarada bulunan azaları bugün· 
)erde tehrimize geleceklerdir. 

ti. Bu zorlu it ayni yüksek merci
lerde de tevkire ıayan mahsulle· 
rini verdi. lıte küçük bir bilan· 
ço: 

2500 Ü ikinci, 1000 i üçüncü, 
1100 Ü dördüncü, 4400 il beıinci, 
3500 ü altıncı, 3000 i yedinci icra· 

yetince kararlaştırılmıştır. 
Bu karar üzerine almmaıı la

zım gelen tedbirler nafıa vekaleti 
tarafından tesbit edilecektir. • 

Diğer taraftan latanbul telefon 
tirketinde heaabat ve mübayaat 
üzerinde umumi tetkikat yapmak 

ya ait olmak üzere on bet bine ya
km~ndoıyaPnın~~de~n- 1•••••••••••••••••••••••••••~ 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 
-------------------~--

Ayaşlı Ve Kiracıları 

linden kaçırdı. Bamb!no yetişti 
ve kafa !Je topu kaleye 16oktu. 

Viyananın dördüne karşı Be • 
ıikta§ üç sayı yapmış oluyordu. 

Daha ikinci devre yeni başladığı 
için Beşiktaşın vaziyetini kurtar • 
ması adeta kolaylaşmıştı. 

Betiktat takımından Adnan çık 
tı, yerine Nuri geçti. Beşiktaş bir 

akın daha yaptı ve bir fırsat da~ 
1

ıa kaçırdı. 

Beşinci dakikada Viyanalılar 

'::~ndi!erini toplıyarak gene Be • 

şiktaı kalesi önünde sıralandılar. 
Sol açıkları hemen hemen korner 

ahf yerine yakın bir vaziyette Be· 
şikta! kalesine yıldırım gibi şüt • 
!erinden birini attı. Mehmet Ali 

tuttu, fakat gene elinden kalenin 
içine kaçırdı: Be§ İnci gol. 

•imi itine g·r:•ildi : diğer taraftan 
Sultanahmet birinci ıulh hukuk 
mahkemesine 150), üçüncü ıulh 
hukuk ınahkemeıine 1452, betinci 
ıulh hukuk mahkenıeıine de 200 
müracaat vaki oldu; ıu halde hü· 
rodakiler de dahil olduğu halde 
takrihen yirmi yedi bin doıyanın 
yenileme itiyle ittiıal edildiii an· Büyük R O M A N Beıikta§ın , kaledsine arız olar. 
latılır. ,·,kırhğa ve ıinirliliğe kurban 

Maamafih yeniden tanzim e- Yazan : M. ,, gideceği artık iyiden iyiye anla • 

dilen doıyalar bundan ibaret te 'V.'f h ı · J k f ll şılmı§h. Mehmet Ali kaleyi gene 
Al ap a ınae çı tı, ı'atı e ı' M h b delildir; yenileme kanununa göre u tereme ıraktı. 

bu kanunun meriyetinden enel a· kuruş, satış geri v AKIT yurdu Beıiktaı takımı, gene kendi sa· 
!! eıldukları mahkemelere vaki o· ha:ma ııiınmıı ve ııkıtıp kalmıı· 

lan müracaatlar da ayni kanun Bu eseri mutlaka okuyunuz 1 tr. On dördüncü dakikada kale 
hükmüne tevfikan o mahkemeler direfi bir Viyana tütünü geri tep· 

~nhndani~edil~kti~Di·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ti.~eınadaaya~ı,bir~kmen~ 
ier taraftan ceza "doıyalan da ce- ticeıi, adam akıllı hırpalanan ve 

aaliba yerinden çıkan f~ 
kımdan çekildi. Halbuki 
en iyi oyuncusu Feyzi id 
onun l' erine Adnan da te 
yerine geçti. Fakat f eY 
sikliği bir türlü kapa 
ve maç bundan sonra he 
kıncı dakikaya kadar d 
Viyanalıların hücumları İ 
Bununla beraber, oyund&J 
kalmamış, vuruılar kötül 
alabildiğine bir oyun 
Hava gittikçe sertleşiyor 
kem sık sık düdük çalıt°' 
veriyordu. 

Bu yirmi dakika içinde 
ileri hareketi yapan Bet· 

hacimleri, ağırla§maları ti 
malan yüzi!nden bir kaç 
çırdılar. Son beş dakika, 

Viyana sağanağı, Beşiklff 
ni iyiden iyiye hırpalaıtJ 
ladı. Sol açıklarının bir 

orta muhacimleri bomb• 
şütle Be~iktat kalesine 
fa soktu. 

Kırk birinci dakikada 
rakıp rakio oyuncuya ~ 
atan Şeref, (Nadiren fa~ 
bu oyuncu, bu hareketi 
tı, anlıyamadık) hakeıtı' 

dan d1şarı çıkarıldı. 

Ktrk ikinci dakikada, 0~ 
sağ elan Dir iniş ve geri'~ t 
detli bir şütle top Beşil"' 
aine yedinci defa sirdi. 

Kırk dördüncü dakilı'~ 
şikta,ır. son haıiıleıi: ~1 

dan güzel bir ti.itünü v• 
leciai, hemen kalenin İÇ; 
necek bir vaziyette ve ~d 
la tutabildi . Gene aY1'1 

müe11if bir hadise dah• 

Fahri i;e çarpışarak 1~ 
Viynnalı bir oyunc~~ 
kaldığı ve acı acı bagır ~ 
lüp İ§İtilince, maç durd11 

nalının kaynak yerinde" 

ir..cin:! iğ i anlaşıldı. Jf' 
Sakatlanan oyuncu 1 ,~ 

farı çıkarıldı ve artık tP 

mitti. 
:(. ,,. "' 

ı,it 
itte dünkü maçtan "'ıı' 

rüt ve not. Betik~a~ 1'11e~I 
şüphesiz kalecilerır.ıfl ·•' rsSJ• . 
vaziyetlerde top kaçı pJe' 
Fakat bizce bu, ıebetı V~ 
ginesi değildir. E\"fe d~ 
lılar, ilk madarınd•b" ,tı~ 

- d • ·ı 
ketli, daha sert, a fe' 1 

ı;ıe • 
nadılar. Ustalık ,,e 1'1 

· ııorı• 
lstanbul şampıY0 orır"' '(I 
faik göründüler. S . ..,et• 

,,.ı•ı " 
takımı , oyunun ı ..• 11" . e ,... . 
ustal:klı bir tabıY ·rıııe'1 

d gwjftJ Jl 
Sık sık oyuncu e ıı1'tj 

.. boıııı 
1umın ahcngını 

bir şeye yaramad•· ı.-rı : 
rıc" e 

Günün en iyi oykı.ı "e şe' 
· · flak 1 e' zı, Hayatı, ti"' · 

. ye ı• .. ,, 
Umumi netıcc o1' iJ "'' 

b · den ç ~,.,. 
yanalıların ız. kerre ' 
1 ki d " bır L•f cau arı un J>er•P"'"' .. o 

oldu. Bununla diİ~~ 
niıbeti , iki takJPl•~ ııi•""~ 

·ı ~ e bıt ' 1 
lan için adı ·"~ 2 / J 
etmedi. Mesela "1tp' o 
ve mantığa daha 
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Yeni Kitaplar 1 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Uman ban, l"elefoo : 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

Bütün millet1erin edebi, içtimai, ikhıadi, mali •• en muhal-~ 
let eserlerinden ıeçme kitapJann tercümesi ve "DÜN ve Yarın,,~ 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam fasılalarla otuz EEI 
ilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • · 
uda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem • 

lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

1 S d k d 
vapuru 27 

Beşinci kitap a ı za e Temmuz 

S 1 • - Cutn&günü saat 11 de Sirk~ · o s y a 1 z m =~ ci rıhtımından kalkarak doğru lz -
ınir, Antalya, Mersine gidecek. Oc-

Ka u ts k y: Sabiha Zekeriya 1 nügte bunlara ilaveten Alanya, Kül-

Fiatı 75 kur uf. Tevzi merkezi V AKIT kütüphanesi I lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 
lıtanbul Ankara caddesi 

Şimdiye kadar basılanlar = lzmir sür'at yolu 
ii 
~ Dün ve yarın ( tercüme külliyahndan ) basılmış oJanlar 

sırasile şunlardır : 
l inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 Kş. 
2 " ,, AİLE ÇEMBERİ,, l. H. Alitan 100 ,, 
3 ,, ,. TiCARET, BANKA ve BORSA 

İktısat doktoru: Muhlis Etenı 75 
" 

" 

Devlet ve ihtilll §! 

Mütercımi: Haydar Rifat 75 ,, 1 
KAUTSKY'ye göre Sosyalizm -

4 " 

5 " 
_____ M_u_·t_e~cimi: Sabiha Zekeriya Fi. : 75 -

"Dün ve Yarın,, tercümekülliyatmm yakında neşrolunacakl 
eserlerinden bir kaçı da şun f ardrr: ~ 

1 - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. sa 
11 - ISFAHANA DOGRU: Piyerloti: 1. H. Aliıan 
111 - Kapitalizm bubram: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
IV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Atı. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 

~ VI - Goiro Baba, Ba1zak - Haydar Rifat Bey. 1 Vll - faa: Pariı Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine-

1 Sangle - Haydar Rifat Bey. 

~ 111ımıııı1111mıııı~ıımmımıımııımıı:1111111ı1111111111ıııııııııııııımıı1111ıııırııııııııııııııııı ıımııımıııııııııııııııııııııııııııı111111111 1111ıııııııı ııııı111ıııııııı111111ıııı1111ııımııııımı ı~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

8 ton Gaı : Açık azaltması : 1 Ağustos 1934 Çarşamba günü 
saat •14 te. 

Deniz Levazım depoları ihtiyacı için 8 ton Gaz J Ağustos 
1934 t1ribi11e raslayan Çarıamba günü saat 14 te açık azaltma 
ile satın ahnacaktır. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler 
her gUn Te azaltmaya gireceklerin de muvakkat lcminatlarile bir· 
likte K11ımpaşada lciin Komisyona müracaattan. · (3755) 

,. !lllflllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

lstanbul Harici Askeri ! A K B A I 
Kıtaat ilanları 1 ~ 

Sakarya vapuru 
Her Pertembe ı:;ünü ısaat 15 

da Galata nhtmıından kalkacak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da İzmir -
den kalkıp doğru lstıı.nbuta gele . 
tektir. 

• Yaz mevsiminde 

ADALAR 
rakısı nefaset ve ucuzlu· 
§u dolayısile nete ve 
zevkinizi bir kat daha 

arttırır 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acentderi lürakôy · Köprüba~ı 
l'el.42862 - Sirkccı Mühürdarı:ad r: 

.. __ Han Telefon 22740 --il 

Trabzon Yolu 
VAT AN Vapuru 

ı 24 Temmuz 
S A L 1 20 de Galata rıh
tı mandan kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, laebolu, Sinop, 
Samıun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 

Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürment. Ordu'ya uğraya· 
cakhr. (4080) 

il - VAK.l"l 24 TEMMUZ 1934-

l • •' • • ··.~" ....... ~~~..;: -, '1:,. .. ı: ..... " . . ' . ~· ,1 
• ' • ' • • • ,:, : : • • • 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

T~rkiye Ziraa~ bankasından: 
( 6 ) Müfettiş Namzeti almmak üzere 11 - 8 · 1934 Comar· 

teai günü saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edecek· 
lerin (Mülkiye) veya ( Yüksek Iktisat ve Ticaret ) Mektebinden 
veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bu~uomaları ve yirmi ya· 
şmdan aıağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiş NamzetJerine (140) lira maaş verilir. iki senelik 
stajdan sonra yapılacak mesleki imtibanda muvaffak olanlar 
(175) lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. • 

imtihan program1D1 ve sair şartlan havi matbualar Anka
rada Ziraat Bankası Teftiş Hey'cti Müdürlüğünden ve lıtanbul 
ve lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada y~zıb vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Zi;;-at 
Bankası Teftiş Hey'eti MüdGrlüğüne nihayet 26 - 7 • 934 Per· 
tembe günü akşamına ~adar göndermek veya bizzat vermek 
surdi 'e müracASt etmiş bulunmalıdırlar. (3776) 

• 

Nafıa Vekaletinden: ~fava ihtiyacı için 5600
11 Ankarada AK b A kitap 1 Ayvalık yolu 

tnetre kaputluk kumaş ka · ı evinin birinci şu "Jesi modern 1 BANDfRMA vapuru 25 
l>ah zarfla münakasaya kon· !!il bir şekilde Maarif Vekaleti İ Temmuz Çubukderesi üzerinde beton olarnk kısmen inşa edilmiş olan bara• 
llıuştur. Sartname ve nü . ~ karşısında açı~ffiışlır. AK B A ~ Çarşamba 19 da Sirkeci jın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja ait muavin tesiaatm 
fllunelerini görmek istiyen . i kitap evleri her dtlde kitap, 1 rıhtımından !ialkacaktır. t4081 l yapılması ve bendin inşası esnasında Çubukçayı ıularının akıtılması· 
lerin her gün öğleden sonra j mecmua, gazete ibtiyaçlanna 1. nt temin edecek muvakkat mecraların açılması ve inşaatın tatbil< ve 

\re miinakasaya iştir:ık ede · ~ cevap vermektedirler. Gere~' ; p 1 l T icrasına muktazi bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakaıaya ko-
Cek!erin 14 - 8 - 934 cu . ~ kitaplarınızı gefek ~ırtasiye· 1 o at ı opçu nulmuştur. Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar gunu 

~~rtesi günü saat 10,5 da te· I nk~ıti en ufcu'zdo!arakd A_kK BdA 1 Alayı SA. AL.Ko. nundan: saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Müsteşarldt makamında yapıla-
·•{lllatlariyle birlikte M M §§ ı ap ev erın en te arı e e· . . . ~ . . . . 
V. S . · · 1 bilirsiniz. Devl~t Matbaais• § Alayın ihtiyacı olan 30.000 . caktır. Talıplerm carı seneye mahsus T icaret Odası ve ehhyetı fennı· 

atınalma komısyonuna = e • 'k 1 ·ı (67 soo) l ' ık · kk · h ·ı · l'lliiracaat]arı. 1 kitapları ve VAKiT' ın neşri · § kilo sığır etı kapalı zarfla ye ves1 a an 1 e · ıra ı temınah nıuva ateyı amı en aynı 
(1) (3966) ~ vatının An~arada aahş yeri 1 münakasaya konmuştur. Ta- gün ve saatte komisyonda bulunmaları Jazı.mdır. Ta1ipler bu husus· 

lf. ~"' 1 A KB A kitap ev· eridir. 1 )iplerin 4/ 8/934 tarihinde nıu- taki şartnameleri (20) şer lira mukabilinde Ankara da Nafıa Veka]e-

llava kıtaatı ihtiyacı içiu 1 ,\.T~ B ~ l\1eı kezi T elt'fon 3137 ; vakkat tcıninntlariyle birlik .. ti malzeme müdürlüğünden tc dnril< edebilir ler. 

d
l6o ton kok ve 270 ton ma • i B.ırrnı csı Şbubc Si .. [l 1761 1 te Polatlıda Topçu alayı SA. Halen şantiyede Vekalet emrind e bulunan les?sat ve a1at ve ede-
en k·· •• •• k 1 fl iii ın c ._ u e aman az::ı ı = •• l hl b"l Ab dl 

l omuru apa ı zar a a- • jj AL KO uuna muracaat arı \•atın münakasa şartnamesinde tasrih edildiği veç i e ı a e e tos -•llacakt . . . : .. ıı ırııı ıımııınıııınıımııı ııııı rnııııııııııı ııııııııııı ıııııııııııııııı ıııııııııııııııııı ııııııı l'liJ •• • •• ,. . 
lllek i 1!· $art~1ameleı ~ .' ~~r İstanbul ı incl iflas memurlu- luzumu ılan olunur. (3916) lim edilmesi de meşruttur. (3871) 

ıed stiyenlerın her gun og- ğundan: J b l ı· h•l hh• 
i .en sonra ve münakasaya . Dr. Ihsan Sami stan U imanı Sa 1 Si ıye 
9ştırak edecek]erin ı3 _ 8 _ ı - Müflis, Terzi Todori Kos· G k k b b • d 
d 34 llazartesi bünü saat 10 .. S tantono efendi tarafından alacak· ono o aşısı merkezi başta a etın en; 
ll~ teminatlariyle birlikte M. l lılarına konkordato teklif edilmiş Beis ~ukl~~u YC ihtdilAtları.na karşı Haydarpaşa ECDrazı isli a iye haslanes ı b ir senelik ibtıyacı için 
•rt. V S t · . pek tcsirlı ve uz~ aşı ır. Dıvanyolu 
tıa :. a ınalrna KomısyonU· olduğu cihetle alacaklıları masaya - Sultan Mııhmuı türbesi No. 189 23 kalem erzak açık münalfas aya lt onu !muştur. Münakas a 9 Ağus-

llluracaat]arı. . so2 G • kısmen veya tamamen kayıt ve -----~------ tos 934 Perşembe güoü saat 14 de alata da Kara Mustafa Pa şa 
"------ <39GS) (3) li:abul edilmi~ olan eshabı matl-u - lLAN so '.<ağmda lstanbul Vma oı Sahi! Sıhhiye Merkninde müteşekkil 
llr ff f C bun 19 Ağustos 934 pazar günü komisyonda yaptlacağıadan isteyenlerin şartnameler ini görmek • a ız emaf 
1' saat 11 de yapılacak toplanmada Beyoilunda Doğramacı ıokağı · üzere Hastane idare Merr,ur :uğu ile mezkur merkez Levazım Me· 
' "-hili hastalıklar - · •. eha••ı•ı " t[ (4013 C1trna '"".. hazır bulunmaları. 27 - 29 numaralı bakkal dükka- murluğuna murac 3 a arı. ) 

fled ve Pazardan bafka ırünlerde 
l en 90 •ta b n.ra •aat 2i de B ya kadar 2 - Ahiren maıaya 15 numa. nım devrettiğimden benimle hesa· 

ra tahtında bir alacaklı müracaat bı olanların bir hafta zarfında ttı..,:lı Q~da ~İva~yohmdı ( 118) nu· 

~-b l tııuıı kabıneainde haatalanru etmiş olmakla evelce tanzim edil· mezkur dükkana müracaatları. 
f()rı:. eder. Muayenehane ve ev ~ ... ·, 

• 3239~. 

as ~•zlık ikametgah telefonu Kandil! 
- Beylerbeyi 48 .. 

miş olan alacaklar sıra defteri dü

zeltilmit olduğu ilan olunur. 

(1521) 

(1529) 

Filip 

Devlet Demir yolları ilanları 

Lo'.< molif bakır ocak aksamile sair bakır ve prinç malzeme· 
nin kapalı zarfla rnünakasası 3 / Eylül/ 934 Pa1artesi günü aad 
15 de Ankara'da idate metkeıinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar Jirayn 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (4025) 
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Tl:.:J Q K iVE 
Holant•• 
Bank-Cini N.v. 

Sabık aahrıseflt Felemenk 
Bankası 

llRAAT 
lstanbul eube•I BAN~A51 

Galat• KarakOy Paraa 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 
ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MODDALDK 1 AMSTEADAM 
•ubelerı : Amsterdam, Bueno• Alr••• 

latanbul, Alo d• .Janeıro, Santo•, Sao Pauıo. 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1934 senesi 21 temmuz gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

·-: 
:1 
~ ... 
"";. ... 
fl)t 

ı 
~ 

l 
l 

Fasıla ilk Son 
HUDUT HAREKET dakika hareket barek 

10 ş· 1. T"' 1 { Şi,liden ·Tünele 
•t 1 

- une - Tünelden • Şiıliye 

12 H b" F tih J Harbiyeden· Fatihe 
ar ıye - a l Fatihten • Harbiyeye 

ıs T ka s· k . {Taksimden· Sirkeciye a ım - ır ecı s· k .d T k . 
ır ecı en • a ııme 

16 Maçk _ Be azıt f Maçkadan • Beyazıda 
a Y \ Beyazıttan • Maçkaya 

Maçka Em. .. .. { Matnadan • E. On üne 
- - monu E. nünden • Maçkaya 

17 §itli - Sirkeci { Şiıliden • Sirkeciye 
. Sirkeciden • Şi91iye 

Talu" Aksar {Taksimden. Aksaray& 
- un - ay Abaraydan • Taksime 

• .. •. { Kmtah;lftan • E. Onüne 
- Kurtul111-Emiııonu E.Onünden • Kurtuluıa 

B. Tattan • Beheie 
,, • E. Onüne 

Bebekten· 
22 Bebek - EmiDCSnü 

,, 
Eminönünden • Bebeie 
Bebekten • 8. Tap. 

23 Ortakö Aba { Ortaköyden- Aksaray& 
l- ray Akaaraydan. Ortaköye 

Ortakö Em. .. .. { Ortaköyden • E. önüne 
- y - IDODU E ö .. d o k'" • nun en - • oye 

3' Betiktat _Fatih (Betiktattan ·Fatihe 
oıiiııııiiıı,.. _ _.. ______ (Fathiten • B. Tap 

A. earaydan • T. kapıya 
T. kapıdan - Sirkeciye 

3Z Topkapı - Sirkeci Sirkeciden· T. kapıya 
----------• T. Kakıdan Be1aııta 

Beyuıttan T. Kapıya 
T. kapıdan• Akaaraya 

saat 
3-6 5.31 

9 5.51 

5. 7 6.32 
9 S.49 

s 7.30 
7.SO 

5-8 S.S9 
17 6.41 

7 6.57 
14 6.29 

8 6.16 
12 6.58 

18 7.02 
S7 7.38 

6.00 
6.45 

5.26 
6 5.36 
10 5.48 20 

5.56 

8 s.so 
ıs 6.35 

18 6.26 
20 6.52 

ıaat 

23.42 
24.02 

1.00 
24.20 

19.20 
19.40 

23.21 
24.02 

20.19 
20.47 

19.59 
20.31 

19.Sd 
20.35 

23.14 
23. 

20.25 
20.SS 

24.40 
1.20 
1.57 

20.50 
21.32 

23.56 
24.22 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

19/7 I 1934 vaziyeti 
7 6.34 20.53 AKTIP 

. , ...... , .. _ .. :. .. ~:-~~---.. ··--·-14 7.16 21.S4 K•• ı Ll1'8 

5.24 - ~~~-~~~-~--~~~=.:~~ 1: :~:::· ~ 
5.40 23.31 Ufaklık·-··--·--.. ------······ .. 699.520. 16 36 .• 91.097.46 

S 6.12 24.02 T ed•wDld•kl B•nknotl•r: 

lbtiyıt akçesi .................................. ·--·-.. -· .. ·--· .. . 

8 24.04 1. IS D•hll•kl Muh•ltlrler 1 Deruhte edilen evrakı naktiyc iL 158 748 563 -
24.30 1.30 Albn: Sıft 1\1- ···-····· l.788t024 I L. !.515.004. - Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

1.45 Tiirıı U.rg ··- ·-··················· .. 130.000.JS 2645.004.15 lcriııe tevfi kan vaki tcdiyaı 9.484.929.72 

6 5.32 
10 S.48 
16 6.20 

-. H•rlçteld ll•h•ltlrler: Deruhte edilen evrakı nık tiyt 
23.23 Alun: Saff kilogram 3.745· 128 i 5.267.833. 78 bı~ıycsi ............. M.. ..............•. 149.263 633 28 
23.54 ~lanı tah'rili kabil Serbest döYizler ~ 4.135.922.75 9 403 756.53 .Karşılığı tamamen alan olarak 

Lire , 
ls.ooo.~., 

663.91V 

{ 

Aluaraydan- Y. kuleye 
33 Yeclible - Sirkeci Y_. lml~den • Sirkeciye 
.=..:::==.;;;;..:~=. Sirkeciden • Y. kuleye 

Y. kaleden • Akara,. 24.27 H8al•• T•lnrlllerl: tedavüle vazedilen ................... il.. 8.688.000. - 157.95f 

lllfi11r'ye-Sirkeci ~j:f=: i~: 
{ 

Aluara1dan- E. kapı,. 

E. kapıdan • AJmara,. 

5 5.24 
10 5.48 
15 6.17 

- Denıkıe edilen emkl nüdy• ı Urk Llruı Mevduatl : 
23.30 i:!t. 6 Yt 8 JDci mad· t-ısa.7-ta.568.- Vadesiz -·-....... - .............. 1 !I.791.236.32 

~·~ •t11r1ne teriikan qkf tecliyat • 9.4M.929.72 149.263 f33 28 Vadeli ·-........... - ..... ---. -----

• Seneclat CUadanı : Hvlz Mewduatl : 
Haane booolan ............... ·-···· l- 3.&26.340 _ Vıdeıiı ··············-········-···· ı 8.449.737.87 

••n1t11l üniversitesi mübayaat =.=: ~~;;;;-~~::ı"• sgeaı•u• .:;:-~" ·:=::=:=:::=::~=::: ........... '..~~~~~~· 
- ---- - -- ------ ---------

komı.SYODUDd&D• Derabte edilca emkı a~ktiye .. 
t k&rftlılt esham YC tahvilat 

Oaiftnite...ı..milefMiilteler •• miiftemilitmm aenei maliyeai itibtrl kıymede]-·--............. .. t7.8!7.J70 .n 

l;a ''Matlm, lmlr, ......ılllmlrii ile oduna,, müzayedeye münakaea ::.::.=·~~~ -a.~~~~ ~u·:~·:: 
....,_·•ı ıhlei mah••ıma teftikan 15/7/ 934 taribiaden 5/ 8/ H ... edarl• ........ -...... -.--....... _ .. __ 4 sooooo-
l&M tariMfp ~ hpah wf aaaH~ müaaneaya konulmuttur. multtellf 2..!,~.I:!~ 
Tallpı.111 w.r.: sin •l'ba;raat kMniıJODQD& mmac.ada prtnamelerini Yet&ln 

e.6Rr ............ Talipler temiaatfanm bir aün ••el liDi•.,.ite maha· 
..._.ne)'abrmalan •• ilaale siai olua 1/8/ 1934 puar ıüni aat 

Yekin 
2 mart 188S tarihinden itibaren: 

te T '•llta ... ,..t komiayolhlllela huır bulunmaları illa olu- ---... --.----llİlll~-------------------~ ~ 

... onto haddi ıU.de S 1·21 - Altın Uzerlne avan• yU•d• • 


