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bunu kesip saklay~~!!!~ 
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Avusturya aşvekili M. Dolfus 
-

öldürüldü 
a.ziler başvekô.let bina-

8llıı bastılar, Dolf usu 
"-rdular; nazır F ey esir .. 
Şark halıcılığına 

bir 
Avusturya heyecan 

bakış içinde. Miteralyözlü 
),~930 •eneıinde Türkiye iktııadi- asker/er nezaret bi-
ct l\t tetkika gelen Amerikan ti - l • [ if • ı 
h tet ırtüıte§arı· Miıter Klaynın ke- na arını ışga e lıer 
'-rıeti h·1· f · 'k "dd · · ~ttt ı a ına, gıttı çe §ı etını 

~il ltan ve bütün dünya piyasala
diJ ı, hatta şimdiye kadar kabul e
tr~ Relen klaıik iktııat faraziye
li~tıi alt üst eden buhran, sanayi 
~t tet Ve her türlü endüstri kol -
lııe~da tesirini göstereli ve göster
~ ledir. lktısat bilginleri koca 
1~ l ıtatiıtik, grafik ve çeıit çe
li~ltılarla bu görütümüzü ve-
[)~~nd ırıyorlar. 

~i ltnya ticaret kervanında mü
~ ltı bir rolü oJan halıcılık da bu 

~~llrtıi buhrandan kendini kurta
~fı. lırtıı ve mühim sarsıntılara 
~ 'tnııtır. Bunun bir sebebi, ha

~~rı mücevherat gibi - hiç te kı
~, kabul etmediği halde - lüks 
}';diye telakki edilmesindedir. 

\ 

M. DolfUs 

Viyana, 25 (A.A.) - Maarif 
nazırı M. Şuhnik buaktam radyo
da irat ettiği bir nutuk ile ahaliye 

batvekil M. Dolfusun alçakça kat

ledildiğini b'ldi miştir. Mumai • 

01bk zamanında halıya ayıra
-ti r ı olan eli geni aileler, 
\ .~ll rşısında kalınca tabiatilc 
~ 0 nce kendi yaşayışlarını sigor- leyh federal hükumeti reiıi tara -

1l'tcak ı b d l fından M. Dolfuaun yerine cari •t h vaııta ara &§ vur u ar, 
~ llıyı düşünmediler. Halbuki 
~~ hndan da evvelce değerli ha
,ı_ l'ı olanlar ınkmtılr zamanların-
~ h , 
·~t Unları ellerinden çıkararak 

1
''di vaziyetlerini doğrulttular. 

Mehmet ASIM 

itleri hal ve teaviye etmeğe me -
mur edilmiştir. 

Diğer taraftan federal ordusu 
askerlerinin asileri tardederek baş 
vekalet binasını işgal ettikleri bil· 
dirilmektedir. 

Susayan Gönül .. 
Cumartesi ~ününden ıtibaren 

yeni ve büyük tefrikamızı ~·•nneye 
bathyoruz. SELAMİ iZZET bu ye
ni eserinde muhayyile ve yaratma 
kudretinin bütün genitliğini göıter
mi,tir. "Ö)üme ıuııayan gönül" em
saline nadir rastgelinir, çok güzel 
bir aşk ve macera romanıdır. 

İngilizlerin Bownsea adasındaki ormanda çıkan bir yangın kuraklıktan dolayı çabuk tevessü ederek bütün adayı kapla
mıştır. Adada mevcut olan on iki ev yanmış tır .... 

Amerikada sıcak ormanları tutuştu
ruyor; Bir günde yüzlerce insan öldü! 

Nev york, 25 (A.A.) - Sıcak <' h • J d •• 
dalgasının öldürücü tesirleri art - ye ırae un termo-
maktadır. Binlerce ehli hayvan, mefre 34 e İndi f 
susuzluktan ölmek tehlikesinde • Ölenlerin sayısı §İmdi 700 olmuş
dir. Orman yangınları da çogal- tur. Bunlardan 20 si son yirmi 
maktadır. dört saat içinde Sinsinatide öl -

Yalnız Oklahoma hükumeti da- mü~tür. 

bilinde kuraklık ve sıcaklıktan 18 DUn hararet dört derece indi 
yeni yangın olduğu bildiriliyor. Dün İstanbul gene sıcaktı. Fa -

kat, hararet derecesi evvelki gün
kü gibi 38 ze çıkmamıştı. Vanikö
yünün tepesinde Boğazın serin bir 
yerinde bulnan ra:;athane termo • 
metresinin azami harareti 30.5 
göstermesine rağmen şehirdeki 

termometre 34 dü. Rüzgr saniye
de sekiz metre süratle poyrazdan 
esmiştir. 

Fransada kabine 
tJuhranı kalmadı 

Hükfım et vazifesine 
devam edecek 

'Bu garistanda manalı bir 
toplantı ve nutuklar 

"Gelecek toplantıyı kurtarılmış Ege 
denizi kıyılarında yap·acağız!,, 

Atinadan yazılıyor: Son gün
lerde Filibede "Bulgar deniz teş
kilatı,, bir toplantı yapmıştır. Bu 

teşekkül ehemmiyetsiz olmakla 
beraber Bulgar mülki ve askeri 
makamları ona hiç düşünmeden 

Bütün çocuklara ve gençlere açık olan müsa
bakamızın programını bugün yazıyoruz 

Bu makamlar merasime iştirak 
ile kalmamışlar, bu münasebetle 
Filibe mevki kumandanı ve beledi .. 
ye reisi nutuklar söylemişler, Bul
garların Yunan Trakyası üzerinde
ki malum müddeiyatmı tekrar ede 
rek kongre nihayetinde müstakbel 

U>cvnmı 10 nrn <oıı~ııanın a llncil sUtunundal 

16 
SAY/FA 

Yarınki yarışlarda 
hangi atlar kazanacak 

(Spor sayıfamızda) 

Türkiye - Yugoslavya ticaret 
muahedesi 

İtalya ile Sovyet Rusyanm ara
sı açılıyor 

Radyo programı 
(14 üncü sayıfada) 

Çocuk- Güzel san' at sayıfaları 



Almanya, Misaka girmiyecek mi? 
Mardin 

petrol 
Midqatta Şark mi!;akına Alman- n;;;;~i;;ı;T···-;;,;;~;;, 

1 kongresinde 

ve 
arama • 

lŞl qanzn iştiraki ihtimal- Murahhasımızın tarih ve 

l • { lisan mesaimiz üzerin- Birinci Teşrin ayında 
sondaja başlanıyor erl aza zqor deki izahatı alkışlarla 

karşılandı 
Londra, 25 (A.A.) - Berlin- ( 

den gelen haberlere inanmak la- ' 
zım geline, mıntakavi misaka Al- 1 
manyanın iıtirald ihtimalleri hak 
kında oldukça bedbin bulunmak 
icap edecektir. 

Reımi menbadan alınan ilk in· 
tiba, Almanyamn bilhassa hukuk 
müsavatı cihetinden bazı imtiyaz· 
1 lnn müzakeresine karşı göster· 

diği muhalefeti kaydetmektedir. 
Almanya, lngilterenin muhale

fet etmek ihtimali kuvvetli olan 
bu iddialarının kabulü hakkında 
b~·1 bindiı:_. 

Gerek bu sebepten, gerek diğer 
her hangi bir sebepten dolayı şim 
di Almanyamn menfi bir cevap 
vermesine intizar edilmektedir. 

Berlin, 25 (A.A.) - . Havas a
jansı muhabiri bildiriyor: 

En iyi menbalardan yapılan is· 
tihbarata nazaran ltalya ıefiri M. 
Cerutti, Berlinde hiç bir te§ebbüs 

te bulunmamış. fak at Rom adan 

avdetini müteakip hariciye müs· 

teşarı M. Von Bulovu ziyaret e
derek bu suretle hariciye nezare· 

tiyle yeniden teması tesis etmiştir. 
Zannolunduğuna göre, muhave

re Avrupa misakları sistemi etra

fında cereyan etmiş ve M. Cerut· 
ti, İtalya hükumetinin noktai na· 

zarını bildirmiştir. Maamafih 
İtalya sefirinin Avusturya vaka

yiine de temas t:tmiş olması gayri 
kabil değildir. 

Amele, Makdonald' ın 
siqasetini bef enmiqor / 

' 
Amele partisinin istedikler~ Harp bütçelerinin 

tahdidi; hava kuvvetlerinin kal~ırılması .• 
Londr"~, 25 (A.A.) - Amele 

partisi, kendi vicdani kanaatini 
sosyalizm ve sulh namı altında neş 

retmittir. Bu eser, Southtort'ta 
gelecek teşrinicvvelde toplanacak 
olan partinin senelik kongresine 

arzedilecektir. Bu vesika, liberal 
fırkaya karşı şiddetli tenkitler ve 

Makdonald kabinesi siyaseti aley
hine ittihamk: la başlamakta, 

1919 muahedeleri ile merkezi dev 
Jetlere yasak edilen bütün silahla- I 
rm kaldırılması teklif edilmekte ~ 
ve zıman sistemi tatbiki, harp 

bütçelerinin tahdidi, milli hava 
kuvvetlerinin kaldırılması, bir 

beynelmilel hava polisi ihdası ile 
milletler cemiyeti tarafından tat-

Almanyada oturan 
yabanaılar kısır

laştırılacak 
Berlin, 25 (A.A.) Hususi 

mahkeme adliye nezaretinin mü -
zaharetiyle verdiği bir kararda 
Almanyada oturan ecnebilerin de 
kısırlaştırma kanununa tabi oldu
ğunu ilan etmiştir. Maamafih ec· 
nebiler, Alman topraklarım terk 
etmek suretiyle bu mecburi ame· 
liyeden kurtulacaklardır. 

Rıdvan Nafiz Bey 
Ankara, 25 (Hususi) - Rıdvan 

Nafiz Bey yirmi gün izinle İstan· 
bula hareket etti. Teftiş reisi Az· 
mi Bey kendisine vekalet edecek· 
tir. 

Sabık Hidiv yeni bir 
şirket yaptı 

biki dü§ünülen ceza siıtemi ile 

tayin edilmiş .bir ademi tecavüz 
misakı yapılması teklif edilmek
tedir. 

Fırka, bundan başka. hükume· 
ti başka bir hükumetle olacak 
ihtilaflarını, kendisini müdafaa İ· 
çin kuvvet istimaline mecbur kal 
dığı takdirde dahi milletler ce -
miyetine havale etmeğe mecbur 
edecek bir sulh beyannamesinin 
parlamentoca kabul olunmasını 
istemektedir. 

Fırkaca müşterek emniyet sis
temi kabul edilmekte ve f r:kanm 
sulhu ihlal ede-:ek olanlara karşı 

neticeleri ne oluna olsun hükumet 
ile müşterek hareket edeceği te -
min olunmnkta:ıır. 

Nafıa vekili 
Af yon da 

Afyon, 25 (A.A.) - Nafıa Ve
kili Ali Bey, Demiryollar umum 
müdürü ve diğer Nafıa erkaniyle 
beraber bugün şehrimize gelmiş • 
tir. 

Vekil Bey, tehrimizde dikilecek 
-zafor adibesinin hazırlanmakta c· 
lan 1<a· desini, yapılacak Antalya 
hnth &i:zeraihını, istasyonların 
vaziyetini ve timendifer tarifeleri 
üzerindeki ihtiyaçlarını tetkik et. 
mişlerdir. Bütün Devlte Demir -
yolları şebekesi üzerinde köylüle 
r ·., şehir ve kasaba µazarl:rına 
gidip gelebilmeleri için ucuz bir 
tarife tatbik edilmesi etrafında e
tüt yapılmasını not emişlerdir. 

Nüfus işleri için yeni 
talimatname hazırlanıyor 

Ankara, 25 (Hususi) - İstan
bul nüfus müdürlüğünde değişik· 
lik yapılmıyacaktır. Dahiliye Ve
kaleti nüfus i!leri için yeni bir ta· 
limatname hazırlamaktadır. 

Cenevı·e1 25 (A.A.) - Beynel
milel maarif kongresine i§lİrak c .. 
den talebe müfettiti Ktıdri Beyin 
memleketimiz maarifi hakkında 

kongreye verdiği izahat, alkışlar· 
la karfılanmııtır. Bilha11a yeni 
tarih ve lisan mesaisi hakkındaki 
iznhrıtı büyük bir alak;,. uyandır· 
mıf ve murahhasımız bu iki nok
ta üzerine kendisinete\:cih edilen 
suallere cevaben: Ta··ih mesaisi· 
nin doğrudan doğruya tamamen 
ilmi ve opjektif mahiyetinde bu · 
lunduğunu, tarih tetkiklerinin ga
yesi de Türklerin men~P.lerinin ve 
medeniyetlerinin ilmi ve opjektif 
bir surette tetkiki ve bu hususa 
ır.f:ktep programlarmm da daha 

büyük bir ehemmiyet izafesi oldu 
ğu'lu bildirmittir. 

Murahhaaımızın rapotunun ma· 
hiyeti ve verdiği izahat, f evkalide 
takdir edilmi! ve Kadri Bey teb. 
rik edilerek bir çok murahhaslar 
"Sizin büyük bir Gaziniz var, mu
hakkak Türkiyede her sahada ça 
lıJılıyor. Keşke bizim ae böyle 
bir dahimiz olsaydı.,, o~mişlerdir 

Kongre mesaisini bugün ikmal 
etmİ!tİr. 

Liselerde imtihan 
usulleri değişecek 

Maarif vekili AbidinBey, 
Maarıf meseleleri üze

Ankara. 25 (Hususi) - Petr ol arama is!eri müdürü Ce,,at 
bu hafta içinde Mnrdin v~ Midyt'. ta hareket edecektir. Hala 
yatta beşi Amerikalı, ikisi Türk olmak iizerc yedi mütehassıs 
r.ıaktaclır. Sondaj aletlerinin bir kı&rnı Mardine ve bir kı stıı1 

Midyata nakledilmiştir. Yalnız mayıs ayı içinde kırk bin Jjrll 

kil ücreti verilmiştir. Sondaj içi n 15.=ım olan su boruları ..;e 
törler satm alınmıştır. Yalcımfa te::e1li\m edilecektir. Birinci 
:ir ayında sondaja başlana:ağı tnhmin clunuyor. Amerika P 
mecmuaları sondaj neticesi haH::n·'a izahat istemektedirler. 

r,üne kadar makineler ve nai<il ücre ti olarak harcan~n para 250 
lirarlır. 

Yeni kıoskova elçimiz Vasıf Bey 
Ankaradan geliyor 

Ankara, 25 (Huıusi) - Yeni Mo:;kova Büyük Elçi::niz V 
Bey bugün hareket etti. İstasyonda Hariciye erkanı ve meb' 
taraf mdan te§yİ olundu. Vasıf Bey lstanbulda ve lzmirde 
hafta kaldıktan sonra Moakovnya g · clecekf r. 

lzmiTde muhakenzat Kibrd şirketile otatl 
müdürlüğü ihtilaf mahkeme'4e 

Ankara, 25 (Hususi) - Mali· Ankara, 25 (Hususi) - 1'1 

ye Vekaleti, lzmirde davaların şirketiyle Maliye Ve!<aleti a 
çokluğunu nazarı itibare alarak da çıkan ihtilaf hakkında M 
'yeni muhakemat müdürlüğü ih .. müste§arı Faik Bey: 
das etti. Bu müdürlüğe İzmir a • "- Şirket, kibr!tte yapıla1' 
vukatlarmdan Şerafett1n Bey ta • 'Z İ latın mukavele hilifma aiti 
yin edilecektir. Müdürlük yakın .. •nu iddia ediyor. Vekalet, id 
da faaliyete geçecektir. nrn yerinde olmadığı kana•i 

Altın arama işleri 
müdürü 

Ankara, 25 (Hususi) - Altın 

arama itleri müdürü Hadi Bey 
Kara Tuzlasından yarın gelecek -1 

clir~ l mal.ke-.aye düalÜ ' • •e 
lenecek söz kalmadı.,, de~ 

--o--

Maliye mütehassısıfl1 

seyahati 
•• ,ı 

Ankara, 25 (Hususi) - ffl 

tir. 
rinde beyanatta -<>--

mütehaaaısı İstanbul, lzmir 
yahatine perşembe günü çıkt' 

bulunuyor /ştanbul Belediye bütçesi 
Ankara , 25 (A.A.) - Maa - k "k d.ld. 

rif Vekili Abidin Bey, matbuat iet l e l l 
umum müdürlüğü iç matbuat şu- Ankara, 25 (Hususi) - Dahi-
besi mütavirine muhtelif maarif liye Vekale~i İstanbul belediye:si 
meseleleri üzerinde şu beyanatta bütçesini lastik etti. Biitçe bugün 
bulun uf tur: Vekiller Heyetine ıevk olundu. 

"- Bu sene muallim kadrola
rında esaslı bir ceğişiklik olmıya
caktır. Li;eleriu dört seneye ve 
umumiyetle orb tahsilin yedi se· 
neye çıkarılması ve müfre.Jat prc~ 
ramlarında bu vaziyete nazaran 
lazım gelecek değişmeleı·in ya -
pılması için esaslı tetkikata baş -
lanmış ve bu tetkiklerin neticeleri 

Isparta 'gülyağı şirketi 
Ankara, 25 (Hususi) - İ!par • 

ta gül yağı li.mitet şirketi yüz bin 

lira sermaye ile teşekkül etti ve 
faaliyete geçti lspartada yapılacak 

gül yağı fabrikasının temel atma 
merasimi eylül içinde olacaktır. 

tır. 

--o-

lzmir Ziraat banktı 
avukatlığı 

Ankara, 25 (Hususi) - f 
Ziraat Bankazı avqkathğı"" 
lemdar ~ğlu Lütfi Bet taYi11 

di. 

--o--
Mensucat fabrika/af; 

dan alınan istihl4 
vergısı 

Ankara, 25 (Hususi) - .. ·ro•· 
sutat fabrikalarının haı~~ 

alındıktnn sonra mevzuun ehem · -==========---= ........... =-=----= 
itibaren tatbik edilen j,tihl' """'~ 
. . b 1 .,ı ... 
sının azı memur arca ıa• t 

miyetine binaen maarif şurasm • 
da müzakere ve münakaşası lü • 
zumlu görülmü~tür. Kat'i karar 
bu meseleler maarif turasında mü 
zakere edildikten sonra verilecek
tir. 

Bir çok dedikoduyu mucip ol· 
duğu söylenilen bakalorya imti -
hanlarının neticeleri tetkik naza
rından geçirilmi~~ir. Bu neticele
ri Eylül mezuniyet imtihanları i
çip ayrı ve ~elecek seneler için 
daha esaslı ve ayrı şekiller tespi· 
tile me,gulüz. Bu tekiller her ne 
olursa olsu~ her ~eyden önce tale
bemizin derslerine P.saılı ve dik
katli surette çalışması lazımdır. 

1934 - 1935 den yıh için teı·· 
tibat ve hazırlık yapılmıttır. Bu 
cümleden olarak Kadıköv lisesi 
e!!1<İ Tıbbiye binasına n1lkledil-

la gelip yatı m~kteplerimizde yer 
bulamıyan tale!-e bu sene Hay· 
darpa,ada en müsait !artlar içir.· 
de okumak imkanını da elde ede· 
ceklerdir. 

İstanbul liae;i içinde eıki mev· 
cudiyetini tam irlame ettiremiyen 
muallim mekteb, de Haydarpaşa-

daki binanın eski askeri Tıbbiye 
kısmına daha mütekamil bir va-

ziyet verilerek geçecektir. Hay· 
darpaşada açılacak bu lise ok•ıt
ma bakımın-Jan ve laboratuvar . 
ders levazımı cıhetinden çok kuv-
vetli eleman v~sıtalarla teçhiz e-

dilecektir. Yüzlerce gece talebe
sini ıineıine toplıyabilecek olan 
bu müeaııesenin Cumhuriyet Maa-

alındığı yolundaki şikiyetl~ 
rine varidat müdürü Riif 

diyor ki: f. 

- "İsHhlak vergisi k•11~~ 
verginin ya gümrükten S~tJ 
ken ve ynhut fabrikada •• ~' 

~ 8 ıı~~ alınacagı yazılıdır. u ,..ı 

fına hareket edildiği. ~oi lı 
dir. Y ~lnız stoklar ıçtıı St . 
muftyyen hüküm vardır· ,1· 
dan, satılırken istih~~k ."d,tt 
nır. Mağazalarda uç y 

ra tahsil edilir.,, 

-o- • ,,~ 
M .. b d I tefviz ıf 1 u a e e, . ,,,,., 
Ankara, 25 (Hus~~ı) del•·..ı 

umum müdürlüğü ınu1:-'' fJ. 
viz İ§lerini lzmirden ~ 1,, f" j 
lerdc bitirmittir. Bu ıf ıtJ'' 

Londra, (Hususi) - Sabık hi
div yeni bir f irket teıkil etmiş ve 
müdürleri arasına geçmiştir. Yeni 
tirket yatçılık ile meşgul olacak· 
br. !ermayeıl üç bin altındır. 
Şirketin maksadı tenezziih yatla
rı edinmek ve bunlaı ı çalıştırmak
tır. 

Köylüyü topraklandırma 

matı yakında yapılacaktır. 
tali·ı miştir. 

Her sene Anadoludan lstanbu .. 

rifinin en verimli ocaklannclan 
biri olacağma ve çoi< zaman geç· 

meden umumi dkfada değeri ol· 
duğu mevkii alacağına eminim.,, 

· taııt• 
da t~sfiye ve mesaı ·Jıiıt' 
. , . k tatbı 
" ' " 1.n anununun 
dilccektir. 



e 

RETLER 
......... 11 •••••••••••••• 

~ mantığı 
llrında Yer )er Antisemit cere

llevleı.i-. --,or. 
Yada Hitlerizm, Romanyada 

"'~huı:dar bunun bir misalidir. 
bir "-~a bir taraf tan müthi§ bir 
~ bır taraftan korkunç bir 

1 ra dünyanın atelye mınta • 
~ milyon işsiz elleri koynun

l•Yor. 
ll bi 

r tezat alemidir. Bir Kaos 
laıdır. Bu manzaraya beylik bir 

İill l.uhranı ilave etmiyorum. 
hnın derlendiği, toplandığı ve 
~Ollarduğu sanılan bir zamanda 

lp saçı halini almASı sebepsiz 

tOı~akantık, içinden çıkılmaz 
l•lıken manzaranın birbirine 
Ultbiı; d ni tamamlıyan hareketle-
~: Bu Kaosun da bir mnntıkı 

... '"r. 

"Y•dak. d.. d k" ) ı anarııyı, unya a ·ı 
t~ İdare eden iş hacmidir. Sü-

• t, dostça yaşama, mücadelesiz 
1
' hacıninin, insanların yaşama 
~ ll~iun gelmesinin ifadesidir. 

. e ınıan~arın iş hacmi ve ka
. ~le hayat hakkn~daki telakki 

11 
rirıe denk geliyorsa orada ih

' llrıarş:den eser yoktur. 

~ 1(. "' 

~ltırnd b .. ı .. · an ugun cu anarşı man-
" 

1
• ihti)aJ hamlelerini tetkik e

''tf 1cede bana hak vcrccek5İ 

· it "tada Yahudi düşmanlığı iş 
I ati iti "1rnan unsurlannın İtİ)•at ha-

~" hayat reviye 'S İ arasındaki 
eı.e .. ıleri ge!m::ktedir. 

1' ~ . hal"pten evvel de Alrnanya
L..lldı dütmanlrğı vardı. Fakat bü
~ten evvel Alman unsurları, 
dil lırıele, ve bunlann yanında Ya-

11l'ıtyı Öyle rahatça istismar c-

' lci, rnüıtcmlekelerden ve ci
. t-laı-ından gelen yüksek kıy • 
' laksimincie aralarında büyük 
~lenin meuuu olabilecek bir 
~ 

~it el r, mü&teml k lerdcn 
tı_ r.lc luymetler ortadan çeki

\ ~t .seviyesi birden bire dü, -
1 ~tnı daraldı. Buhranlar dara-

sı/I ~raz daha sıkııtırdılar. Bi. 
QYh hayat mücadelesi keskin • 
ı:--:-n sınıf mücadelesi §eklini 
tt" t aınıf kavgasının hedef cdin
tıt1"" kurulamadı. Çünkü hn;·. t 
A.1 'Peyi müddet yiik::ek bir hal 
~n •ınıf mücadelecileri istis-

~"'"Yanıazlardı. Bunun icin 
d'~ika bir ~ekilde baş verdi: 

1
11fhlan!rğı ... Yani Yahudinin 
Alma h • . . 

~d ı,· n ayat sevıyeıını mu-
e ılnıek irin e1e almak! 

~lir~'da ayni şekilde liberal ik
... .,1 .e.

1
11 harpten galip cıkan Ro

~ c;ı e . 
-, .n arasında faydalı neti • 
f dı, Sch . ı· .. -Yd rı ve ma ı muesıe • 

"ııt,, •l•ndıran İstikraz'ar köylü-
" &ahiplerı' d b' .. 'tpL • arasın a ır mu • 

. " "'•ıni k 1 · \'tlik n uru masına ıcbep 
·~ 'tbtı,~uhafızların mevcudiyet-

it, 
1 bundan başka bir şey 

"' ~t • he'Yler klA "k 
ı•çin.j ası bakımdan işin 

,~'*'-ırii: . a:z. olduğu 2'.amanlarda, 
a,.1 'nl ınkııaf hamle~eri gös • 
~Yii arda ortaya çıkar. 
-~L- teı; i . · 
A. .... ~ ~ tsı:zı çok olan yerler-
~ ~le. tesadüf edilmez. Fa • 

&l'evi (N t' 1 -.......~""'---· a ıona reeovery 

Taksim - Yeni 
mahalle 

Yunan 
tayyareleri 

Otobüs ücretlerinin ucuz- .. .. 
laması suya düştü! Dun sabah Bukreşe 

Taks'm · Yenimahalle arasın
da işleyen otöbüs ücretlerinden 
beşer kuruş indiri:ecekti. Benzi
nin pahalılaşması ve yolların bo· 
ıukluğu, otobüs lhtiklerinio ça· 
buk eskimesi yüzünden bu in· 
dirme kararı gelecek yıla bıra· 
lolmıştu l 

gittiler 
Kaymakam Temelis'in ku· 

mandasındaki Yunan tayyare fj. 
losu dün sabah 8, 50 de yeşil
.köv teyyare meydanından Bük· 
reş'e müteveccihen hareket , et
miştir. 

Yunan tcyyarecileri yeşilköy' 
de tayyare cemiyati ve hava 

Seyfi Paşa şehr İ- müfrezesi kumandanlığı erkanı 
tarafından uğurlanmışlar ve bir 

mize geldi çok ha!k keodılerini alkışlamıştır. 
Eu ay başında şehrimizde Yunan hava filosu kumandanı 

tetkıkatta bu!unan ve Türk-Yu- kaymakam Temelis, hareketi es· 

nan gümrük muhaf ua iş'erile 

meşgul o!an muhafaza kumanda· 
nı Seyfi Paşa lzmirden şehrimi· 
ze gelmı ttir. Scyfı Paıa gümrük 
muhafaza müdürlüğünde tetkik
Jerine devam etmek üzere bir 
müddet daha şehrimizde kala· 
caktır. 

lkiısat vekili 
bugün geliyor 
I,.tısat Vekil ı Celal ecy isti

rahat etmek üzere bugün saat 
onda lstanbula dönecek ve yerli 
mallar sergisi şerefine verilecek 
olan ziyaktte bulunacaktır. 

--o--

Bozuk etler takım ediliyor 
Mezbahaya bozuk etleri tak

sim edecek bir makine getiril· 
miıti. Bu makine İflemiye baı· 
Jamışhr. Günde yüz yirmi kilo 
et takım edilerek Acezeye ve· 
rılmektedir. 

--O--

Rauf Hayri Bey ihtisas 
makkemesine verildi 

Odesadan Çiçerin vapuriyle 
lstanbu!a gelen ve beraberinde 
kaçak lüks eşya bulunan Rauf 
Hayri Bey dün sekizinci ihtisas 
mahkemes'ne veriJmiıtir. 

Administration) teıkilatının ortaya 
attığı sendikalar ta~afından idare edi

liyor. Ba§lrca mesele it saati ve ücret· 
ler iıidir. Bugün kapansa da yarın ye

niden patlak vermesi mümkün olan 
bir hadise yani iı hacminin daralması 

kar1111nda bir kütle refahını baıka bir 
kütlenin fedakarhklarında aramak isti· 

yor. Bu da Kaosun bir batka perdesi
dir. 

Dünyanın bu karma karıtık man
zarası it hacimleri bollaşıncaya kadar 

böyle devam edeceğe benziyor. Kaos
un mantıkı böyle söylüyor. 

Sadri Etem 

nasında cemiyeti Istanbul şubesi 
müdiirü Hasan fehmi beyle ve· 
dalaşirken, lstanbulda gördükleri 
aamımi hüsnü kabulden çok mü
tehassis olduklarmı, ıehrimizden 
unutulmaz hatıralarla aynldıkla· 
rını söyLemiş ve tayyaresiyle uçu-
ıa baılarken elinde tuttuiu bir 
Türk bayrağını açarak yüksel
miştir. 

Yunan tayyareleri, meydan 
üzerinde bir devir yaparak, teş

yie gelenleri se'imlımıtlardır. 
Üç tayyareden mürekkep bir 

hava filomuz da yunan tayyare
lerile birJikte havalanarak lstan
bul ufuklarında onltrı uğurlamıı
hr. 

Filo kumandanının beyanat. 
Kaymakam T emelis, bır mu· 

harririmize şu beyanatta bulun

muştur : 

- lstanbuJ'dalri ikametimizin 
pek kısa olmasından bütOn arka· 
datlar mUtee11iriz. Burada g6r
düjümüz candan hüsno kabul, 
büyük samimiyet, ayrıhtımızın te
essürünü kuvvetlerdiriyor. Gerek 
Türp hava ıabili arkadaşlanm, 

gerek tayyare cemiyeti erkanı ve 
matbllat, velhasıl temas ettiği· 
miz herkes bize yüksek bir alaka 
ve teveccüh g6ıterdi. bunu bu· 
rada şükran n minnetle kaydet
mek isterim. 

Suriç yoldaş 

dün gitti 
Sovyetlerin berlin büyük el

çiJiğine tayin olunan M. Suriç, 
dün akşam ltalyan bandnalı Ves· 
ta vapuru He Odesa'ya hareket 
etmiş ve rıhtımda lstanbul valisi 
Muhittin beyle sefaret konsolos· 
hane erkim tarafından uğurlan· 
mıştır Senelerdenberi dört mem
leketi Türkiyede muvaffakıyetle 
temsil etmit ve kendisini burada 
herkese sevdirmiş olan Sur.ç 
yoldaşa iyi seyyahatler dileriz. 

DEH Rt Efendi Nası 1 

· · • '!':fo '!" . !. ~tla;:lö 
çoialdığı ıu aırada_ 

:..ı:ahldar.• ı 
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Lağımlcu-ın ut:nut: aöküldüğü 
yerlerde ... 

Sakalara hususi 
çeşme! 

Halka ve sakalara ayrı 
ayrı çeşmeler gösterildi 

Fındıklıda cami içinde ve 
Aya1pışada Hamidiye çefmesin· 
de balk1n su almcısı yasak edil· 
miştir. Bu çeşmelerde yalnız sa
kalar su alacaklardır. Bu kara· 
ran verilme.ine, sakalarla halkın 
daima kavga etmelf'ridir. Saka
la~da kendi çeşmelerinden başka 
yerlerden su alamıyacaklardır. 

______ ........... 0------------
Fı r k a umumi idare 

heyeti toplandı 
Cümburiyet Halk Fırkası U· 

mumi Kitibi Recep Bey dün 
Ankaradan gelmif, umumi idare 
heyetinin toplantısına riyaset et· 
mittir. Bu toplantıda yeni iza 
Cevdet Kerım Beyde bulun· 

muıtur. 

----o-

Yunan gümrükler 
umum müdürü 
Bir mUddettenberi ıehrimiz 

de bulunan Yunan gümrükler 
umum müdürü M. Karacidiı Eie 
vıpurile Pireye gitmittir. M. Ka
racidiı Atinada Türk - Ynnın 
gümrük muhafaza tetkitihnın 
birlikte çalıımaaı hakkında ma· 
liimat verecek ve icap ederse 
tekrar Türkiyeye dönecektir. 

--0-

Deri ve ayakkabı rekabeti 
Deri ve lastik ayakkabılar 

rekabeti meselesini bal için seçi
len komiıyon pazar günü tetki
katını bitirmişti raporunu baıır

larken bazı noktaları daha tetkik 
etmek istemiş bu suretle yedi 
kule deri fabrikalarını gezmek 
ve ayakkabıcılarla konuşmak u
rureti basıl olmuıtur komisyon 
bu işleride yaptıktan sonra rapo
runu oraya verecektir. 

--0-

Fedai'nin müdafaası! 
Köprü üıtünde daktilo Süzan 

Hanımı öldürmekten ıuçlu Ali 
Fedayi Efendinin dün müdafaası 
yapılacaktı fakat vekili gelmedi
ğinden mahkeme, mildaafa ıçın 
bıtka bir güne b1rakıldı. 

---0--

Ticatet mektebi 
müdürlüğü 

Yüksek Ticaret Mektebi Mü
dürlügüne tayin o!unan Nihat 
Bey ,ehrimiıe gelmit ve y~nı 

vazifuine başlamışhr. 
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SOHBE1LER 

Edebiyat gençliği 
Edebiyata meraklı gençlerin mek· 

tehi var mı? Bugünkü edip namzetle
rinde, Fransızların ecoles litterair:s 
dedikleri edebi mektepleri yapm1tk he
vesi görülüyor mu? 

Franıız gazete1erinden birinde, go· 
züme böyle bir sual ilişti de, bunu, 
kendimize sormak hatınma geldi. Ce
vabını birden bire veremedim. Geııe 

de vermek istemiyo:um. Yalnız itiraf 
edelim ki, bugünkü gençlik çok ba~1-

bot çalrşryor. Bugunkü edebivatın İ· 
nanı yok. Bugün ıair ve ediplerin, he
men hemen, cemiyet halinde yaşam;ı
dıklarını iddia edebiliriz. 

Edebi mektep, ayni ideal peşindP. 

ko§an, ayni prensipleri güden, Ryr.İ 

bayrağı taşıyanların ve bir şef tanı -
yanlann bir araya toplanmalandır. 

Bütün noksanlarına rağmen, Şinasi • 

nin, Muallim Nacinin, Fikretin, me~
tepleri vardı. Yahyn Kemal, bir mek • 
tep yaratamamakla beraber, etrafına 

münevver bir :zümre top!amııtı. Nasıl 

ki, Fransada da romantiklerin batın • 
da Hügo; natiiral:ıtlerin ba§ında Zo
la; sembolistlerin batında Malamıe 

vardı. 

Halbuki bugünkü gençlerin gözle
ri, kendilerinden ba,ka kimseyi gÖm• 

miyor. Hepsi: 
"Ben benim sen de ıen, ne rap, ne 

ibat!" diyor. 
Ferdin dinsin, yani kitapsız, İnan· 

sız olmaaı kabildir. Halbuki Ate cemi· 
yet olamaz. Cemiyetin muhakkak bir 
ianı vardır. Budaya inanmaz, fakat 
Kari Marksa inanır. İsayı inkar ede -
bilir, fakat Ogüst Konta tapar. 

Bugünkü edebiyat gençliği. tama • 
miyle ate.- Bunun için de. cemiyetin 
dışında kalıyorlar. Bugünkü edip ve 
şairler arasında, romantizmden realiz· 
me kadar, edebiyatın her cereyanını 
hislerinde aksettirenler mevcut. Ne ya· 
zık ki, zümre halin'! bile gelemiyor, 
bir araya toplanamıyorlar ve bir ıef 

intihap edemiyorlar. Köçebelikten kur
tulamıyorlar. Edebiyatta ferdiyetçilik 
bir nazariyedir. Fakat bu nazariyede 
ferden ferda değil, zümre halinde gö
rülebilir, fakat ed~biyalta fert kalmak 
iıtiyenler, yalnız 1-izde görülmüıtür. 

"Beşerin, putunu kendi yapıp ken
di taptığına,, İnananlardan değiliz •. 

Be§er, put yaratmak iktidarında de • 
ğildir. Fakat edebiyat mekteplerine 
mensup olanlar, kendilerine bir şef ta· 
yin etmek iktidarındadırlar. 

Bugünkü edebiyat ~ençliğinde bu 
baııboılulc, bu hotbinlik devam eder -
se, ne kendilerine hayırları dokunur, 
ne de edebiyatımız onlardan hayır gö
rür. 

Sellmi izzet 

Gardiyanın muhakernesi 
Bir müddet e•vel Sultanab

mette Firuzağa camii avluaanda
ki bir evde karısı Hüsniye Ha
nımı tasarlıyarak öldümekten 
suçlu hapishanenin sabık gar
diyanlarından Has p Efendinin 
muhakemes:ne, lstanbul Ağır 
Ceıa Mahkemesi dün devam et
ti. Bazı cihetlere ait tetkikatın 
tamamlanması ı ç i n, mahkeme 
kaldı. 

Görüvor? 

. . . 1 lallun derwe eın;nesını yasak 
ederdim. 

Dehri Efendi - Bense, evvela la
ğımların karııtığı suları halkın kullan
masına mani olurdum! .. 



Şark halıcılığına 
bir bakış 

..,- (Başmakaleden devam) 

Bu iddiamıza en kuvvetli misal, lhti sas mahkemesinde 
mütarekeden sonra Almanyada 
\"Ücuda gelen buhran esnasında 
Almanların ellerindeki kıymetli 
e§yaları arasında halıları iyi fiat· 
lar satıp bu af etten mümkün mer· 
tebe ucuz sıyrılmaları keyfiyeti -

dir. 
Şimdi halı piyasasının durğun

luğu neden ileri geliyo'", onu ara!

tır&lım: 
Büyük cenk, dolayısiyle kapalı 

olan halı piyasası, harbin sonun . 
da müstehliklerin isteği ve o za . 
mana kadar da bütün Avrupaya 
tek bir şark halısı gitmemesi yü • 
zünden halıya kar§ı pek büyük 
bir rağbet uyanmasiy]e normal fi. 
atlerle ·açıldı. Fakat, harp sonu 
türedi zenginleri spekülasyon 
hırslarını, halıcılık gibi kapalı bir 
sanatla tatmin edecek müsait bir 
zemin ve sayılmaz bir servet kay
nağı bulunca fiatler yükseldikçe 

Dünkü muha
kemeler 

Bundan bir müddet evvel lstan· 
bula gelen tayyareci Rodolf Lin
danın tayyaresinin kanadında on 
iki liralık ipekli kumaş bulunmuş, 

tayyareci ihtisas mahkemesine 
verilmi§, ihtisas mahkemesi de 
maznunu para cezasına mahkum 
etmişti. 

Gümrük idaresi bu lcararı tem
yiz etrniı, karar temyizde nakze • 
dilmi~tir. Dün sekizinci ihtisas 
mahkemesinde bu davaya da Ha· 
kılını§, başka bir güne kalmıştır. 

§ Esrar kaçakçılığından zan al
tına alınan ve dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakeme e:lilen 
Necati Efendi bir suçu görülmedi" 
ğinden beraat etmi§tir. 

yükseldi. Bütün Avrupa pazarla- § Çakmak taşı kaçırmaktan 
rı, İstanbul da dahil, hep halı suçlu olan Muharrem Efendi is -
balyalarıyla dolc\u bo~aldı 1929 minde biri, sekizinci ihtisas mah
senesine kadar fiatlerdeki bu gay· kemesinde bir sene, Ramazan is -
ri tabii artım devam etti. minde diğer biri ise altı ay hapse 

Bu seneden itibaren halı değer- ve müştereken 58.25 lira para ce· 
lcrinde hissedilir derecede tenez- zasma mahkum olmuşlardır. 
züller kaydedilmeğe baılandı. Bu- § Eroin satmaktan suçlu Madam 
nun da sebebi, bir yandan umu - Eleninin muhakemesine dün seki
mi buhran başlangıcı olmakla be- zinci ihf sas mahkemesinde bakıl~ 
raber, diğer taraftan Rusların mış, muhakeme gelecek cur.·artc
Ru:;yada hükumet eline geçmi~ siye bırakılmıştır. 

Azade ve Selma Hanımlar 
Avrupaya gittiler 

Beden terbiyesi umumi mü
fetrşi Selim Sırrı bevin kızları 
Selma ve Azade hanımlar dün 
( quirİnale) vapuruile Avrupaya 
gitmişlerdır. 

Selma Hanım hareketinden 
evvel şunları söylemiştir : 

- füz iki kardeş Berlin ci
varında ( Eichkamp) ta cimnas· 
tik muallim mektebinde tahsilimi· 
zi bitirdik. Istanbula döneli üç 
dört sene oldu. Bu 10:1 uneler
de her gUn biraz dnba ileri gi· 
den beden terbiyesi faaliye· 
tlerindeki yenilikleri, değişik

likleri öğrenmek için tekrar mek· 
tebimiıe gidivoruz. ayni zamanda 
kendimize iş edindiğimiz milli 
rakıslarımıza dnha faydalı hizmet 
edebilmek için muhtelif memlc· 
ketlerin milli ra1uslorının geçirdi· 
ği inkı)ap 1arı da yerinde görmek 
ve tetkik etmek istiyoruz. Evve· 
la Yunanistana, oradan ltalyaya, 
ispanyaya, Fransaya, Belçikaya 
gideceğiz, mümkün olursa İsveçe 
kadar > o:umuıu uzatacağız. Ber
lınden dönüşte Macaristan ve 
Romanyada da bira.z. kalacağız. 

-0-

halı stoklarını Amerika \'C Avru- -o-
pa piyasalarında çok ekı:k fiatle Muallimlerin sıhhi vaziyet- Tramvay şirketi 
satması, bankalarda terhin edilen hakkında statistik 
b~r çok halı stoklarınmh lm~cbul:i Maarif Vekaleti sıhhiye leftiş Mukavelenin feshedildiği 
bır surette satılmaları, a ı ıma a- ll \ · hh d"" b·ıd· ·ıd· . l heyeti, bütün mua im erın aı i un resmen ı ırı ı 
tının ve artması ve hır de ran ve l h kk d k"l T ş· k t' . 926 . vaziyet eri a ın a tet ı iat yap ramvay ır e mın mu-
Çin pazarlarına mıkyaı vasıtası f l b' · 'k .. k 1 · · f b d'ld'V · d · . . . mış ve mu assa ır statıstı vucu· ave esının es e ı ıgıne aır 
olan gümü§ün dü,mesı ıdı. Bu . V k'll H t' k d'" T .. .. . k' . t" da getirmiştır. e ı er eye ı ararı un ram· 
hal, spekulatorlerın ha ımıye ıne Bu ıtatistiğe nazaran Avrupa- vay şirketine resmen tebliğ edil-
nihayet verdi. Bununla beraber daki muallimler arasında hastalık miştir. Diğer taraftan Nafıa Ve· 
dü§ük fiatlerden istifade etmek b . T. kaAl t' d l) l d. .. a d•w• . . .. . derecesi aıgari yüzde eflır. iır- e ı e oe e ıyeye gon er ıgı 
kaygusılebır çok muesseseler yem kiyede ise mevcut 18 bin küsur bir tez.kerede yeni tramvay ta-
battan halı almağa batladılar ve muallimden 34 muallim ciğer has- rifesinin 923 mukavelesine göre 
piyasalarda bir canlarıma hareketi haıırlanmasını bildirmiştir. Ko· 

talığmdan yatmaktadır. 
görüldi.i. Bu canlanma, bir yan .. misyonun cumartesi günü top· 

b -o-
dan lran ve Çin pazarlarına nis i lanması muhtemeldir. 
menfaatler temin ederken. diğer Fuhşa teşvik 
taraftan mesela Türkiye gibi para Leh musevilerinden Veygant İs· 

Açıkta Orman memurları mikyası gümüş olmıyan memle .. minde birinin Beyoğlunda bi1· ev 
ketlerde halı fiatlerinde meydana kiralıyarak burada gizli randevu- Son yapılan orman ten.sikatı do
gelen büyük tenezzüllerden dola - culuk yaptığı ve bir çok genç kız layısiyle bazı memurlar açıkta kal 
yı zararlar baş gösterdi. Gene bu ve kadınları fuhşa teşvik ettiği ve mışlarclı. Vekiiletten gelen bir tah
aebepten Fransanın cenubunda ve kadın ticarctile de meşgul olduğu riratta bu memurların başka me· 
Yunanistanda ink;şaf sıralarında tespit edilmiştir. muriyetlere tayinleri için vekalet-
bulunan halıcılık bu sarsıntıya da- Veygant, alman miisade üzeri· çe tedbirler alınmakta olduğu bil-
yanamıyaı·ak dağılıp gitti. ne hudut haricine çıkarılmış\ır. dirilmiştir. 

Bu canlılık ta çok sürmedi. Buh-
1·amn git gide artması, işsi:ılc:rin 
çoğalması, ayni zamanda müte • 
kabil itimadın kalkması yeni yeni 
vaziyetler hazırladı. Bunlar da 
bir çok memleketlerin kullandığı 
kontenjan, döviz tnkyidatı ve 
gümrük harpleridir. (Bir memleke 

tin diğer memleket mahna kartı 
kullandığı yüksek tarife siyaseti). 

Yerli sanayii korumak ve ibra· 
catı arttırmak gayesiyle bazı hü -
kumetler tarafından konulan kon~ 
tenjantman usulü ve güm -

rük resimlerinin arttırılması, 
fiati dütük halıların sürü -
müne pek büyük bir en -
gel teşkil etmektedir. Zira değeri 
az bir halıya verilecek olan - ln
ı;iltere ve Amerikada olduğu ıi. 
bi -- gümrük resmi ve nakliye 
masraf:, zevklerin deği§meıi ve a
lıcının azalması yüzünden satıcıyı 
dü§ündürmekt~-Jir. 

Bununla beraber Avrupada 
~i.:mrlil!ü scrb~ıt memleketlerin 
tın altıfı hah miktarına b~kı!ı~~~:ı 
bqka memleke!1erde aümrÜkl 

-o-
bağları kalktığı takdirde artan Matbaamıza gelen eserler: 
sürüm kartısında bugünltü hal1 ............... , .......................... , ............ . 

stoklarının ve yapılmakta o!anla- lstanbuldan Londraya 
rın kifayet etmiyeceği anlaşılmak- şileple bir yolculuk 
tadır. 

Çare: 
Kanaatimize göre, halı sürümü

nü arttırmak, piyasasını genitlet • 
mek için; 

l - Kontenjan tatbikinden ev· 
vel Türkiyede olduğu ı:ibi, diğer 
milletlerin gümrük hı:ı.rp!crindcn 

vaz geçmeleri, yani yüksek tarife 
siyasetini bırakıp halıdan bundan 
bir kaç sene ev\•elki uc:.ız tnrifeye 
göre az resim ı:ılmaları. 

2 - Kontenjan olan yerlerde 
ice hiç olmazsa senede bir defa 
kontenjana halı koyup şehirlere 
girmesine izin verilmesi. 

3 - Nakliye ve sigorta ücret-

lerinin indirilmesi. 
4 - Ve nihayet döviz mesele -

lerinde mütekabil kolaylıklar cfü~ 
terilmesi icabeder. 

ibrahim Hoyi 

Faik Sabri Bey geçen yaz 
şıleple Avrupanın bir çok şehir
lerine uşrıyare.k yaptığı büyUk 
seyahatin eğlenceli, faydalı in· 
tibalarını bu isimle bir ~itapta 
toplayıp neşretmiştir. Gezilip 
görülen yerler enteresandır. 

Faik Sabri Beyin temiz. ifade
si, tatlı üslubu eseri ayrıca zevk· 
li bir hale getirmektedir. Kitapta 
bir ço'~ resimler vardır. Tavsiye 
ederiz. 
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~ Davetler i . . ··-····················· .......... " ..................... . 
Bir hocanın ölümü 
Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Mcklebimizin eslti ve sevgili hoca· 

larındnn M. Dubo·,.'nın vefatiyle elem 
duyan cemiyetimiz müteveffaya ıo:ı 

vcızifeyi ihtirnmı ifo ebnek üzere bü
tiin aza arkadnş!arın ve Gale.tasnray • 
lı1ann Bcyoğ1unda Saint Antoine ki!i-
ıcsindc icra edilecek cenaze merasi -
minde huır bulunmalanm rica eder. 

ltalya, noktai na 
rını değiştird 

Polis haberleri 
w 

Dünkü vak'alar 
Dün saat on dörtte köprüde Ka

dıköy iskelesinden Bebeğe g;tmek 
te olan Hüseyinin idaresindeki 
2950 numaralı karpuz yüklü ka-' 
yığa Mehmet keptanın idnresin -
deki motör çarpmıştır. Karpuzlar
dan bir kısmı denize dökülmüş, 

kayığın bazı yerleri kırılmıştır. 

§Dün Eminönünde Bereket şekeı· 
fabrikasında çalışan Matmazel 
Mari, sağ elini mckineye kaptıra
rak parmaklarından yaralanmış~ 

tır. 

"Tiıııes,, yazıyor: 
"Muhtelif Avrupa devlell 

Avrupa ittihadı Sir John 
He M. Bar'·hou arasındaki 
katın neticesinde teklif 
Sark misakında yapılan es' 
ğişiklikler lta!yada mu=ibİ 
nuniyct bi" şekilde karşılaJV 
Tanavvur olunan misakın t 
dilen şekli, Garp cephesiJ)dt 
sa ve Almanyayı Lokarno 
desinde olduğu gibi ayni 111~ 
bil şartlara bağlıyor ve Şs. 
hesinde de Sovyet Rusya 1 

mar.y:ı nrar,mtla ayni vazİ) 
clas ediyor. Bu şekil, ltah'' 

§ Ayvansaray un fobrikasmdn , monyaya karşı bir silah , 
çalışan ameleden Hasan "·e diğer kullanmaktan kurtarıyor, 0 

Hasan ve Hüııeyin çalışırlarken tcdir. Bu protokol ayni ı , 
un çuvalları istifleri Üzerlerine Almanynmn müsavat taJeb 
devrilmiş, ameleler yaralanmışlar· tanıyor. 

dır. Bu cephelerde doğrudatl 

§ Beyoğlunda Melek hanında o" ya alakası olmıyan. fakat > 
l 

• o o A o .... ilt 
turan spanyol tebaasından 68 vazıyetının umumı nızaw 

yaşında Muiz, İstiklal caddesin -1 kadar olan İtalya, İngiltere 
den geçerken düşüp ölmüş, belch tı harcke~ine uygun bir isl 

diye doktoru tarafından muaye -1 almı~tır. 
nesi yapılarak defnine ruhı:;at ve- İtalyan gazeteleri, Baı·th 
rilmiştir. mnda yapılan tadilatın pil 

· · 'h ti · ·ta0 
S 

şayanı ıtll'az cı e r:rı oı ' 
§ Botta gezer takımından ':ı: üluü ı dırdığından bahsediyor ar· 

dün gece Bnhçekapıda Yaldızlı 1 ı "t Yalnız büyük bir diıt ~ . 
sokağında mezeci Kazım Efendi • ~· sürdükleri bir nokta var 
nin dükkanını açmağa teşebbüs İngiltere gibi, Halyanın da. 
ederken görülerek yakalanmı§!:ır. tasavver plô.nn filen iştirtı~ 

Hamalbaıı caddesinde kahveci mecburiyetinde olmad k·l·d 
Celal ile arkadaşı Kanber arasın- binaenaleyh lüzumsuz ınıı 

l . 1 ~ ı 
da çıkan kavga neticesinde Celal }erden içtinap etme en ıS. 

Kanberi biçakla kalçaaındnn ya • cliğidir. Ayni zamanda bıl 1 
ralamıı, ltai"ar1'~ polis tarafın .. iştirak ctr.ıcleı·i muh~emd;,~ 
dan yaK:alanmrştır. ,-..~~~...t--m~n~y~a~, ..... :-"o"·o~ı~ıy-a~v~c"'""y,.,,.a._...j"''·· l' 

----oı----- memleket tarafından llş 1 

Konşmentolar Türkçe 
olacak 

Şimdiye kadar ecnebi lisanile 
yazılı olan Konşmentolar Türk· 
çeyc çevrilmiştir. Oda bu türkçe 
konşmentolan isteyen her tücca
ra verecektir. 

-o--

Heybelide kır balosu 
Heybeli Adada plij gazino 

sunda bu gece bir kır balosu 
ver lecektir. Mehtabın en parlak 
gecesi bu suretle güzel bir eğ· 
lence ile' kutlu'anacaktır. Baloya 
bir çok zevat davet edilmiştir. 

-0-

Yumurta ihracatçıları 
bcankası 

Yumurta ihraç nizamnamesi i
çin hazırlanan projenin tetl"i~i bu 
günlerde ikmal edilecektir. Bu 

mi.inasebetle yumurta tacir ve ih

mutnleası sorulacak olurlş'ı' 
muaddel projenin lehinde.~ 
reccktir. Görülüyor ki ye"' 

iş 
ziyet karşısında AlmanY1' b 
fırsat çıkıyor. Almanye. . 
sallan iatifade ederek lıJJ 
hotbin düşüncelerini ter1'e. 

~ l tJ1' ha vasi olan Avrupa a c ·fı 
mek için bu fırsattan jatı 
melidir. 

b\I 
ltalyanın bu il~azları 

A o d ~'ld"r il menfaatten arı egı 1 • 

Barthou ~ro~esinc ı_mrşıe~' 
tiraz, pro3enın tadıl . > 
kaldığı takdirde kendisio• 

. di11'1 
ya ile beraber tecrıt e o' 
şekilde görmek korkusuıı 
etmiştir. 

tetİıı 
Artık silahlar mese . I' 

için Musolini siyasetin•" i 
ıeıe 

defi olan Avrupanın e ~ 
. . 'd ıee• ı si gnyc3ınm ;·cm en., ii"1' 

açık bir yol bulundug\1 

yor.,, 
racatçıları tekrar toplanarak proje ------"'.'""""--~ 
üzerinde değiştirilmesini ishdik · 
leri noktaları t~spit edeceklericlr. 

Verilen malumata gör. ihracat~ 
çıların bu toplantısında, son Sam 
sun kongresinde tesisi tekaı ri.ir e
den yumurta ihraç bankası etrafın 
da bazı görütmeler yapılacaktır. 

Bir kısım tacirler, yumurta ihraca
tımız için çok faydalı olaca~ı du
şüncesile, bu bankanın derhal ku
rulmasını ıstemektedirler. 

--o-

Alman piyasa1arında 
mallarımız 

Türkofis müdürlüğüne gelen bir 
telgrafa göre Berlin ve Hamburg 
piyaıalnrmda Türk keten tohum· 
farına fazla rağbet vardır. Keten 
tohumbrı 199 frank, Mersin çav
darı 4,90 florin üzerinden muame-
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fia!deden: Selftmi izzet 

Ali Naki, doğrulmuştu. Göğsün
den ağır bir yük kalkmıştı. Biraz
dan, canı çıkacak olan babayı dü
!Ünüyordu: 

- Çok p.ıra verdim ama, kur· 
tuldunı. Biraz batım ağrıyor. Ha
:ınama girersem, bir şeyimiz kal • 
Jtıaz. 

Bany.oya girdi, başını yıkadı. 
Mualla, odasmda uyuyordu. Sa 

bahleyin ona Selim Nazımın ka· 
tilinin nasıl asıldığını anlatacaktı. 

Oh!... Derin bir nefes aldı ... Ha
Yat ne güzeldi! Yaşamak ne zevk· 
liydi ! Kimden korltu&u kalmıştı? 
Kimseden. Önünde ne hail vardı? 
Hiç ... 
Kapının zili, evin sessizliğini 

J>arçaladı ... 

Altıyı çeyrek geçiyor .... 
Kimdi bu gelen? Kumarda te • 

tnizlcnen ve para istemeye gelen 
bir dost olacaktı. Muhakkak Mü
nir gelmişti. Onun bu huyu vardı. 

Ama neden içine bir korku gir
di.. Neden endi eye düftÜ Bir ka· 
l>r açılmıştı ... Salonda ayak sesi 
Vardı ... Bir kaç ki i gelmişti ... E
Vet, ayak seslerini duyuyordu. Ha
lılar ü tünde yürüyorlardı ... Ne o· 
luyordu? 

Bir ses işidildi: 
- Oda, burada mı : 
- Evet .. 
Kapıya koftu. Sürmeledi. 
"Acaba Kaya Hasan &ırrı ifşa 

ını etmişti ,, 
Her halde gnyri tabii bir şey 

~ ........... } ı biriı 

gelrni~ olsaydı, çotkan odasına gir 
llliş bulunurdu. 

Nihayet kapısı vuruldu. 
- Kim o? 
B'r scı, kalın, aert bir ıeı cevap 

'\'erdi: 
-Açınız .... 
- Kimsiniz? 
- Merkez memuru. 

" Ali Naki sendeledi. Gırtlağı dü
i!lıtnlendi. Şalmkları zonkladı .. 
Göğsünden bir hırıltı yükseldi. 
Oizlerinin bağı çöziildü ... Olduğu 
~e~·e ç" ld' om ı ... 

Ses tekrar etti: 
-Açınız .... 

Ali Naki arlık etrafını görmi· 
~'.?rdu. Gözl rini bir siı bürümüı
u. Nefes alamıyordu ... 
Gu·tlağındaki hırıltılar arttı 

g ' 

b~nre. yavaşladı, kesildi. Ali Naki, 
trk·1 h u çe alinde yere aerildi can· 

' 12 k ld ' .ı a ı. Ani heyecan ve korku • 
"'an nı"t il fe . . u eve it bir sekteyle son ne· 

ısını \'erdi. 
1(. 1(. 1(. 

~ualla odasında uyuyordu. 
Ql b' lJ ç ır §ey duymamııtı. 

:ket ~a~dığı zaman, iç.ine bir fela
Gı.~· ogdu. Evde bir facia vardı. 
-.ıp u"' 1 l içik gulu ar duyuyordu. Evin 
1\1 alabalıktı. 

un Ha sordu: 
- 'Ne var? 
Hizınet .. 

------- çısı sapsarı olmuttu. Du-

dakları titriyordu: 
- Beyefendi .... 
- Evet? 

- Bu sabah felaket oldu hanı-
mefendi .. 

Muallanın aklına felaketin en 
müthişi geldi. Muhakkak Ali Naki 
yi tevkif etmişlerdi. 

Hizmetçi bir nefeste: . 
- Beyefendi öldü! dedi. 

Öld.. ··? - umu. 
Mualla sarardı, bir şey söyleme· 

di. Sormadı. Bütün gün odasına 
kapandı. Dışarı çıkmadı. 

-7-
Uyanış 

Kaya Hasan, kara bir kabustan 
uyanıyordu. 

Hayatını feda etmiş, canım sat· 
mıştı ama, ölmemişti. Kendini ha
yatta buldu. 

Sehpa, yüz adım ötesindeydi ... 
Hükmün infaz saa:ti gelmişti, fa. 
kat yaşıyordu, ölmemişti. 

Cin.ayet mahkemesi reisinin em
rj üzerine, müddeiumumi, polis 
müdürü, hapishane müdürü, ser
tabip, baş gardiyan, bir zabıt tut
muşlar, mahkumu tekrar odasına 
götürmüşlerdi. Gardiyanlar: 

- Böyle şeyin emsali yoktur! 

diyorlardı .. 
(Devamı var) 

Arkadaıımız Sadri Etcm'in yukn • 
rıki adin neşrettiği cıer 1853 - 1870 
senelerini dolduran Fransız tat'ihinin 
çok enteresan bir fnılındnn bahscdi • 
yor: "imparatorluk piyesinin Jonprö
miyesi üçüncü Napolyonlu, Prima Don· 

nası Ojeni" den. 

Ojeni kimdi, imparatorla nasıl ta· 
nııtı, aarayda sosyete ve lüks hayat, 
sarı§ınlık modası nasıl başladı, kral· 
lar Parisc nasıl geldiler, Öjeni lstan • 
bulda ne tarzda kuşılnndı, Şark pazn· 
rının güzel komisyoncusu Öjcninin !:a
rakteri nelerdi? Bunlan bu küçük eser 
size çok cazip ve değerli bir dille an· 
labyor. 

Kanant kütüphanesi to.rafmdan bcı
ıılan bu kitabın fiati otuz, ciltlisi 50 
kuru§tur. Herkese tavsiye ederiz. 

Bir çö de kay
bo an §U .. 

Mehmet Necati Bey §Ürlerini bu 
adı taşıyan 110 snyıfolık bir kitnptn 
tophyarak neşretmiştir. inkılap kü . 
tüphane11i tarafmdnn basılan bu ese • 
rin f.iati 40 kuru§tur. Tnv:ıiye ederiz. 

Bolşev· li 
lik ve de 

, Faşist .. 
o ası 

Sabık hnlynn Başvekili Francesco 
Nitti tnrııfındnn kaleme alınan bu dik
kate değer eser Müstecablı oğlu Esat 
Adil Bey tnraf ından dilimize çevril • 
miıtir. Bahkesirde "Sa\'&ıŞ kitap evi" 
tarafından basılnn bu eserin finti 50 
kuruştur. Alakad:ırlarn tavsiye ede -
riz. 

SA 1 i Eni 
Yerli Ma.I 

Sergisinde 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

~ı-.. Orada fa·d 1· .. 1 e ı yenıhkler bulacaksınız. 

....... --·····-.................................... = 

l.._._lf:!..~!5:!..f!?..f A~ .. -ı 
londrada Öz Türk-
çeyi de öğrenirken 

Behçet Kemal B. M. Nurettin B. 

Londrnda bulunan değerli plrlmtz Jkh~ct 

nem:ıl Bt\}1n gnzctemlzo göndrrdiğl Londrn 

melctupl::ırınilan biri inin nıtıııs "Bir lznh,, 

kındllc buğbdığı a C,'1dtıl<i ~azıyı o suretle 

b:uını:ığıı. glmlılmUz nımı:ıdı. llunıın fçlndlr 

ld mrktuptan n~ ırdık \f' dil ~ine nlt olnn bu 

yn:r.131 oz dlllıniz sütununda yıızın.ıyı tcrı.,lh 
rttlk: 

Bir izah 
'1ngilt l'ede İngilizce ile birlik

te öz TUrkçeyj de öğrenirken gör 
gülerime dair V AKIT a yazdığım 
bir mektubu gönderdikten sonra 
"Hakimiyeti Milliye,, nin beş altı 
nushası birden birikmis olarak e-... 
lime gççti; mektubu gönderdiği . 
me pişman oldum. Savlağnnm 

çcnsiz (iddiamın i&'l.betsiz) olma
sından değil; yazılarımı intihal 
sayanlar olur korkusundan .. 
Çünkü, fikirleıinıi, hemen ayni 
ifadelerle Hakimiyeti • filliye'nin 
üslubuna ve Türkçesine hayran 
olduğum fıkra ve baş makalele -
rinde yazılmış gördiim. Ve ~l 
bahsinde en iyi g-örüşlü ve en sa 
ym bulu~lu yazıcılarla bu kadar 

kati bir fikir tevarüdü yapmak 
beni şasırtmadı: Ankaranın ve 
Hakimiyeti milliyenin diişiincele -
ıinden başka bende ne var ki?. 
Ben bir düşüncemi başka hangi 
kayna ki.an bulup çıkarabilirim? 

Bende yurda yararlı olmaya çır ~ 
pınan ne kabiliyet varsa oradan, 

ondau geliyor. Benim ne "enen,, 
görüşüm, ne "çens.iz savlağım,, 
var!. 

Ben, Osmanlıca düşünüp Türk 
çe yazmamak gerek olduğunu be
lirtmek j<;tiyoruın; isabetli - çen 
siz, isabC't.siz demekse, isabetliye 
artık çenli diyemiyeceğim - id. 
diam şudur: 

Bir itişinin tadımı, o kişi "en 
büyük,, olmadıkça, bir davaya ön 
ayak ve örnek olamaz. Tercüme 
etmek değil, Türkçe düşünüp 

Türkçe yazmak gerektir. Oz dil 
denemeleri, Osmanlıcadan çevir -
meler yapmak olmasa gerektir .. 

Bir budunun dili, deyimlerinden 
fazla deyişin dedir: Görüş ve de 
yi · Türkçe olmazsa yazı sarf ,.e 
nahiv bakımından Türkçe de olsa 
"Türk,, çe olamaz... "Sözüme 

dikkat gözünüzü çekerim,, diye 
"nazan dikkatinizi celbederim,, i 
tercüme edince insan gözüne mil 
çekilecekmiş gibi ürpel"iyor. Fa 
kat sözüme kulak vermenizi iste -
rim dive sozu ve devhnleri . . 
Türkçeye nakledince hemen uya -
cağı geliyor .. 

Aziz "M. N.,, in Hakimiyette 
açık ve tam imzası ile Ahmet Ha 
şimin öliimünün yıl dönümünde 
yazdığı güzel ve olgun yazıyı if -
ralc:ıız, halkı alıştnıı1aya, yazıcıla

ıı sevketmeğe elverişli en İji ör -
neklerdt>n biri olarak ileri sör -
melde kendini kendisiyle mat et· 
mi~ olacağımı inanıyorum.,, 

B. K. 
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Mehmet Ali şahın lstanbulda 

yüz binlerce lira ile geçirdiği me
raklı hayatı anlatmadan lrandan 
ne şekilde ayrıldığı ve lranda ec
nebilerin neler yaptıklarını ve bu 
arada İran hürriyetperverleriyle 
teşriki mesai eden Türklerin 
"Genç Osmanlılar,, nasıl çalış
tıklarım kısaca yazmayı muva -
fık buldum. 

Meclisi mebusan Muzaffered
din şah ölmeden kurulmuştu. fa
kat şah ihtizar halindeydi. Al
manyadan gelen doktor şahın an· I 
cak .birkaç aylık ömrü kald1ğını 

söylüyordu. lran vükelası şahın 

hayatından ümidi kesince T ebriz
de bulunan vali ve veliaht Meh· 
met Aliyi telgrafla Tahrana da
vet ettiler. Ruslar tarafından ter· 

~-
biye edilmiş ve daima Rus tesiri 
altında yaşamış olan Mehmet Ali 
şaha babası ölüm döşeğinde şu 

nasihati verdi: 
"- Oğlum ben ölüyorum. Be· 

nim yerime sen şah olacaksın. 

Sana nasihat ve vasiyetim bir 
cümleden ibarettir: Bu memle -
ketin yegane medarı saadeti olan 
meşrutiyete zinhar halel getirme. 
Bu idare usulünün elinden geldi
ği kadar kuvvetlenmesine gayret 
et. Ben bütün Avrupayı gezdim, 
gördüğüm medeniyete, mamuri -
yete hayran oldum. Tahkik ve 
tetkik ettim. Bunların hepsi meş
rutiyet sayesinde husule geldiğini 
cümle alem yekzeban olarak tes
lim ettiler. İşte oğlum, sana son 
ricam budur. Yoksa bab lık hak
kım helal olmasın., , 

Mehmet Ali şah, ölüm döşe • 
ğinde bulunan babasının huzu • 
runda yemin etti ve gazetelere 
şu yolda bir ilan gönderdi: "Be • 
nim meşrutiyet aleyhinde bulun • 
duğuma dair bazı şayiat zuhur 

ettiğini işittim. Ziyadesiyle tees • 
süf eyledim. Ben, meşrutiyetin 

memleketimiz için en nafi bir ida
re usulü olduğuna kat'iyyen ka • 
niim ve bu idareyi değiştirmek 

kaniim ve bu idareyi değiştirmek 
fikrinde asla bulunmıyacağım.,, 

Kanunuevvelin 27 nci gecesi 
Muzaffereddin şah öldüğü vakit 
hürriyetperverler muazzam bir 
cenaze alayı yaptılar. Bu, şahın Ö· 

lüm döşeğinde söylediği son söz
leri ve Mehmet Ali şahın bekle -
medikleri beyanatı üzerine yapılı
yordu. Fakat, maalesef bütün 
bunlar sözde kalmıştı. Asıl kan 
bundan sonra aktı. Mücadele bun-
dan sonra başladı. 

Mehmet Ali şnhın tahta geç -
tikten sonra neler yaptığını anlat· 
madan evvel meclisin nasıl açıl· 
dığmı ve İran inkılabını doğuran 
amilleri anlatalım: 

Iranda ötedenberi hükumetle 
ulema imtizaç edemezlerdi. Hü -
kümetin zulmünden kaçanlar u
lemaya iltica ederler, ulemanın 
zulmüne uğrıyanlar hükumete 
müracaat ederlerdi. 

lran ahalisi, bu iki kuvvetin te
siri altında yaşsmıya alışmış ve 
gerek hükUmet, gerek ulema bu 
sayede geçinmekte asırlarca de -
vam etmişti. Nasıreddin ve Mu .. 

zaffereddin şahların Avrupa se
yahatlerini müteakip lrana davet 
olunan Avrupalılar iti değİ§tir -
meğe başladılar. Maddi kuvvetle
re lcarşı manevi kuvvetle muka -
bele edilemiyeceği, halktan mü .. 
rekkcp ordunun şahın ne kadar 
gayrimuntazam da olsa ilahlı or· 
dusuna karşı gelemiyeceüini bir 
çokları anlıyorlardı. Fakat bu 
fikir etrafında tecrübeye giriş ... 
meğe de kimse cesaret edemi .. 
yordu. 

Bu sırada zeki, faal fakat ayni 
derece vicdansız ve haris bir a -
dam olan M. Nos gümrükleri ıs

lah etmek maksadiyle Tahrana 
gelmişti. Bu adam, az zamanda 
nasıl istifade edeceğini anladı. 
Planlarım hazırladı. 

M. Nos, Rusyadan yirmi mil· 
yon ruble istikraz ederek şahın 
Avrupa seyahatini temin ettikten 
sonra vezirliğe kadar yükseldi. 
Diğer taraftan halkı da tutuyor. 
Onlara da iyi görünmek için 
yapmak lazım olan şeyleri ihmal 
etmiyordu. Göz boyamak için bir 
iki top alınmıştı. İtiraz ve hoş • 
nutsuzluğu beklenebileceklere do 
birer miktar hakkı sük\it. 

l~te İran bu vaziyetteyken şah 
Avrupada seyahatte idi. Muzaffe
reddin şah Avrupadan döndü ve 
bit' müddet sonra ikinci bir seya· 
hnte çıktı. Fakat birinci seyahat• 
ten avdetinde: 

- Efendim Avrupa kaplı· 

caları vücudunuza ne kadar iyi 
geldi. Eğer bir daha teş1·if ede
cek olursanız hastalığın z kami • 
len mündefi olur .. , diyenler, şimdi 
köpürüyorlar, büyük memuriyetler 
de ecnebilerin kayırılcl:ğım, lran· 
hlarm aç kaldıklarını haykırıym· -

lardı. 

Avrupada tahsil gö .. rı~üş genç· 
lerle istiklalleri iç.in d:>ima cidal· 
le uğraşan ve bu uğurda bir an 
kanlarım akıtmaktan rek;nmiyen 
Kafkasyalılar arasındt.. \'etişen İ
ranlılar Tahranda yerle§tiler, 
meşrutiyeti kurmayı kararlaştır· 
dılar. Meşrutiyete doğru ilk adım 
1322 de müçtehit ve scyyitlerin 
önayak olmalariyle hi! 'ka dük • 
kan ve camilerin kapl\ttırıldığı 
esnada rus zabitinin idal'e etmek· 
te olduğu müfrezeden atılan kur· 
şunla bir seyyidin katledilmesiyle 
atılmıştır. Bu 28 hazirac günü vu

kubulmuştur. 
(Dıwarru var) 

Otuz silahlıya karşı 
bir kız 

Elazizde koşcu köyünde Kır
li ağa oğullarından Cemal Be)'C 

ötedenberi düşmanlık bes!iyen 
akrabasından bazı kimseler yan
larına t opladıklan otuz kişilik 
bir katabahkla Cemal Beyin evi
ni basmışlardır. Mütecavizler Ce· 
mal Beyin kansını öldürr.1üşlu

dir. Bu sırada Cemal Beyin kızı 

babasının dıvarda <!sılı tüfeğini 

kaparak bir kenara saklanmış 

ve anı;ızm mütecavizlerin üstüne 
ateş ederek üçünü öldürmüş, 

ötekileride kaçırmıştır. Adliye, 
tahkikata başlamıebr. 
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Merakı bir sergüzeşt romanı 
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Yazn : Arnold Galopen 

ihtiyar kadın, zavallı kızcağızı 
bayıltıncıya kadar dövmüştü 
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rum, fakat nasıl kaçmalı. lmki.n
sız bir iş .. Kapı da.ima kapalıdır. 
Aşağıda, çok hırçın bir kadın olan 

Aydında 

Paşa yaylasında 
otel yapılıyor 

j Konservatuvar müdürü 
Nasrettin'in türbesinde . 

Sıcak, intihabat, Maarif, Akşehir parkında-Toz kasırgası - Yıkılmak üzere 
kadastro, ölüm cezası olan hapisane- Hocan~n mezarlığı mühimdir! 
Aydın, (Hususi) - Biı· hafta· 

dır havalar sıcakladı. Derecei ha
raret 39, 40 ı buldu. Bir iki gün· 
dür bunaltıcı sıcaklardan dolayı 

devlet deirelerinin çalışma saatle-

Zavallı yavrucağız hınçkıra 

hınçkıra ağlamağa başladı. Mer
sedeı bu masumiyet lavhası karşı 
ıında yumuşayacak yerde daha 
fazla hrrçınlath: 

aşçı var. ri değitlirildi. Memurlar şimdi 
- Siz kat'i olarak kaçmağa aabah altıdan on dörde kadar ça· 

Akıehir, (Hususi) - - Ak!ehire 
İstanbul treni pek vaki;•iz gelir. 
Ge!en yolcular, uywmı'd<' uyanık 
lctl!mak arasında tererid":de di.i· 
şer.ler.. Ekseriya trenJe 'Jykusuz 
ve ı ahatsız geçen geceyle onu ta .. 
kip eden gündüz birleştirilir. Ve, 
uykı; ~ uzluğa katlanılır . fı; kat dai· 
ma uyuyup uyumam:ıl: içm dusü
nülür ve bu arada uz•.ın biı 7aman 
geçer. 

dır. Belediyenin sulama arabala
rı olmadığından kurak günlerde 
gelip geçen hayvan sürülerinin 
kamyonların, otomobillerin ara• 
baların ve Akşehrin meıhur fırtı· 

nalarının havalandırdığı tozlar, 
bu biricik huzur ve istirahat köte• 
sinin içinden birer girdibat halin· 
de geçer gider. Gündüzleri par· 
makla sayılacak kadar az olan üç 
beı ıenelik akasya ağaçlarının göl 
gelerine sığınılıp vakit de geçirile· 
mez; çünkü, günet altında kızan 

çakıl laf )arının harareti insanı ya• 
kar kavurur. 

- A ... , dedi, artık çok oluyor-J 
ıunuz. Defolunuz, hemen odanıza 
gidiniz. Birazdan görüşürüz. 

Kızlardan biri: 
- Belki rahatsızdır, diyecek 

oldiıa da Menedes hemen cevap 
verdi: 

- Pek ala! Hasta ise tedavi e· 
dilir. 

Sonra bana dönerek: 
- Buraya geldiği zaman sırtın· 

da gömleği bile yoktu. Açlıktan 
ölüyordu. Giydirdim, kuıattım, o· 
na bir evlat gibi baktım. 

Nisefor bile bunu tastik etti: 
- Evet, dedi, sen ona karşı çok 

lutüfkirane hareket ediyorsun. 
Meraedeı biçare Gladis'i bul

mak için acele etmişti. Zenci Ni
ıefor iıe sözlerile beni iğrendir
mitti. Bu herifin kalpsiz bir mah
luk olduğunu anlamış bulunuyor
dum. o ihtiyar metresine tam ma
nasile layık bir tip. Kocakarının 
hotuna gitmek için onun her ha
reketini tasvip ediyordu. Allah bi 
lir, evdeki kadınları kamçılaması 
emredilıe bu emri de, hoıuna gi· 
derek yapacaktı. 

Hbmetçi kızın getirdiği kahve 
leri içerken zenci biraz fazla rum 
içecek oldu, fakat Mersedes huna 
mani oldu ve tiıeyi elinden aldı. 
Bunun da ciddi sebepleri vardı. 

Mersedes bana dönerek: 
- Fregoryo, dedi odanıza gı· 

diniz • 

Kalktım. Zenci yılıtık bir su· 
ratla: 

- F regoryo'nun benimle kağıt 
oynamaırna müsaade etmez mi
siniz 

- Hayır, dedi, bugün onun ya
apcak ~ti var. Baıtc:a bir gün oy· 
narsmız. 

Odama çıktıktan ıonra tahit 
olduğum sahne beni isyan ettire
cek derecede canavarcaaına idi. 
Tesadüflerin, Mersetles'in pençe
sine altılı bu zavallı kız ne kadar 
J;edtialittı? .• Evet, Mersedes Glad 
is'in odasına kirmi' hulunyordu. 
Odadan acı acı : "Aman. affecli-

. B' d h "' ı nız... ır a a yapmıyac:agın; ... 
Size itaat edeceğim! Affediniz!... ,, 
Feryatlar geliyordu. Bu sözler 
yumruk tekme darbelerine karışı· 
yordu. 

Kalbim ıiddetli çarpıyordu. 
Mütbit bir hınç kalbimi kemiri
yordu ... Mersedes gittikten sonl'a 
yavatca kapıyı açıp parmakları· 
mın üstüne basarak Gladys'in o· 
dasının önüne gittim. Atağı kat· 
tan ze~inin kahkahaları işitili
yordu. Kapıyı açıp kızın odasına 
girdim. Zavallı yavrucuk yatağın 
önünde diz çökmüf, batını avuç
ları içine almış, hınçkırarak ağlı
yordu. Gözlerini bana çevirince 
yanına gittim ve ellerini alarak: 

- Sabır yavrum, dedim. 
-Alıı Efendi, nasıl ıabredeyim. 

Azdaha beni öldürüyordu. 
- Buradan kaçmak lizım. 
- Bunu~e ~ok arzu ecffyo· 

karar verdiniz mi? lıtıyorlar. 
- Bu da sorulacak §ey mi? Belediye intihap hazırhklaırı 

Bende birkaç dolar para var. Bu 
para ile bir vapur bileti alabilirim. 

- Şuhalde beni dinle! Herkes 
uyuyunca seni alıp kaçırmağa ge
leceğim. 

-Ah, inanabilsem? Fakat ata· 
ğıdaki ihtiyar canavar? 

- Müsterih olunuz! Sizi gÖr· 
m İyecek bile ... Siz. yalnız hazır o· 
lunuz. Mersedes nerede yatıyor 

- Koridorun solundaki odada. 
- Pek ali.! Bana inanınız. Si-

zin elemlerinize ben de dayana· 
mıyorum. 

- Ah nek.adar vicdanlısınız? ... 
Fakat çıkarken görülürsek? 

- Göremiyeceklerinden emin 
olunuz. 

Vaktile ıoymak maksadile bir 
eve girdiğim zaman heyecan du
yardım. Fakat bugün yapacağım 

it bir mertlikti; bir kadın kurta
racağım. Bunun için taliimin yar· 
dım edeceğine eminim. Hiç de 
heyecanlr değilim. 

• • • 
Herkes uyuyunca Gladis'in o· 

dasına gittim. Hala giyinmemişti. 
- Hala giyinmemİ§sİniz? Üs· 

tünüzde ev entarisi var. 
- Buraya gelenlerin ıÖkak el

biselerj.alınır ve yalnız böyle bir 
ev entTrisi verilir. 

Bu mahzur beni kararımdan 

vazgeçiremezdi. Bunun için der• 
hal yatak çarşaflarını bükerek İp 

yaptım ve bahçeye salıverdim. Bir 
ucunu karyola ayağına bağladı

ğım bu İpe sarılarak bahceye İn· 

dim. Bundan sonra da Gladis ipe 
sarıldı. Bu anda zavallı kızın çır· 
çıplak olduğunu gördüm. Ah mel
un kadın! ... Bütün tedbirlerini al· 
mıt, zavallı lnzların kaçamama· 
larını temin için her tedbire teves 
iil etmi§. 

Bundan sonra bahçe dıvarım 
atlıyarak sokağa çıktık... Kurtul· 

muttuk. 
Kurtulmutluk ama, böyle üze· 

rinde yalnız bir entaı·i , ayakların· 
da da her adımda çıkan papuçlar 
bulunan bir kadınla gece yarısı 
nereye gidilebilir? Pardesümü giy 
dirdim. Bu suretle daha az naza· 
rı dikkati celbeder. Evden uzak· 
(aştıktan sonra: 

- l§te kurtuldunuz, dedim. 
Ondan ayrılacajımı zannetti· 

ği için ellerime sarıldı. 
_ Ah benden ayrılmayınız, 

beni bırakmayınız! 
_ Hayır, sizi bir otele götüre-

ceğim. Yarın sabah bir kostüm v 
bir fapka satın ahrız. Ondan son· 
ra da düşünürüz. Vapura binecek 
kadar paranız var mı? 

Çoraplarından birinin içinden 
birkaç banknot çıkardı. Elinde 
topu topu alıtınıt dolar vardı. Ben 
de ise mevcut para yalnız iki do
lardan ibaretti. 

•On&m.1 var) 

Belediye intihap hazırlıklarını 
yapmaktadır. Memurları vasıta .. 
sile her evde mevcut nüfus kayd
edilerek seçme hakkını haiz olan
ların cetveleri tanzim edilmiştir. 
Bu vesile ile nüfusa yazılı olmı • 
yanlar da tamamen ve hakiki ola· 
rak tesbit edilmittir. 

Maarif hareketleri 

Vilayetimizdeki 102 ilk ve bir 
yatı mektebinde ders senesi so • 
nunda 6566 erkek, 3547 kız ol .. 
mak üzere 10113 çocuk okumak • 
tadır. Buseneki imtihan netice • 
sinde tam devreli ilk mektepler • 
den 91 kız, 212 erkek olmak Ü· 

zere 303 çocuk şahadetname al • 
mı§ ve üç sınıflı mekteplerden 62 
kız, 256 erkek olmak üzere 318 
çocuk mezun olmuıtur. 

Tam devreli ilk mekteplerden 
mezun olan 303 talebeden orta 
tahsiline devam edeceklen vila • 
yetimizde mevcut iki orta mektep 
tamamen kabul edecek vaziyette· 
dir. Bu itibarla Uk ..,e orta tahıil 

ihtiyacı temin olunan vilayetimiz 
merkezindebir de liseye çok ihti· 
yaç vardır. 

Kad&:stro faaliyeti 

Vilayetimiz merkezinde devam 
etmekte olan kadastro faaliyeti 
epeyce ilerlemiştir. Bu vaziyete 
nazaran bu ıene Aydın mıntakaıı 
ikmal edilmiş olacaktır. Bir kaç 
haftadanberi , Hasan efendi ve 
Cumhuriyet mahallelerine ait ta • 
pu senet ve sayıları tevzi edilmek 
tedir. Diğer dört mahalle bundan 
evvel tevzi edilmi§tİr. 

Aydının istila ve yangın görme
si hasebiyle kayitler yanmıfh. Bu 
suretle hem kuyudat esaslı bir su
rette tevsik ediliyor, hem de as .. 
habı emlak yeni tapu ve çap sa • 

Halkıyat tetkikleri için her 6e· 
ne seyahate çıkan koMervatuvar 
müdürü Yusuf Ziya Bcuın ka.rhnı 
getirdikleri zaman henüz uyuyor· 
dum. Eski bir dosta, dostlardan 
uzak ve dostluklardan mahrum 
bir muhitte kavuımanın verdiği 
sevinçle yatağımdan fırladım. 

Yusuf Ziyayı, yol arkadaşı Hü
seyin Beyle birlikte, parkta, ha
vuz kenarında buldum. Onlar da 
yatamamışlar, uyuyamamıtlar; 

Akşehrin yegane hanına ağırlık

larını bırakıp heni bulmağa çık· 
mıılar. Uykusuzluktan ve yol' 
gunluktan ikisinin de beti benzi 
uçuktu. Hayli da rahatsızlık ala
metleri gösteriyorlardı. Meğer, Sa
panca istasyonundan itibaren Ak
şehre gelinciye kadar, bütün gün 
ve bütün gece durmamacasına, 

meyve kürü yapmışlar!.. 
Havuz batında ve akasya ağaç· 

la.rının altında bir müddet otur• 
duk. Burası, Akşehirde nefes a· 
lınabilecek tek bir yerdir. Müsel
les biçimindeki bu küçük park, 
kaymakamlık ve halk fırkası bina
larının, tapu, maliye, posla • tel· 
graf, evkaf, jandarma kumandan
lığı, ve -sıtma mücadele daireleri
nin çizdiği kavsin karıısında ve 
Afyona giden bakımsız yolun üze· 
rindedir. Bu kavsin içinde yıkıl .. 
mak tehlikesinde olan, kerpiçten 
harap ağır ceza hapishanesi var· 

Nezipte et hali 
Mezip ( Huııusi ) - Belediye 

tarafından bu ıene güzel ve as
ri bir et bili yapılmaya tetebbüs 
edilmiş ve bu suretle kasaba 
yeni ve medeni bir müessese 
daha kazanmıştır. 
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ibi 0 uyor. kapah ve cenup kısmı Aydının ti· 
Kadastro heyetleri ayni zamanda rin ovasiyle Kuıadaİı ve denizi 

belediyeye de haritalarının hatalı 
gören geni§ sahaya hakim Pata 

kısımlarını düzeltmek ve istirdat. 
yaylası, bugün tabiatin ender te • 

tan sonra yapılan binaları harita 
sadüf edilen güzel yerlerinden bi· 

üzerinde göstermek suretiyle fay-
ridir. Tek bir hayvanın gidemi • 

dalar temin ettiği gibi hazineye 
yeceği bir patika yolu yok iken 

de mektum ve sair meşgullerden bugün otomobilin gidip geldiği 
13000 lira varidat kazandırmıştır. 

yolu vardır. 
ölüm cezası 

Bu yayla güzel bir sanatoryom 
Çine kazasına tabi Buluntu kö- yeridir. Vali Beyin himmetleriyle 

yünden Müdür oğullarından Mus· günden güne imar edilerek Eğe 
tafa, dokuz yaıında bir yavrunun mmtakasiyle Aydının güzel bir 
ırzına tecavüzle boğduğu için ağır mesiresi olacaktır. 
cezaca verilen ölüm cezası mah • Bu şirin yerde güzel bir otel ya· 
kemei temyiz ve Büyük Millet pılıyor, proJesı hazırlanmıttır. 
Meclisince tasdik edilmiş, suçlu Teftiş icin gelen tapu ve kadastro 
İzmir hapishanesinden getirilerek fen baş mühendisi Halit Ziya Bey 
Dört yol ağzında asılmıştır. ile vali bey ve kadastro baş fen 

Ölüm sehpasına soğuk kanlılık- memuru Seyfi Bey yaylaya gide
la giden ve asin telaş eseri göster· rek otel yapılacak yeri tespit et -
miyen bu ırz düşmanı bu suretle tiler. Üç asırlık hayata malik 
cezasını bulır.uştur. çınarların olduğu yerde güzel ha· 

Paşa yaylasında otel vuzlu istirahat mahalleri için yer· 
Aydına 28 - 30 kilometre me· ler ayrıldı. Bu senelik çadırlı İı· 

saf ede 1300 rakımlı, güzel mem • tirahat yerleri yapılarak halkın 
baları, asırdide çınarları, vasi istirahatinin temini düşünülüyor. 
çamlıkları olan f imal kısmı hafif O. 5. 

Su katılmadık ütilitarist olan 
Akıehri tetkik seyahatine ilk ui· 
rak yapan Ziya ile arkadaıını, er· 
kenden basan bunaltıcı sıcak hava 
içinde Nasrettin Hocayı ziyarete 
götürdüm. Derler ki, Nasrettin 
Hacayı ziyaret edenler, mutlak• 
yedi gün bile oturamıyan onlar da 
yedi defa gelsinler. 

Nasrettin Hocanın türbesi, ken
di namına izafe edilmit mezarlı .. 
ğın göbeğindedir. Eıkiden çok 
genıımıf.. Şimdi etrafı duvarla 
çevrilidir. Bu mezarlık, Türk 
sanat ve tarihinin periten edilmit 
bir hazinesidir. Uzak mazide bir 
çok ıiyaıi ve içtimai hadiselerle 
hareketlere sahne olan Aktehir 
havalisinde ölen tarihi ıahıiyetle• 
rin Uiht ve meflr'1!1l!ft, T(jYf ~ 
rım aaır içinde mezarlık duvarları
nın, minare !eref elerinin, canıi 
kubbelerinin, köprü kemeTlerinin. 
resmi ve huıuıi bina temelleriniıt 
yapılmasında kullanılmıt !.. Tah· 
ripki.r ellerin tecavüzünden kul"' 
tulabilmit olan ve Türkiyenin hiç 
bir yerinde bulunmıyan bazı laf" 
ları Ziya da, arkadaşı da hayretle 
ve hayranlıkla temaıa ettiler. 

R M. 

lzmir Fırka reisi 
C. H. F. lımir •ilayeti idare 

heyeti reisliğine seçilen Yoıgat 
mebusu Avrıi Bey, evvelki güll 
lımire varmıf, yeni vazifesine 
bıtlamışhr. AYni Bey lstasyood• 
lzmir valisi Kiıim Paşa, C. H. 
F. vilayet idare heyetinin uki 
reisi Hacim Muhiddin Bey, tehir 
azaları, vilayet erlcinı, fırk• 
mensupları ve diğer pek çok 
zevat taraf1ndan karşılanmışttr. 

-o--

Anadolu gazetesi 
lzmirde çıkan « Anadolu,. 

gaıeteıi yirmi d&rt yatın• gir" 
mittir. Memleket hiımetind~ te" 

miı bir maıısi olan değerli ·~ 
kadaşımııı tebrik eder, mu"' 
fakiyetle denmmı dileri7 

-0---... 
Nezipte fıstık mahsulii 

Nezip, ( Huausi) - Bu ıell' 
Nezip ve lcöylükleriode bilb••: 
F erat nehri kenarında bdl r 
köylerde fıstık mabıulü çokt:; 
Kaza dahili ve mantakası k6Y .. 
rinin bu sene umum fıstık bi•;i 
litı altı bin ton tabaıin "e ~ .. 
milyon lira nrıdat be11p e 
mektedir. 
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11kAtup 
...... ,,_, -
Yunan milli tiqairosu 
Mazhar Osman Beyle beraber - Palabıgıklı 
ihtiyar- Stadyum ve Akropol- Napoliye .. 

Sevgili okuyucularım ; geç tiğim ve gideceğim şehirler 
hakkında lıu sütunlarda çok kıymetli kalemler tarafından 

yazılmış güzel yazılar çıkmıştır. Benim bu güzel yazılar ve 
müşahedeler derecesinde yazı yazamıyacağım pek tabii:. 
Benim seyahat mektuplarım , bir fantezi olacak.. ! sterseniz 
gevezelik te diyebilirsiniz. Nasıl istersen iz .. Her halde iddi-
am yok.. M. K. 

1 ,;'Loyit Triyeıtino" nun benden yaı· ı 
ı Aventino" ıuna binerken manevi· 
Y•tQn bozuktu. 

Çünkü buralarda - lıtanbuldakinin 
akıi olarak - Yunancadan ziyade 
Türkçe konuıuluyor. Şoförümü::ı: Niğ

deli ... Rehberimiz Radoılu .. Doktorun 
hemıeriıi ... Bu genç rehber oldukça 
çapkın .. Pire ile Atinanın mühim ve 

Fakat Antalyadaki doktor arkada

~"" Burhanettin Beyle üıtat Mazhar 
•rnan Beyi vapurda görünce netem 

~e~ne ıeldi. Maneviyatım düzeldi; 
.? iki hekim, benim vehimlerimi ıilip 

111Piİl'müıtü. 

b' lıtanbuldan uzaklaıınca yolcular 
lırbirleriyle tanıım•ia, kaynaımağa 
.,.tladılar .. Akıam yemek ıa,onunda 
~Yaı; pala bıyıklı, kara kaılr, mavi 
tonılekli kravatsız dinç bir ihtiyar na-

~ll'J dikkatimi celbefti. Bu adamcaiı· 
~ı "e k . . .. 

J me meraıımı, ıuı ve tantana ıı· 

~•Yordu.. Her gelen yemeği endiıeli 
1 
•lcıılarla süzdükten ıonra tabağına a· 
~Yordu. Merak etmiıtim .• Bu adamca

l•~ kim?. Neyin nesidir?.. Nere
:Ye ıidiyor? •. lnıan yolculukta (azla 
ltı .. 
lltece11iı olu1or.. Adeta bir vapur 

dofuıu halkın bütün hayatını ve düıün· 
ttlenni öfrenmek istiyor .• Oıtat Maz

~lr Oıman Beyle ertesi gece ıigara ıa· 
°'-unda iıkambil oynamafa çıktık. 

~ Hoı benim bu aıçı iıkambilini bile 
~eie iıtidadım yok ..• M&kıadı • 
~ ülmek ve c w 1 nm kti.. 

r Ptt ... batına üıtat, refikası hanım
~ trtdi ,oğlu ul.ihut" ve ben oturduk. 
.. tninı acemiliklerim, yanlrılddanm 
~Çiinü de kahkahalarla güldürüyordu. 

ey Allahım! .. Şu kairt oyunlannın 

trı baıitinde bile kazanmak naıibim 
dtiilmiıl .. Fakat bundan "aşkta kaza
~'Y0rum" manasını çıkarmayın sa -
lltııtı •. 

,. Ne aıkta, ne kumarda ... Hiç biri • 

1 'ilde kazandıfınu bilmem! .. Biz ıü • 
er ewl • 

t ' 1 •nırken beyaz pala bıyıklı, ka-
il lcaılı adam dııarda geziniyor. Ara ••t· ~ Pencereden batını uzatarak bize 

Çe • ~or, ıülyor. Sonra batını utanarak 

d ~Yor, bir elini de "Hay Allah! .. .'' 

'~ele İster ıibi sallayıp gidiyordu. 
~ ' . 

-. ..... Mazhar Oıman Beyle göz gÖ· 
:•ldı ve aıinalık etti. 

~ erteereden aynlınca hemen üıtada 
~ .. '-ın. •• Meler bu zat zenıin bir Er-
~. iıniı .. 

1\ ~1 evvel ~merikaya gitmiı, pa
~ 1'1nıft Hunayei Etfale mühim 

di ...._da teberrülerde bulunmuı. Şim· 
'-~le .~ın~~ya malını mülkünü 
tıiill •çın ı•dıyorrnuı, ıayri ömrü • 
d::.z. Sonunu Erzincanda d w b" .. .. cil hucakt • ı ogup uyu-
"1i1 a ıeçınneğe karar ver • 

"·· Şirnd' d Ylhat . ı e keyifle, saltanatla ıe-
.,. edıyorınu G" .. 
•p~t )ol f... oruyorsunuz ya, 

ı, ~ culuturn hiç aıkıcı değil. He-
~ d~ IÜzel, deniz adeta b' "I k \lrt ır go a-

lin ... 

Cünd" J • 
"°"di11 •• ; erı ıe:donita Refik Ah-
'~" ._ . •~ın çailarda Türk tiyatro-
~ un •irin • 'ld' 
'"""- nf 1 cı cı ıni okuyorum.. Ka-

'-te" u11 le e u~ku~una çekilince "Pla
"°"ı-..... Oln!!dslerıni anlamaia uiraıı· 

"""-k 1"'1 •·'-ın ZAınanları bütün ıo(rad k' 
:f;..._ -naq etın a ı-
~ etı...;,.;!e çalıııyor, kendi ken-

"""le -il . m .• Tabii onlar da be-
3e ıtllıyortar ... 

1,1... • ._t ıonra p· 
ooeııı. •• Rıht ıredeyiz. Liman ka-
~ 1)-1_ tma Y•naıtık .. Vakit röle 
-, ""tor B h ~ '8. ~ur •nettin Beyle bir 
~il .. T•Wi çekiıe çelciıe 
i>·'~ ._aonl"t... Daha ilk adımda 
ır •orıu,m 

tey ol "Tnl?: Pcl< m "h' 
l'ha:fr ~ ı k u ını 

" ıu. •naat ti d" ıc r ım .. , 

görülecek yerlerinden ziyade güzel ve 
yosma kadınlarını biliyor... Kanıık, 

hendesi sokaklar geçildikten ıonra ye· 

ni asfalt Atina yoluna çıktık.. Etraf 
güzel, mahsur amma yeıillik yok ... 
Gölge de yok ... 

Uzaktan görünüı:Keıkin çizgiler .. 
sarı ve kavrulmuı toprak rengi.. Hü
laıa insanda bir bozkır ıehri • intibaı 

uyanıyor .. Karıımda hörgüç gibi Akro
pol üıtü kül tutırluı bir cehennem a

te,i gibi yanıyor ... Zaten hava o kadar 

aıcak ve güne§ öyle yakıcı ki, herıey si
lik ve titrek bir hal almıf ... "Averof" 
un yaptırdığı meıhur (Stadyom) un ö
nünde durduk. 

Çam yarmaıı gibi, ihtiyar, pala bı· 
yıklı Ebun bizi kapıda ıelimladı .. Gez

dikten şonra onunla birlikte bir resim 

çektik.. Doktorla Efzunun yanında 

ben, "Cim karnında bir nokta" miıillu 
kalıyorum .. 

Stadyomdan sonra müze. "Fidyaı" 

ın heykelleri... Yunan heykel ıan • 
atinin bütün incelikleri bir araya gel
miı.. Nefis vazolar.. Bir kaç mumya. 

Mısır ve Romadan bir avuç kadar e 

ser .. işte o kadar .. Çok buruşuk yüz • 
lü, adeta ihtiyarlıktan küçülmüı bir 

müze hademesi ben doktorla Türkçe 
konuşurken içini çekti .. Nihayet daya-

namadı, yanımıza sokuldu .. Halis A · 
nadolu Türkçeıiyle aşinalık etmeğe 

baıladı .. Meğer Antalyalı imi§ ... 

Doktor da "Antalyadan geliyorum" 
deyince ihtiyar sendeledi: "Ah o mem
leketi hatırlatma .. Gayri o günler bir 

daha gelmiyecek!" Diye mırıldandı .. 
Belli ki, bu adamı "Ssla hastalığı" ka-

sup kavurmuı... Meydanları, büyük 
caddeleri, akademiyi, Akropolu sürat. 

le gezdik, öğle yemeğinden sonra doğ
ru Mi!li tiyatroya gittik. Tabii mev · 

sim münasebetiyle tiyatro tatil .. Bir 

madamın delaletiyle içini ve ıahneıini 
gezdim .. Bina hiç te fena değil... Sah· 

ne yeni ve müteharrik... Oldukça da 
büyük .. Sigara salonları da güzel.. Se· 

yirci koltukları sarfe ve rahat... Loca 
yok .. Sade Üsl üste iki balkonu var ... 
Tiyatronun içi (1200) kiti lllıyormuş. 

Velhasıl Milli tiyatro Atina için 
güzel bir eser •• Diğer tiyatrolar bizim

kilerden farksız. Yahut belki iyi! Ne 
ise burasını geçeyim.. Çünkü meslek-

daılarımı ve bilhaua ahbaplarımı çekiş
tirmek istememi .. 

Yalnız Atinada ho~uma giden ıey 
yaz, kıt az çok bir tiyatro hareketi • 
nin mevcut olutudur. 

Dönüıte eski ve yeni "Faliron" Pa
ıa limanı Pirenin bütün yeni pliı.j

lannı yakından gördük!.. Rıhtımda 

vapura yRklaıırkcn muhtelif dillerde 
gazele satılıy..,rdu, gazetecinin elinde 

bir V AKIT görünce çok sevindim. 

Hem de yirmi dört saat evvelki gaze
te .. Benim göremediğim sayı .. Gazete
ciye kaç para di)'e rord'L nı, ad'\•ncağı:z 

(ıatını ıöylemeğe hazırlanmııkea, bir
~:rı durdu, gazel.ay! uıulc:acık çevirdi, 

reıimlerden birisine dikkatle baktı, on· 
dıtn aonra "Bir bu~uk halyar. lireti!" 

Dedi .. Dernek VAKİT gazetesi Pire 
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Etem izzet Beyin 
romanları 

Rusçaya tercüme edilecek 

Hüseyin Rahmi 
Beqin portresi 

Türk ve Sovyet fikir hayatı a • 
rasmdaki bağ, günden aüne kuv

vetlenmektedir. Nitekim geçen -
ferde Moskovada toplanmış olan 
beynelmilel muharirler kongresi • 

ne Türk edipleri de davet edil -
mişti. 

Sovyet Sosyalist Şuralar ittiha
dı ilimler akademisi Şark enstitü-

sünde ihdas edilen Türk §Ubesi, 
Türk fikir ve edebiyat hayatını 

Sovyetlere daha iyi tanıta bilmek 
için ehemmiyetle çalıtmağa bat· 
lamı§tır. 

Enstitünün Türk ~ubesi, bu a -
rada bugünkü Türk edebiyatının 

tarihini telif etmek ve bir çok 
Türk edebi eserlerini ruıçaya çe -

virmekle meıguldür. 

Enstitü, c.cğerli roman muhar -
riri Etemlzzet Beyin eserlerini de 

rusçaya tercüme etmeğe karar 
vermış, bu kararı bir mektupla 

kendisine bildirmiş, eserlerini is · 
temiştir. 

Necil Kazım Bey 
Türk musikisinin en son yetiş· 

tirdiği değerli ve kuvvetli sanat -

karımız Necil Kazım Beyin mu -

vaff akiyetlerinden VAKiT za· 
man zaman b'ahsetmiştir. Necil 
Kazım Bey Viyana ve Prağda 
tahsilini, etütlerini muvı.ffakiyet· 
le bitirmiş, diplomasını almıttır. 

Necil Kazım Bey, refikası pi • 

yanist Naciye Hanımla billik • 
te memleketimize gelmek üzere 
Pragdan hareket etmiştir. 

Alay köşkündeki sergi 
Balıkeıirdeki Necati Bey mu • 

allim mektebi reıim muallimi A. 

Roman üstadı Hüseyin Rahmi 
Bey, yarım asırdan fazla bir za • 
man kendiıile herabe~ dü!ünüp 
beraber çalııan ve beraber yaıı -
yan en yakın dostu mütekait mi -
ralay Hulusi Beyi se<:.en yıl lıu 
mevsimde ve bu aylarda kayıp 
ettikten sonra Heybeli~cla kendi • 
sine zindan olmuş, üsta t nihayet 
hava ve muhit değiştirmek üzere 
seyahate çıkmış, kışı Mısırda ge· 
çirmİ§ti. 

Ressam Halil Paşa tln bir za · 
m&Mlanberi Mısırda. bulunuyor -
du. Halil Pata, meıhur romancı

' mızın bu seyahatinden istifade e· 

fuuS.i edeS.Uµıt 
.............~ --. ~ z::w; 

derek portresini yapmak istedi, 
Yukarıya fotoğrafını dercettiği • 
miz tablo bu suretle :vücuda geldi. 

Bu tablonun fotografiıi Mısır -
da, Fransızca ve Arapça muhtelif 

gazete ve mecmualarda intişar et· 
miş, Mısır matbuatı, bu münase
betle gerek büyük edibimizir., ge-

rek ressam Halil Patanın . §Öhret, 
sanat ve kudretinden takdirle 
bahsetmişlerdir. 

Ressam Halil Paşa, fotografi • 
sini yukarıya koyduğumuz tablo
yu, sergide teşhir edilmek üzere 
lıtanbula getirmiştir. 

Sırrı Bey, vücude getirdiği resim· 
lerden mürekkep bir sergi tertip 
etmittir. Segri Gülhane parkı 

methalinde Alayköşkünde hazır· 
lanmıştır. Bugün saat dörte umu· 

mun ziyaretine açılacaktır. 

rıhtımında aıair yukarı (16) kuru§a ... 

İlter iıtemez parayı verdim, gazeteyi 

elime alır almaz, İJin İç yüzünü anla • 

dım, meğer resmim varmıı.. Herif o

nun için ağır baıtı .•. 

Alman hikayeleri 

Yolculuğun iki günlük pliı.nçoıu ol

dukça olğun ... Şimdi dört gözle "Na

poli" yi bekliyorum .. Acaba t talyanın 
bu eski beldesi bir çok ıairlerin teren· 

nüm ettiği kadar tiirle, güzellikle do

lu mu?.. Acaba gurubunun renkleri 

methedildiği kadar tatlı ve değiıik mi? 

Merak ediyorum... Eıki ve kıymetli 

sanatkar (Madam Kınar}, Napoli için 

o kadar çok §ey okumu§ ve o kadar §İ· 

ir:cr dinlemiş ki, kendi muhayyilesin

de yarattığı ( Napoli) yi, vaktiyle ba

na da anlatır, beni de hayallere sürük· 

lerdi. Acaba sanatkar muhayyileıin • 

de yaşayan, akJamları bin bir renkli 

Napoli; her sanatkar tahayyülü gibi 

acı bir çıplaklık ve yahut dürbünün 

tersiyle görülmÜ§ uzak bir fantezi ol

masın?! ... 

Bakalım!!,. Kırk sekiz saat sonra 

anlıyacaiız! ... 

~eht:- Tiyairosundan: 

M. Kemal 

Oksford Üniversitesi matbaası, ! 
çıkardığı ucuz kitaplar serisine 
"seçilmiş Alman küçük hikayele 1 
ri,, adlı bir eser daha kattı. 289 
sayıfa tutan kitapta yalnız beş mu 
harririn birer hikayesi vardır. Bun 
]ardan Hofman, Kleist ve Tik mu 
hitimizde tanınmış yazıcılardır. 

Hikayeler, on dokuzuncu asrın 
telekkilerini göstermek bakımın

dan meraklı hatta öğretici ise de, 
bugünkü sanat kıstaslarına göre, 
"küçük hikaye,, sınıfına giremez· 
ler. Bu çe§it hayal dolu, fanta· 
zi hatta bazı noktalarda manasız 

yazılara "masal., demek daha 
doğru olur. 

Çünkü bunlar, okuyucunun dü
şünce ve hislerini harekete getir
mekten ziyade, vaktini boş yere 
harcatmak için yazılmışa benzi · 
yor.Hakikatte de, bu hikayeler re 
aliteden bizi uzaklaş~ırıyor, hayal 
aleminde dolaştırıyorlar. 

Beş hikayede hakim olan ro • 
mantık üsluba rağmen satıh nak
ka§hğının uıtalığınm da bulunma-
ması yazıların düştüğü e-1 

debi kaosu pek güzel gös-
teriyor. Bu itibarla, bu 
uılUbun modası geçmi§ ve itibar -
dan düşmüş olduğunu haklı olarak 
iddia edebiliriz. 

Hikayelerde edebiyat çeşitleri • 
nin karmakarışık bir surette kul • 
lanılmı§ olduğunu da görüyoruz . 
Mesela gayet ciddi fikirlerin batı 
boş mevzulara eıas yapıldığına, 

aşağı tabakadaki insanların a -
ğızlarmda büyük büyük felıefelik 
düşüncelerin dolaştığına raslıyo • 
ruz. Bundan, bir asır önceki Al • 
man hikayecilerinin form, eda, ıe· 
çim gibi hikayenin belli ba§lı en 
basit unsur ve usullerini öğrenme
miş olduklarını çıkarıyoruz. 

Zira, ciddi ve hafif, şeni ve 
galiz mevzular ayni kalıptan dö • 
külmüşlcr, entellektüel sınıf ile 
yarı münevver ayni zaviyeden tet· 
kik olunmuştur. 

Bu hikayelerde ne ahenk, ne de 
niabet yoktur. Binaenaleyh bek
lenen tesir de görülemez .. 

(Devamı l 2 inci sayıfac. 



At Yarışları başlıyor -
Yarınki ·yarışlarda hangi programı 

atlar kazanacak? 
Bu seneki koşularda yeni lngiliz atlarJ 

ve bir Avrupalı Jokey göreceğiz 

bir klübe yazılı olsun olmasın en küçük Müsabakamız 
yaştan itibaren kız, erkek her gence açıktır 

1934 yılı İstanbul at yarııları 
yarından itibaren başlıyor. Bu yıl 
bu yarışların evvelki yıllardan da
ha zevkli ve daha heyecanlı olma
sı ihtimali çok kuvvetlidir. Mem
leketimize yeni gelen kuvvetli İn
giliz atlarının ve merkezi Avrupa
nın en iyi jokeylerinden birinin bu 
koşulara ittiraki dolayısiyle bu se
ne çok güzel koşular seyredebile
ceğiz. 

Bilhassa ayni koşuda 12 hatta 
14 İngiliz atının bir arada koşma
ıınm seyrine doyum olmıyacaktır. 

"VAKiT,, okuyucularına yarış·f1 

]arı bütün heyecaniyle gösterebil-J ! 
mek için lazım gelen tedbirleri al· 
mış bulunuyor. Bilhassa "Müşte· 
rek baliis,, de atlar üzerine oyna· 
mak meraklısı olan okuyucuları -
mıza hayvanların Condition ve 
A.ntrenman'larını göz önünde bu
lundurarak yol göstermeğe çalışa
cağız... Mütterek bahisler hakkın
da tahminlerimizde yüzde yüz isa
bet ihtimalini düşünmiyoruz. Yal
nı~ !Uratı J11Uhakkaktrr ki "VA
KIT,, ın tahminlerinden istifade e
derek oynıyan okuyucularımız zi
yan etmiyeceklerdir. 

.y. "' :t. 

Yarın yapılacak kuşulardan: 
Birinci kotu "Satıf,, koıusudur. 
Ve üç yaşındaki yerli yarım kanla 
İngiliz at ve kısraklara mahsustur. 
Mesafesi 1200 metre olan bu koşu
ya beş tay iştirak etmektedir. Bun
lardan en kuvvetlisi "Ceylan,, adlı 
taydır. 

Fikret Beyin "Cap,, adlı tayı da
hi ümitli olanların arasında ise de 
bu taym küçüklüğündenberi ge • 
çirdiği arizalar yarınki koşuda mu
vaffak olmasını şüphelendiren se
bepler arasındadır, 

Esasen kotu Ceylan, Dağ kızı, 
ve Cap arasında geçecektir. Yal
nız okuyucularımıza şunu işaret 

ederiz ki kısa mesafeli koşularda 
"Start,, ın çok mühim bir kıymeti 
vardır. iyi çıkıt yapamıyan bir 
hayvan 1000 - 1200 metrelik ko
tularda her zaman geçilebilir. 

ikinci koşu 

Üç ve daha yukarı yaşta ve 934 
ıenesinde kazandığı ikramiyeler 
yekunu 600 lirayı doldurmıyan saf 
kan İngiliz at ve kısraklara mah
ıustUT. Mesafesi 1600 metredir. 

Müşterek bahis meraklılar.mı en 
ziyade tereddüde düşürecek olan 
bu kotudur. 

12 İngiliz atının bir arada koşa
cağı bu koıuda Nanauc, Bares, 
Ronflon ve Bayard gibi çok temiz 
ve tanınmıt atlar kotacaktır. Bun
lardan Nansuc Romanyanın birin
ci sınıf atlarındandır. Ve koşaca
ğım dediği zaman memleketimiz
deki atlara en aıağı 15 kilo Han
dicap verebilecek kudrettedir. Ba
yard Yunanistanda çok kuvvetli 
kotular yapmıştır. 

Ronflon ise Fransada ,;Ptix du 

~ab,, da dördilDcü ıelmjt 

ve M111rda iyi koıular yapmıştır. 
Bares Macaristanın orta sınıf 

atlarındandır. Fakat birincisi Ta
kacı orta Avrupanın en kıymetli 
jokeylerindendir. Memleket!miz • 
de koşan ecnebi jokeylerin mühim 
bir kısmının Macar olduğu dü· 
şünülürae bu jokeyin yüksek şöh
retinin vereceği kuvvei maneviye 
düşüklüğü koşuda Barçın l<!hinc 
bir netice verebilir. 

Netice kotu bu dört at a ı ı\sında 

geçecektir. Ronflon salı günü bir 
arızc- geçirdi. ihtimal l~ j y21nn ko; 
mıyacaktır. 

Yarın Nansuc eğer ben J?Miece· 
ğim dene bu kotuya girctı ~tlara 
nal toplamak düşer .. Yok eğeı· ge· 
ne deli başlık ederse Bayard ve 
Barcsden birisi .. Binicisinin göste· 
receği maharet sayesinde koıuyu 

alabilecektir. Ve esasen at yarış· 
larında atın kazanmak hususunda
ki uf ak bir enerjisi jokeyin yerin
de bu arzuya iştiraki ile bir zafer 
şeklinde tecelli edebilir. 

Ü~UncU ko,u 

"V AKIT,, ıençliği denizciliğe 

teşvik yolunda her yıl tertip ettiği 
müsabakalardan birisini de birkaç 
hafta sonra yani 10 Ağustos Cuma 
günü Modada yapıyor. Geçen yıl 
yaptığımız müsabakaya iki yüz el- . 
li sporcunun i,tiraki, müsabakala
rımızın gördüğü rağbetin güzel 
bir misalidir. Şimdiden görüyoruz 
ki; geçen yıl müsabakalarımızın 

ba§lıca hedefi noktasından bizi se
vindiren bu rakam bu yıl bP.lki de 
bunun üstünde olacaktır. 

Denizle alakayı fazlalaıtırmak 

ve müsabakalara en küçük yaıtan 
itibaren bütün gençliğin iştirakini 
mümkün kılabilmek için müsaba
ka programını çok geniı tuttuk. 
Program şudur: 

Çocuklar kısmı 
1- 50 metre ( Styl) 12 ya,ına ka

dar kız çocuklar için 
2- 50 metre (Styl) 12 ya,ına kadar 

erkek çocuklar için 
3 - 50 metre (Kurbağlarna) 12 ya

!Ina kadar kız çocuk
lar için. 

4 - 50 metre (Kurbağalama) 12 
ya,ına kadar erkek 

. çocuklar için .. 
5 - 50 metre ( Serbeıt) 12 - 14 ya-

9mCta lmıılaf' ~n .. 

6 - 50 metre ( Se!'best) 12 • 14 
yatında erkekler i
çın .. 

7 - 100 metre (Serbest) 14 • 16 
yaşında kızlar için. 

8 - 100 metre (Serbest) 14 - 16 
yP,mda erkekler i
çin .. 

9 - 100 metre (Serbeıt) 16 - 18 
yatında kızlar için. 

10 - 100 metre (Serbest) 16 • 18 
ya,ında erkekler İ· 

çin .. 
11 ..:.... 50 metre (Kurbağalama) 

12 - 14 ya,ında 

kızlar için .. 
12 - 50 metre (Kurb!lğalama) 

12 - 14 ya,ında er· 
kekler içinı. 

13 - 100 metre (Kurbağalama) 
14 - 16 ya,ında kız· 

. Jnr için .. 
14 - 100 metre (Kurbağalama) 

14 - 16 ya,ında er
kekler için .. 

15 - 100 metre (Kurbağalama) 
16 - 18 yaıında kız-

Dört ve daha yukarı yaşta ve ic.r için .. 
1934 senesi zarfında hiç ko§u ka- 16 - 100 metre (Kurl:nğalama) 

16 • 18 ya,ında erzanmamı! yerli, yarım kan arap 
kekler için .. ve saf kan arap at ve kısraklara 

• Geçen yıl VAKiT müsabakalari; a ~"' El 
giren hanımlarcJan bir grup.. · 

23 - 400 metre (Mukavemet) er· ediyor: \ 
kekler için.. Ahmet F etgeri Bey (Güre§ ~)• d 

24 - Türk bayrak yanıı (Klüpler atletizm federasyonu ı eislerinde" .. 
ara11nda).. 1 ·bil 

25 - Türk bayrak yarııı (Hanımlar Ekrem Rüştü Bey (1. S. K. k İlde" 
arasında).. reisi) Rıza Bey (Denizcilik fe JJ' 

E§lenceler ve atlamalar rasyonundan) Kadri Bey {lst.• 6 
26 - 50 metre (Serbest) gazeteci- bul denizcilik heyeti reisi Şazı ) 

ler arasında.. {İstanbul denizcilik heyetindef1 
27 - 50 metre (Serbest) o~uz be§ Abdurrahman B. (Bahriye yüzb" 

ya,ından vuKan mü- §ISI) Ziya B. (Kaptan) Fuat JU.İf 
tekait ıporcular a- d (F d f b 'kıJ11 tü B., Her F. Rie t or a rı 

1
, 

rasında.. k d ) H A (}. i inci mü ürü er vmann 28 - Atlamalar (Tramplen: 3 mec- lıO" 
buri, 2 ihtiyari).. man mektebi beden terbiyesi fff 

29 - Atlamalar (Kule: ~ mecbu- cası) Her Alexsander Fereneı 
ri, 1 ihtiyari).. {Yüzme cntrenörü) Kadri B. (G'; 

30 _ Atlamalar (Hnnnlar arasın- latasaray klübü denizcilik ş~b;; 

31 _ Su topu m~=~bakası (Klüp- reisi) Fahri B. (Beykoz kiübu(fe' 
nizciJik şubesi reisi) Rüştü B. 

1
•1 Hediyelerimiz be 

Müsabakalarımızda birincilik ve nerbahçe klübü denizcilik şu ;ı 
ikincilik kazananlarla su topu mü· reisi) A. Sırrı Bey (Gazeteıı' 

k · 1 · "d'' .. ınub'ı" sabakasını kazanan ta ıma ma- yazı ış erı mu uru ve spor e' 
dalya, kupa vesair hediyeler veri· riri) İhsan B. (Cumhuriyet g•ı; 
lecektir. lesi spor muharriri) İzzet f alıre&I' 

Hakem Heyetimiz 

1 

din B. (Haber gazetesi spor ~ııt 
Hakem heyetimiz şu mütehas· harriri) E§ref Şefik B. (Akt 

sıs ve alakadar zevattan terekküp gazetesi spor muharriri). • •• •'' ..... ~ .............. ~.,...... .•...............•......•••.•....•.•••....•.......•....•..•.••• 
mahsustur. Mesafesi l200 metre- Dikkat: Yukarıki müsabakalara 
d• mıntaka seçmelerine veya müıaba-ır. 

Bu kotu günün ~n heyecanlı ko- kalarma girmit olanlar ittirak ede~ 
§USU olacaktır. Çünkü bu koıuya mezler. 
İ§tirak eden atların mühim bir kıs- BUyUkler kısmı 

17 - 100 mehe (Serbest) erkek-
mı kısa mesafe atı olarak tanınmış lceklet için .. 
hayvanlardır. Bunların içinde ka- 18 _ 100 Metr~ (Serbest) hannn-
zanması ihtimali en fazla olanlar ]ar içtn .. 
Hakan, Vezir, Mesut, Rüzgar ve 19 _ 100 metr~ (Sırt üstü) erkek-
Mebrukdur. iyi çıkış yapabilen at- lu için.. ' 
lar neticeyi kendi leyhlerine daha 20 - 200 metre (Kurbağ"lama) 

J d • eı kekler için .. 
kolay çevirebilecek er ır. 21 - 200 metre (Kurbafalama) 

İyi Start alamıyan hayvanlar ne hanımlar için.. ~ 
kadar kıymetli olurlarsa olsunlar 22 - 200 metre (Serbest) erkek-
1200 metrelik koşuda önden kaçan ler için .. 

hayvanların nallarından f ırl ıyan OlllllllllllfllllmU111111"Jllfll*ı~1111KllllUHl11tt11111ı1mllllıl111111Mllll 
topraklarla bunalır ve kalırlar. Bi- Spor haberlerimizin 
naenaleyh yarm Hakan, Vezir, Me b. k 13 Üncü sa-

t R .. .. d h . . . . St t ır ısmı 
ıu ve uzgar an angısı ıyı ar 

Sarı Slyahh yıfamızdadır. 

,( Devamı 13 üncü aayıfada ) 
1111111111ilı1111ilM1 ıııııı lllMııııoııııııııı ııuıııı UM 11111111ıı11111ıııııını1111ı 

Ge~en yll VAKiT mUsabakalar1nda·· 



Avusturya başvekili 
DolfUS öldüi-üldü 

p ( Baı tarafı ı inci sayıfada) }ardır. Polis kıtaatı ıokaklarda, 
rag, 25 (A.A.) - Çek ajansı kasaba ve ıehir civarında dolat • 

?~da.hi ı-\vuıturya sefaretinin maktadır. Nezaretler mitralyöz -
t tebliğini nesretmektedir. Bu }erle mücehhez federal ordusu ı>) '.. .. 

1• ıae nazaran Avusturya baıve kıtaatı tarafından muhaf a7.,_ al • 
~ M. Dolfus aldığı yaralardan tında tutulmaktadır. Saat 16,30 
tccııiren vefat ctmiıtir. Viya • da federal ordusundan kuvvetli 

~:: nazi tethi§cileri saat 13 e bir kıtayı askeriye baıvekalet sa· 
~tu Viyana radyosunun studyo· rayını işgal etmiştir. 
'-d itıal etmiıler ve studyoyu Başvekil M. Dolfus ve emni
~t) verici istasyonla bağlıya?1 yet müdürü başvekalet dairesi da 

~
lo)'U keamiıler, bunun üzerı- bilinde naziler tarafından esir e
lltıil~rd~n .biriıi . ... ~ikrofonla dilmiılerdir. Hariçte M. Do~fus 
Gıııetın ıstıfa eltıgını h~~ ~.a • ağır surette mecruh olduğu rıva· 
)l.Ynıı§br. istasyon mudur - yetleri deveran etmektedir. 

~l d~ Holt naziler tarafından rtazsr M. Fey asilerin elinde 
f edılınittir. Yakadan haber - y · 

25 
(AA) _ Nazır 

t 1 b' ıy~a, .. 

b 
0 

an polis derha raldyo ına - M F b dakikaya kadar asile-
r L "dd 1· b" . . ey u 
lr~U§atrnı§ ve 91 et ı ır mıt • rin elindedir. Kendisi de haıvekil 
0ı ate!İ altına almıJlır. Bu .1 beraber bafvekalet dairesinde 

o-~AKJT 26 fEMMUZ 1934-

da bina dahilinde patlatı!an ~=lunmaktaydı. Hayat ve mema
e~~al~r bir yangma sebebıyet tından malumat yoktur. 

>ttır • A) D.. k f>0ı· . • • • • • al e- Viyana, 25 (A. . - un a • 

Cenubi Lehistandaki büyük fevezan esnasında yüzden fazla insan öln~ii~. mahsulün hepsi harap 
· ·. a·ı · k k d I·t · l{e c-mimız feyezan sahasında sular olmmmtr. Zarar ve zıyan tahmı n e ı emıyecc · ·a ar ço \ uı . ., • 

•ısın vazıyet1 bınayı lfg k d" b"l .... .. tarafından da-. . k d·ı . ~am en ı o ugu 
:ıı ~~ılerin de aynen en .1 er~- vet edilen Heimvehrlerden M. 

tarafından yıkılan bir Şimendifer köpriisünü gösteriyor. 

1 .. ı ,,i polis üniforması gıymış k · ı "1 
dıı· l k .. k"'l- Rinner üç rüverver ur!•.ınu ı e o -

ıı. < arından dolayı ço mu~ u dürülmüıtür. Katillerin kim ol· 
Saat 14,40 ta radyo yenıden h ld" 

~llta • l .. ba ladı duğu meç u ut. 
lk ıam~~ 1

! em~g.e ! . · Budapeştede heyecan 
ilt, Polısm tazyıkı devam edı· . 

~ ~e her taraftan tüfek sesleri Budape!te, 25 (A.A.) - Nazı· 
11
iliyord 5 al 16 da naziler ler tarafından yapılan bu cebir ve 1· u. a d .. 

t.ırn olarak esir edildiler. iç • tazyik harekatı akıam~ ogru ıe-
~den bir çoğu ve bir polis ne - birde ıayi olarak ahalı. ara~ın.da 
1 
hadise esnasında telef olmu' büyük bir heyecan tevht etmıştır. 

~tansada 
ranı 

kabine buh
kalmadı 

Musolini buğday 
harmanında 

Evvelce bataklık iken kurutul -
duktan sonra Üzerlerine Littoria 

ve Sabandia şehirleri kurulan ara
zide bu sene Musolininin buzu • 
runda ilk hasat merasimi yapı) -

mıttır. Bu merasimde Musolini 
~ •a.rman makinesinde amele gibi 
çalıtmıt ve mutat olan amele yev· 
rdyeıini de almıştır. 

ltaly•m başvekili bu merasim es~ 
na~mdt\; Roma imparatorluğu • 

·li !& tarafı 1 tnd ayıfada) mİ§ bulunacaktır. mm m'inevverler yüzünden yıkıl· 
l ertiot ve Sarraut, radikal na· Bu ıebeple hükmet, vaziyeti ha· dığına dair olan meıhur nutkunu 

~~~i~~~ru~~h zrr~n~Nd~b~~~ p s~~ı:~=i~tt:i:r·~--~-·---------------~----------------
' 

1
!1e, ve arkadatlariyle beraber hal;yle ;ktidar mevkiinde kalmak • J l f 
~ere etmek için dıtarı çıkmıt veya müıtereken istifa etmek mec """u Kluks L'lıaAn yeniuen can anıyor. ~.... buriyetindedir. Bu son §ekiJde M. 1\. ~ ~ ~ 
~. lierriot'nun bu müzakerat- Doumergue, her halde yeni gele • 

it '
0nra kendi arkada§larının M. cek hükumetin reisliğini deruhte 
tnergue tarafından ileri sürü • etmiyecektir. 
fikir etraf mda toplandıklarını 

-~ l'Q. .:tınesi üzerine baıvekil, 

Amerikanın bu, ortalığa dehşet i "- Memleket diktatörlüğe gÖ• 

salan esrarengiz cemiyeti, Ame - türülüyor. Diktatörlük ise mem • 
Ku Kluks Klan mensupları mas· 

ke kullanırlar, geni ş kollu, cüb • 
hemsi bir entari giyerek sokaklar· leketin istemediği bir şeyd ir. Biz 

ti •• lnuteessir bir halde radikaller 
'ilt\' L 
,. 

1 l\Ucaklamı! ve M. Tardieu· 
'I el' · 
~ •nı aıkmııtır. 

.,41' ~ 'rliınento azası, bir hükumet 
tJO' ~~ thnının önü alındığına dair o· 
f(f •~'"adisi memnuniyetle kar· 

ıı.' •tle.rdır. 

e'' ~ b cJe' ~t· &aınerg'ln kabine 
~ lcada,ıarına hitabı 

f'; l~,llltia 25 (A.A.) - Kabine iç· e'1 t~' il h 
j1 ~~tk~ itamında M. Sarraut, 

~tdt h ıl M. Doumergue'in kabi -
"';, ~trı bulunan arkadaılarına hitap 
:~· l!\l ~Yannamesini okumuıtur. 
\I' ~' ~ 1' ey~amede hük\ımet rei

llf1' t~-.·~.~rdiey'nun Staviaki komis
f \elld'ı~r~nda büyük bir ıiddet· 

,•' 1' "' 1•1t:ı nıüdaf aa etmif oldu
~' ,e f ~kat bununla - Barı§ • ,.,b ~abıne · L 
ı. "tlh.· s1 - ounun mevcu -
" ·•ı tehI'k 
"' l 1 eye koyacak suret-~t earnın .. d h" b" . 1 et u en ıç ır f ık re i -

'tkt~~rtıiı bulunduğunu söy • 
~ ır. 

~~. · l)ouın 
~ 'l>tti h ~ ergue, bundan sonra 
• 'tdiett' ulaaa. ederek, eğer M. 
~ike.11 l'lun kabinede kalması 
"" er t ' 
>... ~lhA araf ından gösterilen 
"" "rete h. ~ lttt.rek . ır mani te§kil ederse 
ı: ')dt•~ e~_ırı derhal bozulacağını' 
'~ ... rıe~ted' A 
~ ' '°'İı ır. yni suretle e • 
ı ~~ı ı M. Tard' ' . ' f \.._ ~ el> d ıeu nun ıstı ası • 
~Fllld' er ve Yahut M. Tardieu 
ı. tt~ ~"' ~erilen istifayı kabul 
._~ , ou rn .. 
~ ~ "e b utareke yeniden bozu 
~tqı:_ '"' ~ aefer bu bozulmanın 

''Y-.,ll'lt b' 
•zzat reis deruhte et-

M. Daumergue, Franaada sü - rika gazetelerinin verdiği malu • 
kuneti temin edebilmek için ar • mata göre, yeniden canlanmış .. 
kadaılarının vatanperverliğine mü Bu cemiyeti yeniden canlandır • 
racaat etmiı ve M. Sarraut, beyan manın hedefi "kızıl tehlike,, ile 
namenin kıraati bittikten sonra M. mücadeledir. Amerikanın her ta· 
Doumergue'in bu mühim hitabesi· rafında bu yeni cemiyete girenle
nin tesirini yapacağını ve hüku - rin sayılamıyacak derecede çok 
ınetin vazifeıin.e devam edeceğini olduğu haber veriliyor. 

bildirmittir. Ku Kluks Klan ın rüesası, kır·ı 
M. Dumerg kabine mUza· da bir ateş yakarak toplanmışlar, 

kerelerinin neticesini kızıl tehlikeyi konuşmuşlar ve o· 
CUmhur Reisine bildirdi nunla mücadele için gizli planlar 
Pariı, 25 (A.A.) - Kabine İç· hazırlamışlar. Cemiyetin büyük 

timaından sonra M. Herriot, radi- ejderhası, yani reisi Mister J W . 
kal nazırların mevkilerinde kala- Reed bu münasebetle ıu beyanat
caklarmr ve fakat teırinievvelde ta bulunmuştur: 
toplanacak radikal partiıi kongre- eıımmııuınuıuıııaıı111111ıııuınwunu11111nıııın•nın•ıtıınııathmınmıı111111111111111tı
.inin bu hadiseyi tetkik edeceği· cağı ümit edilmektedir. 

ni beyan etmittir. Bir kabine buhranı Fransa 
M. Doumergue, dün akşam rei· iCjln tehhkeli olacaktı 

sicumhurun nezdine giderek kabi 
ne müzakeratı neticesinden kendi
sini haberdar etmiştir. 

M. Doumerguc, perşembe günü 
Paristen hareket ederek Tournefe
uılle'e gidecek ve orada 10 ağus
tosa kadar ikamet edecektir. Ev
velce bugün için toplanacağı bil
dirilen kabine içtimamdan sarfı
nazar edilmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Bütün ga
zeteler, bir kabine buhranının 
memleket için çok fena olacağı 
bir zamanda M. Doumergue'in, 

sarsılmaz azmi sayesinde mesele· 
yi halletmesinden dolayı bilakay
düıart memnuniyetlerini izhar et
mektedir. 

rtazırlar, Cümhur Reisinin 
yanında toplanacaklar 

Paris, 25 (A.A.) - Başvekalet 

dairesinden tebliğ edilmiştir: 

da dolaşırlar. Amerika kanunla-kanunu esasi ahkamına sad ıkız. ·~· 
rı bu çeşit geyinmeyi menettıgı 

Hitlercilik, Sovyetçilik, faş istlik halde bunlar gene bu şekilde do--
istemiyoruz. Amerikacılık istiyo· la!maktadırlar. 
ruz. Onun için bugünkü gidiıi o----
düzeltmeğe çalışacağız . Halka ha •• •• ••ld ••k 
kikati öğretmek için etimizden ge- O/duru u ten son-
leni yapacağız ve diktatörlüğe ra canlandırılan 
doğru gidilmemesini temine uğr~- k •• k f 
sacağız. Sovyetçiliğin de katı Ope • 
düşmanıyız.,, 

VGUn~. s~ c1 
.. ,.! 'ı 

lstaDbul Ankara caddesi. ( \.'AKIT) yurdu 

'fEI.E FO:"l N UMAilALARl : 

ldare telefonu : 2 1310 
yazı lşlerl t elefonu: 24S79 1 

Telgraf adresi: lııtanbul - ( \ 'AKll') 
Poııta kutuau No. ~ 

Sene ilk 
6 aylık 
s ayhk 
1 8 )hk 

ABOSE BEDELLE Ri : 

TürkJye 
1400 Kr. 

71)0 • 

400 
130 

.. .. 

Ecnebi 
2i00 Kr. 
1450 • 
800 • 
800 • 

lLA!'ll U<mETt.EJU: 

Ttcart UAnlarm ua.n sayıfalannda san· 
Um1 30 kuruştan başlar. llk sayı!ada 250 
kunışa kadar tıkar. 

Büyük, fazla, devamlı lldn verenlere alt 

ay.rı tenzi!At vardır • 

Resimli UAnlarm blr satın 10 kunıştur 

KOÇUK iLANLAR: 

Pariı, 25 (A.A.) - Parlimen· 
to mahafili, kabine buhranının ö
nü alınmasını memnuniyetle kar· 
şılamııtır. Eğer bu aktam ve ya· 

rın radikaHerin içti~alarında ba
zı aksülimeller hasıl olmazsa, ye
niden teessüs etmİ§ olan siya&i va· 
ziyeti hiç bir hadisenin bozamıya-

Bir dctll.b1 30, lkJ dE411Sl 50, Uç defası 65, 
M. Dumerg, yarın T ournefeuille dört defam 75 ve on defam 100 kuruştur. 

Kalifomiyanın Berkeley şehrin 
de Amerikalı Dohioı· Robert Cor
nish, Lazarus namındaki köpeğini 
öldüıınüş ve bir kaç dakika son -
ra gene canlandnınıştır. Köpekte 
eYvelfı hafif hayat eseri görülmüş 
\'e yavaş yavaş eski haline gelmiş gidecektir. Nazırlar, reisicumhu- Uç aylık nan verenlerin bir defam meccn· 

nendir. Dört satrrı geçen !ID.nlnmı fa.-ıla 
run reisliğinde 10 ağustosta top• satırıan beş kuruştan h~ap edilir 

lanacaklardır, :...;mmİİilİıllliııııııİ--llİI•--

tir. Yukaııdaki resimde köpeği, 
dohioıım elinden yemek y<'meğe 
başladığı zamanda görüycrsunuz. 



~"!! ıo - v AKl1 2n .,...,... ... ...,.~Trz 1 ır" 

Tiirkzqe - .1. u~u ·1.avıJu 
Yeni imzalanan muahede 

ileriye bir adımdır 
Ankarada Türkiye Cümhuriyeti mu

rahhaslariyle ticari müzakeratta bu -
lunmağa memur Yugoslav murahhas 
heyeti azasından ve "Türk · Yugoslav 
ham afyon satış bürosu" nda Yugos
lavya murahhası bulunan Dr. Dragos-

• lav P. Mihayloviç 3 Temmuzda imza
lanan Türkiye - Yugoslavya ticaret 
anlaşması ve iki memleketin ticari miı
nasebetleri hakkında Belgradda çı •• 
kan "Politika" gazetesine bir makale 
yazmıştır. Bu makıledc deniliyor ki: 

"3 Temmuzda Türkiye Cümhuri • 
yeti ile aramızda imza!anan tic:ı.ret an
laıması bugün (20 Temmuz) tatbik 
mevkiine girmektedir. 

14 Haziranda Ankarada baılıyan 
ve muvaffakiyetle neticelenen ticari 
müzakereler, bu sene başlangıcında 

Ankarada Tevfik Rüıtü Beyle M. Bo· 
golyub Yevtiç arasında yapılan konuş
malann mes'ut devamını ve tamam • 
lanmaıını ifade etmektedir. Bu müna
sebetle iki Hariciye nazın iki memle
ket arasındaki müm~sebetlere bu gü -
ne kadar mevcut olmıyan unsurlan, 
yani, her §eyden evvel, Ticari anlaş • 
mayı da ilive etmeği kararlaştırmış • 
!ardır. 

Ticaret anlaıması yapılması hak • 
!unda tarafımızda ı def atla teklif ya
ııılmııhr. Halbuki Türkiye hükumeti 
b:ı anlaşmanın yapılmasını evvela, Yu
ıro:ıfovyadaki Türk malları meselesi • 
nin düzeltilmesine bağlıyordu. Bura • 
da her ıeyden evveJ mevzuu bahsolan 
tehirlerde bırakılıp sahipsiz diye hac
zedilen mallar ve Türkiye tabiiyetini 
alan Türklere ait olup zirai ıslahata 

tabi tutulan agrer mallardır. Şehirler
deki Türk mallarına konulmuş bulu • 
nan haciz daha 1927 senesinde kal
dmlmıtbr· Agrer mallara gelince, 5 
Kanunuevvel 1931 tarihli "sabık Ce -
nubi ~ havaliainde agrer mü • 
naaebetlq!n tanzimi kanunu" devletçe 

alınnvı topraklar için sabık mal •ahip
lerine tazminat ve renta hakk. veril

sini derpİf etmektedir. lediyat mali
ye nazınnın, agreı- mahkemderin hü
kümleri esası dairesinde yüzde beı fo. 
izle ve otuz senede itfo olunmak üzere 
çıkardığı hamiline ait mali bo.:olarlıı 
yapılmaktadır. Muaharan 1933 senesi 
Kinunaevvelinde Belgrat'ta, Türkiye 
tabiiyetini almııı olanlara mÜteallik o
lan bu agrer münasebetlerin tasfiyesi ı 
huı;usunda Türkiye Cümhuriycti ile 
anlaşma hasıl olmu~tur. Bu suretle, ti- 1 

cari anlaşmR için Türkiye hültumeti -
nin ileri sürdüğü ilk ~artlar yerine ge· 
tiri'miı ve bu esnada husule gelen si
yasi yakınln~m:ı ticaret müzakereleri 
için zemin hazırlamııtır. 

Ankarada yapılan müzakerelerin 
gayri ahdi vaziyete nihayet verecek 
gayri uiıdi vaziyete nihayet verecek 
ve her iki memlelu.• ticaretine normal 
inkişaf §artları temin edecek muvakkat 
bir tic:ıret anlatması akdi idi. Türki
ye ile ticaretimizd~ istikamet almamı
za yar~ım edecek tecrübelerc!en mah
rum bulunmamız dolayısiyle derha1 ge. 
niı bir ticaret muahedesi akdi düşü • 

nülemezdi. . · 
ilerde Türkiye1e yapacağımız ih -

racat yalnız mahsulitımı:zın Türkiye 
piyaıasında sürümüne değil, bizim pi
yaaalanm:zda Türk mallannın istihla
ki husuıuna tabi bulunacaktır. Türki- 1 

yeden ne kadar fazla ithalatta buluna
cak olursa mahsulatımızı da o nisbet
te Türkiye piyasalarında plase etme
ie muvaffak olacağız. 

Şu da unutulmamalıdır ki, Türki
yenin iktısadi bünyesi bir çok bakım 
nokta11ndar:ı Yuıoıılavyanın iktısadi 
bünyesinin aynidir. Her iki memlekc· 
tin baılıca vasıfları ziraatr.iliktir. Tür· 
kiye Cümhuriyetinin sathi mesaha iti
bariyle çok geniş ve umumi heyeti j. 

tibariyle farklı olması dolayısiyle iki 
mem!eketin iklim ıartlan arasınd:\ 

farklar mevcut bulunmauna rağmen 
serek Türkiye ve gerek Yugoslavya 
ayni mahsulleri yetiştirmektedir. Bun· 
lar da buğday, mısır yulaf, çavdar ve 
arpadır; sınai nebatlardan da tütün, 
afyon, susam ve saire yetiştirmekte • 
dirltf'. Difa agrer mahsulle,. ve bun
lar araaında bilhaua zikre değer olan 

üzüm, hayvan yctİJtirmc (bahusus da
varcılık) ve hayv:mat mahsulleri hak
kında dn ayni vaziyet vardır. Malum 
olduğu Üzere Türkiye Cütrihuriyeti 
son on sene zarfında hayvan yetittir
me itini o kndar ilerletmeğe muvaffak 
olmuştur ki, bir kaç seneden beri Yu
nan piyasalarına Yugoslavyanıp baı • 
lıca rakibi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye Cümhuriyeti ile aramız • 
da yapılan ticari mübadele her iki 
memleket iktı:ıdaiyatının inkiıaf de -
recesi ile tesbit edilmi§ bulunmakta • 
dır. Şöyle ki, Türkiye hükumeti, 
beş senelik sınai pilanın tatbiki su
retiyle yerli sanayıe hamle vermeğe 

çalışırken Yugoslavya da sanayileıme 
işi oldukça geri kalmış bulunmaktadır. 
Biz Türkiyeden başlıca olarak yün, 
pamuk, palamut, •ıcak diyarlar mey
veleri, muhtelif yağlı tohumlar, Zon
guldak kömür havzasından maden kö
mürü,, tiftik, fındık, ham ve tuzlu kü
çük hayvan derileri ve saire ithal ede
ceğiz. Türkiyeye her şeyden evvel a
ğaç mamulat, deri iılemek için lazım 

olan madde, karbit de kalsiyom, lama
rina kaplar, ıiğara kağıdı, kağıt ve ka
ğıt mamulat, kırtasiye, ıapka levazı • 
mı, cam ve cam mamulat, sirke hamı
zı, muhtelif eterik yağlar, bunlardan 
sonra da kaşkaval, oduıı kömürü ve 
ve saire ihraç edeceğiz. Mal mübade
lesinde Türkiye beşlıca olarak ham 
maddeler ve biz de fabrika mamulatı 
satıcısı olarak ortaya çıkacağız. 

Biz son zamanlara kadar Türkiye
den tütün ve deniz tuzu ithal ediyor • 
duk. Fakat bundan sonra bu ithalat 
dikkate alınamaz, çünkü hali hazırda 
biz de kafi miktarda iyi tütün (Tabac 
fin) yetiıtinnekteyiz ve Ülgün'deki 
ınemlehalar gayet yakın bir Hmanda 
memleket ihtiyaçhınna kafi gelecek -
tir. 

Türkiye ile aranuzdil f~mdiye ka • 
dar Clcvam dlcgclrniş olan gayri ahdi 
vaziyet yüzünden ticari mübadele im
kanlarını şimdiye 1 ·r.dar tam manasilc 
lrnndini gÖstcremclT'İştir. Son senele • 
rin iktııadi müıkülleri ve bunu takip e
den döviz ve gümrük tahdidatı yüzün
den Türkiye ile ticari münasebetleri -
mi::: daha ziyade zorluğll uğramıılar -
dır. 

Harp sonunu takip eden ilk sene -
lcrde Türkiyeye ihracatımız, bir taraf
tan Türkiyedeki mefkudiyetten, diğer 
taraftan da Türkiy('de ithalat rejimi -
nin liberal oluıundan dolayı, kuvvet -
lendi. Türk istihsalatının artması ve 
1929 senesinde yeni gümrük tarifesi
nin tatbiki ve 1931 senesinde ithala -
tın kontenjana tabi tutulması yüzün
den Türkiyeye ihracatımız ansızın düı· 
müştür. Ve bu düıüı 1933 'encsinde 
de asgari haddini bulmuıtur. 

Türkiye ile yaptığımız anlaşma mu
\'akkat ticaret anla§ması ile l<liring iti
lafını muhtevi bulunmaktadır. 

Ticaret anla§ması, bir ay ev;.eı fes· 
hedilmek ve aksi · takdirde binefsihi 
temdit edllmiı olmak tartiyle altı ay 
muteber olmak üzere yapı!mı,br. Bu 
anlaşma gerek emtia mübade!esi ve 
gerek gemilerin seyri~efer işlerinde 
"en ziyade mazhan müsaade millet" 
prensipini muhtevi bulunmaktadır. 
Türkiyedeki kontenjantman rejimi do
layısiyle Yugoslav mahsclatı için, bir· 
ri Türkiyeye serb-:ıt ithalatı c!erpiş e· 
den, diğeri de lazım olan kontenjan 
miktarlannı ihtiva eyliyen iki liste tan· 
zim olunn:uştur. Bundan maada Yu • 
go:ılavya umumi kontenjanlara da iş • 
tirak edecektir. Ticaret anlaşması ile 
bit·liktc giden ve iki memleket emisi • 
yon bankaları tnrafındar. alttolunan 
Kliring anlagmasına gelince bu anlat· 
ma ile yalnız ihracattan vücut bu'an 
karşılıklı alacakların defril,. ayni za -
manda knr§ılıklı insan ve sermaye gi • 
dip gelmesinden hasıl olacak nlacaklar 

dahi tesviye edllecek!crdir. ı 
Türkiye Cümhuriye!i ile yapılan ti- 1 

cari nnla,ma her halde ileri doğru abl- ~ 
mış bir adımdır. Evvela: Gayri ahdi 1 

. k . . A 1 I vazıycte geçme teyız; ıanıyen : n aı- ı 

ma iki memleket arasında geniş bir su
rette ticari mübadeleyi mümkün kıl - 1 
maktadır. Bu ımlaşmanın tatbiki tica-

1Avusturyadahadise-ı Siyaset aleminde entrikalar 
ler bitmiyecek mi? Jt } l S R 
Şimendifer hatlarının ve a ya i e ovyet usy 
köprülerinin muhafazası nın arası açılıyor.' 

için tedbirler alındı 
Viyana, 22 (Hususi) - Halkın 

elindeki infilak edici maddeleri 
hükumete teılim etmeıi için veri -
len müddet bitmit olmakla bera· 
her bu tedbirden alınan neticeler 
henüz ilan edilmemittir. Hüku -
met bu bapta halka hitaben yeni 
bir tebliğ neşretmit, yeni kanunun 
ihtiva ettiği ölüm cezaıına dikkat 
nazarını celbetmit ve bunun niha
yetinde de şimdiye kadar büyük 
miktarda infilak edici maddeler 
teslim olunduğunu beyan etmiş • 
tir. 

Hükumetin ittihaz edeceği şid .. 
detli tedbirlere henüz tevessül o· . 
lunmamıtlır. Malum olduğu ii -
zere, bu fevkali.de tedbirlerin tat
bikine binbaşı Fay memur edil -
miş idi. Halbuki hu da dün isti
rahat etmek üzere banyoya git -
mi!tİr. .. ... 

Bundan başka, nazi tedhişleri -
nin arkası gelmiş olması şöyle d\lr 
sun, muhtelif cihetlerden yeni ha
diseleri bildiren telaşaver haber· 
ler gelmektedir. Almanyaya kaç· 
mıt olan Avusturyalı naziler reisi 
Frauenfeld dün akşam Münih 
radyosunda söylediği bir nutukta 1 

Avusturya hükumetinin gayri ka
nuni olduğunu söylemiş ve onun -
la mücadelenin kanuni ve vatan -
perverane bir mücadele olduğunu 
beyan etmiştir. 

Hükumet, dündenberi umumi 
binaların ve bilhassa yol ve şi • 
mendifer hat ve köprülerinin mu· 
haf azası iÇin yeni ve şiddetli ted
birler ittihaz etmi9tir. Ş\mendi • 

ferlere karşı yapılan suikastler'in 
sayısı oldukça azalmıştır. Maama· 
fih Viyana civarında. Tuna rıhtı -
mmdnn ge!:el?ı timendifer hattına 
bir dinamit konulmuş ve hat f ev
kalade zarara duçar olmuştur. Sui 
kastçılarla poliı arasında vaki o· 
lan musademede bir polis ağır su· 
rette yaralanmıtlır. 

Dahilde dahi bazı yerlerde sui
kastlar olmuştur. idam cezasını 
muhtevi kanunun ilanından ıon· 
ra Taksenbah'ta bir köylüde 52 
gram dinamit bulunmu,tur, Köy. 
lünün idam edilmesi bekleniyor. 

Dün alqam Auhenbahta itam -
hane civarında iki bomba patla -
mıtlır. Bu münaıebetle biri ço • 
cuk olmak üzere üç kiti yaralan
mıthr. 

lnsbruk - Münih hattında da 
bir infilak vaki olmut ve seyrüse
ferin tatili mecburiyeti hasıl ol -
muştur. Ti!olda vaki Tail ıehri 
kilisc::;in:le. Pondoclorfta bomba • 
lar patlamış ve Tirolda Reutc 
kasa batı ,... ' ·~trik merkezine bom
ba atılmıştır. 

'fAIRfUlllUlllUHlttlUtııtıttınrmnmm111rtıfiUlftmlıtllllllDlllHUIDUltttıw111mıNUJU1UIUı. 

ri mübadelenin iyi cihetlerini ve nok
aan!annı gösterecektir. Onun tatbiki 
ile elde edilecek tecrübeler esası daire
sinde ileride Türkiy ile aramızda cari 
iktısadi münasebetlerin tcforrüat iti
bariyle ve devamlı bir ııurette tanzimi 
itine r,iri,ebileceğiz. 

Ayni zamımda, ticaret anlaıması 

ile birlik~e Ankarada ticaret ve hukuk 
işlerinde ndli y<1rdım iti'afı da imza e
dilmiştir. Gayet yakın bir zamanda ve 
ihtimal bu ay zarfında ikamet ve 
mücrimleri geri v-ermek anlaşması da 
imzalnnncnktır. 

Bu suretle yakında Türkiye Cüm -
huriyeti ile Yugoslavya Krallığı ara • 
sında bütün açık meseleler halledi!miı 
olacak ve bu sayede Tevfik Rftttü Bey 
ile M. Bosolyut' Yevtiç ııır~sır.dalc:i 

miilakatta 111ınan kararlt1r filiyat hali
ni alınış olacaklard,r" 

Parb, (Hususi) - Toı-'noda çr· ferinin "Fransa hariciye na 
kan "Gazetta (~~l F c ::-.:-:?le· Londrada İngiliz hariciye 
sinin Sovyeter öirliğin~ İran ve ile müzakerede bulunduğu 
Afganistan üzerinde · ~ı eme!· racla lngilterede bazı tesirler 
ler beslemeği atf etme:i ve. bu id- mak makHdma matuf bul 
diasını isbat için lngiltcr~nin Blü- ğunu., yazmaktadır. 
r.istanda Klat ile Peşav~· aran:::-ı • Bu gayet alaylı ve ayni 
da Hindistan hudutlarında tahhi- da çok mağrur

0

ane olan yaıı 
mat yaptığını ileri 3Ür.nes; üzeri- tiamn birinci s:,yıfasında 
ne lzveslia gazetesi gayrt alaylı ve ayni zamanda Pravcla ı 
bir makale neşred~rck, hdyan de ayni mevzu hakkında l 
gazetesinin bu ne~riyal·~ı tehzil mi!!: iz.t.eti nefsine. hiç te b 
etmiştir. miyecek bir makale ne§ret 

ltalyan gazetesine görr bi: çok Filhakika, İtalyan - So 
emareler, Sovyetler birliğinin nnla§maaım icabettiren ı 
bu istikamette istilncı -nl'.Hcr bcı:.. ır.azide olduğu gibi kuv\IC 
lediğini iııbat etmekte,lir. Mesela muhafaza et.melerine ıağrr.c' 
İalynn gazetesi diyo;· ki: memleket matbuatı araund• 

"Rus Türkistanı aha!:!'; Sovyct- zamanlarda sık ~ık münaka 
ler idaresinden gaye! mf"'mnun - vaki ollllakt'daır. Bi7. hab' 
dur. Hatta ıson zamanl4rda Afe:-· Sovyt:t r.azetelerini birbiriıı' 
nis~aıa çekirge istilası tehlikesine 1 . lan bu gibi mayhot ınünak 
maruz kaldığından R •ıs!a&· Ümmü ra J3.hit olmağa alıtkm d 
derya nehrini geçerek hn felaket İtalyanın Berline kar~ı takiP 
ile mücadelede ihtisaJ sahibi olan ği siyasetin ve Romanın kıat · 
bir çok kimseleri Af g~nhtana yardım misakları mesele5İJl 
göndermişler ve boğucu gazler hattı hareketinin bu mütekab 
ne§reden aletler göndermişlerdir. 1 şeıizlik hummasının sebebi 
Yerli ahalinin takcli.sine mazhar ]arına !Üphe yoktur. 
olan Ruslar ekinleri k•ırtarmarıa Fransız - Sovyet yakın! 
muvaffak olmutlar ve bundan ~ı Moskovaya gittikçe Roııı 
sonra halk ara"mda hu menfaat znklaşmak ve İtalyan matb~ 
duygularından uzak ~:.id:\~alele • nın zaten acemice bir mah1t 
rinin hatırasını bırakar;ık dönmÜ! olan hücumlarına ~aha a1'1 
lerdir. .. tekilde cevap vermek iıal' 

Bundan başka Sovyı} ler birliği 
def at le büyük miktarda buğday 
göndermek suretiyle h~nda açlığ 
giqermi~lerdir.,, 

'\ ... • u l 

b.:vestia, ltalvan ga?.etecilerln\n n. ( ... :t ' ıı.. • 

den naklettiğine göre bunlar Sov .. 
yetler ittihadının bu me.Mleketler 
üzerindeki istilacı emellE'rinin de
lili imiş. 

lzvesia, İtalyan gazetecilerinin 
hali hazırda sıcaklardan f evka!a· 

temin etmektedir. Mosko~• 
zeteleri İtalya ve Sovyetlet . 
nafiinin hiç bir zemin üı 
birbiriyle çarpışmadıklarııt' 
fıre tt k ydot.molcl 

1 

f' 
günden güne daha açık bit · 
de tecelli eden ve sulhun t; 
ne matuf olan F ran11z -
dostluğu münasebetiyle 1 
diplomasisinin maruz kaldı~ 
kameti ve bunun Moskovad 

de müteessir bulunduklarını ve gö celliyatını dahi ortaya a 
rünüte nazaran bu bü·ıPk .-~ ·· .. - ·. hali kalmamaktadırlar.,, 

Bulgaristan da 
manalı bir 
toplantı 

-- <Bn~ tarafı 1 ln<'I ıı:ıyıfıula) 

kongrenin "kurtarılmış Ege deni· 
zi sahillerinde toplanması,, arzu· 
larını izhar eylemişlerdir. 

Kongre sonunda Filibede Sveti 
Konstantin kilisesinde yapılan ru· 
hani ayinda söylediği nutukta Fi

libe kolordusu kumandam Radev 
"bu tetkilıita dahil bulunan idea
liıtler Bulgar ordu~unun bir ham· 
lesini vücuda getirmektedirler,, 

demiştir. 

Bulgariıtandaki çok şiddetli 
sansüre rağmen kolcrdu kuman -
danının ve belediye reisi Stroko -
vun nutukları Filibede çıkan 'Yug, 
gazetesinde neşrolunm:ıftur ki, 
bu da ayrıca dikkate değer bir ~ey 
dir. Yunan gazeteleri ac:kcri ku • 
mandamnın söylediği nutuktaki: 
"lnsallah müstakbel kongre Eğe 
denizi sahillerinde toplanır,, clile • 
ğini gösteren cümleyi "Yur.tıı ga -
zetesindcn iktiba~ ctm;~lerdir. 

Bundan sol"l"a da Anhyolos'ta 
B-algar belediye men•1rlnrmm u -
mumi yerlerde rumca konur·ılma • 
ıını yasak e~miş 01mdarı Bul~n • 
riıtanın ekalliyetlere· müte:ıllik 

191uaheı:leter 1'• dıa··ı•ht~ ~y!emi~ hu 
lunduğu kati tnahhütlNe tecaviiz 
mahiyetinde telakki olunuyor. 

Irak 
Mecburi askerlik usıı1 

tatbike başlıyor 
Londra, (Husuıi) - 'i 

İrak ordusuna mensup b~ 
İngiltereyi ziyaret edecetıtır 
yet azası arasında lr~ Jet 
harbiyesine mensup zabıt "'
dır. Heyet İngiliz ordu•j" f 
terakkilerini tetkik ve ~ 
askeri miıe!sesl'ltını ziyare 

cektir. 
lrak hukiımetinin 

ial:ifade ederek 30 yeııİ 
1 

., b 
tayyare ıımar ıyacagı, . ~ 

b. )ılo'J 
batka 4 gambot ile ır . (lf• 

misi yaptıracağı söyl~~·~.,lt' 
gemiler, İrak ıahillerin• 
za için kullanılacaktır· . /. 

ı h"k" 11ıetı, 
Yakında rak u u )>ilı' 

bur; askerlik usu)üni.i tıat 
lıyacaktır. t~ 
Tc p~'>aşı de tediye ~·b(jsıJ 
~EHIR TIYATR d-' 

San'atkarları t•rıfıo il 
Perşembe-, cuma, l lllı'ı' ,!l'lf cumartesi, pazar 
günü akşamları 

22 de 
1 ı 

Adalar 1~ 
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Rtş t .ıt 
Yazan : Ekrem 1 Jlır~ 
Besteleyen : Cem• 



" 

Ateşe 
karşı ... 

8. Yangını büyük bir afet -

1.~ uzun yılların hediyesi 
"-~I ağaçlar birkaç saat içi-

>'tr cayır yanar gider. Gü -
11111...ı 

tanıuzu bezeyen süsleyen 

1 

a kartı çok dikkatli çok 

1 davranmalıyız. 

b Yangınlarındaıı çok mü
~ olan lngilterede bu af ete 
t\annıak için bircok tedbir
•urulmaktadır.~ Bu arada 1 

-~•ık ormanlarda gözleme 
Yapdmıttır. Resim bu ku
biriıini gösteriyor. kule

,0rı cihazıda olduğu için ku-
i ateti görür görmez oda
İtf &İyeye haber vermek 

buluyor. 
'---o-

eniz banyoları 
küçükler 

~=nwııuııııı ııtıa am&UA111m1tzıı1111:mnn1:1www ı: ııs ı ıı:mımmmıııaııııııın' 
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Cesaretli Çocuklar ... 

Cemille Cemal, ayni köyde, bi -
tişik bir evde otururlar, her gün 
beraber mektebe gider gelirler, 
tatil günlerinde daima beraber ge 
zinirler, iki sevgili kardet gibi bir
birinden ayrılmazlardı. 

Mektep tatili esnas!Dda bir gün 
Cemil, kendisinden küçük olan 
Cemali bir kenara çekerek: 

- Bugün ikimiz birlikte fU kar· 
şiki tepeye çıkac.ağız. Köyümü • 
zün görünütünü oradan seyrede • 
ceğiz, aktam günet batmazdan 
evvel gene burada bulunacağız. 

Dedi. Cemal bu teklifi sevine
rek kabul etti. Hemen yola çık -
tılar. Güle oynaya, fakat yavat 
yavaş tepeyi tırmanmağa batla -
dılar. 

Daha hedeflerine varmadan ev
vel, anaızın gök yüzü siyah bulut· 
larla kapandı, yağmur tehlikesi 
ba§ gösterdi. Çocuklar hiç nete· 
lerini bozmaksızın, yağmur inerse 
barına bilecek bir yer aramağa 

başladılar. 

Yakın bir yerde büyiik bir mey
ve bahçesi ve bahçenin ortasınc' 
bir kötk gözlerine ilitti. Cr 
hafızasını yoklar gibi bir vaziyet 
alarak: 

- Bu kötkün sahibi, itittiiime 
ıöre, bahçesinin meyveleriyle ge
çinen zengin bir adamdır. kendi -
si de köşkte oturur. Yol üzerinde 
yağmura kartı barmacak bir ağac 
bile yok. Bir az acele yürüyel" 
de yağmur aelmezden ev.el ,,. 

bahçenin içine dalalım. Orada 
hiç olmazsa bir nğacın altına ıı -
ğınırız. 

Dedi ve öyle yaplılar. Fakat 
tam bahçenin alçak duvarından 
İçeriye atladıkları sırada bahçe . 
nin sahibi olduğu tavrından anla· 
tılan dinç bir ihtiyar, yanında bü· 
yük bir çoban köpeği olduğu hal· 
de Üzerlerine doğru geldi ve hid· 
detti bir sesle: 

- Burada ne itiniz var?. Dedi. 
Cemil, yağmura tutulmaktan 

korktuklarını, bahçeden kestirme 

yolla köye döneceklerini söyledi. 
Fakat ihtiyar buna inanmadı: 

- Siz, benim meyvelerimi çal· 
maia ıeliyorsunuz. Zaten ağaç · 
larıma bir zamandan beri bır11z · 

ların dadandığım meyvelerin ek · 
silmesinden anlıyordum. Sizin bo· 

yunuzda çocukların becerecekleri 
it delil ama acaba aiz hıraızlara 
kılavuzluk mu ediyorsunuz?. 

ilk insanlar nerede 
insanlar evvela üzerinde yaıa- Bugüne kadar yapılan araıtır ·ı 

dığımız yuvarlağın hangi tarafın· malar ilk de.virlerden dört ayrı 
da türemittir?. Leakey adlı tanın-

ı 

Cemil bu sözlere fena halde 
hiddetlendi: 

- Efendi, biz ne hınız, ne de 
hınız yatağıyız. Buradan dos do@ 
ru köyümüze gideceğiz. Dedi. 

Bahçe sahibi daha ziyade ısraı 
etmiyerek köpeğiyle beraber köş· 
küne gitti. Çocuklar da yolların 
devam ettiler. 

Artık yağmur damlaları çiıe 
meğe ba9lam19tı. Cemil arkada · 
9ını kolundan çekerek acele adım· 
larla karşıda gördüğü üstü örtüli' 
bir kr.ılübeye doğru koftu. 

Oraya yakla,tıkları zaman ku· 
lübenin i~inden iki adamın yavar 
ıeıle ve teli9la konuttuklarım 
duydular. Cemil, ~rmağını du · 
dağı üstüne koyarak arkadatını 
susmaaını itaret etti ve bir a7 
kulağının, bir az da zekiımın sa
yesinde, dinlediği sözlerden din -
lediği adamlardan birinin bahçi · 
van olduğunu, bir hıuızla ortak · 
lık ettiğini anladı. Bahçivan atır· 
dığı meyveleri sattırarak parasını 
öteki hırsızla paylafıyordu. 

iki arkadat hemen oradan köt· 
ke gidip macerayı bahçe sahibine 
anlattılar. Kulübenin içinde ç.a -
lınmıt meyve sepetleri hırsızla be· 
raber yakalandı. 

ihtiyar, çocukların bu hareke • 
tinden çok memnun kalarak yağ· 
mur geçinciye kadar köşkünde a • 
lıkoydu. Kendilerine bir çok mey· 
ve ikram etti ve onlardan ıüphe
lendiii için tekrar tekrar özürler 
diledi. 

insan tipinin ketfiyle neticelen· 
mittir. Fakat bu dört ayrı tipin 

m., bir doktorun bu yoldaki araı· --- Bilmecemiz --.• 
tırmalarına göre, ilk insan Afri - ,.. • sene geriye gitmek lazım geliyor. 

müıterek cetlerini bulmak için 
daha binlerce, belki milyonlarca 

kada "Viktoryanyanza,, gölü ci • 

varında Kanam taraflarında çık
mııtır. 

Bu doktorun söylediğine göre, 
tam bir milyon sene evel Kanam 
ve Kanjera taraflarında yaf&mlf 
iki ayrı insan tipini meydana çı -
karmıttır. O devirlerden kalma 
bir takım tattan aletler dahi bu -

Dört harfli bir kelime bulunuz. 
Birinci ve ikinci harfleri renktir. 
Son iki harfi geceleri ıörünür. Son
dan okursanız üzerinizde bulunu -
nuz. Doirudan dojnıya okunduiu 
vakit ta bir idarenin ismidir. 

Bu bilmeceyi halledenler ( V akıt 
gazetesi Çocuk hayıfa11 muharriri. 
ne) bir mektupla evlerini ve adres
lerini okunaklı olarllk yazmalıdır • 
lar. 

lunmuttur ki bundan en eaki me- Halledenler maıında yüz elli ki-
deniyetin Afrika krtasında oldu. !iye kur'a çekilerek muhtelif müka· 

fatlar verilecektir. 
ğu neticesi çıkarılmak iıteniliyor . .. __ , _ _____ _____ • 

Şimdiki halde buna imkan bulu -
namamıttır. 

-0--

Canbaz fil 
Londrada bir at canbazhane • 

sinde her aktam bir fil balkı ejil
melerle aeliml~maktadır. Filin 

büyük vücudünün yukarı kıımını 
yerlere kadar değdirerek reve -

ranslar yapması seyircileri pek zi· 
yade eğlendirmektedir. .Siz de 
ıörünüz. 

KA Ç SAAT UY.UMAL I? 
Bu sorguya "Napoleon,, fU ce

vabı vermit: 

- Erkekler altı saat, kadınlar 

yedi saat, haylazlar sekiz saat! 

Halbuki bugünkü yorucu ve üzü

cü yaıayıtta altı saat uyku pek az

dır. 

-- lli 
Y ukardaki resimler Londra 

hayvanat bahçesinde abnmı,tır: 
iki ıenç aılanm kafese bırakılan 

Napoleon istediği ve yatağına 

yattığı dakikada derin bir uykuya 

dalarmıı. Bu herkese nasip ola

maz. Uykuları derin olanlar bet 

altı saat uyku ile kanabilirler. Ha
fif uykulular, yataklarında daima 

kımıldanan ve kıvranan kimseler 

daha uzun bir dinlenmeye muhtaç· 
tırlar. 

Y oraunluiun giderilmesi, har
canan kuvvetlerin taze'enmesi an
cak uyku ile kabil olur. Hele bü
yümek çaiındaki çocuklar bn kıy
metli devadan gen it genit istifade 
etmelidirler. 1 

kuvvetli bir iple eflendiklerini vel göıteriyor. Oynamak ihtiyacının 
iki gerge~anın birbirini selamlar hayvanlar arasmda da kendini. 
ıibi aldddan tuhaf bir vaziyeti nuıl ıöaterditüıe iki örnek.. 

Teleskop 
nedir ? 

Yukardaki resim, Grenoviç ra • 
sathanesine son günlerde konulan 
yeni bir teleskop a.letini gösteri -
yor ki, diğerleriyle beraber kulla
nılmak için "Yapp,, isminde bir 
İngiliz tarafından hediye edilmit· 
tir. 

T eleakop, b;r çoklarının tanıdı
ğı gibi durbine benzer yani bir 
ucundan bakılınca yıldızları gös • 
terir. Bir alet değildir. Görülecek 
ıey, bu aletin uçundaki büyük ay
nadan alt taraftaki daha küçük 
bir aynaya akıeder. Oradan da 
gölıesi gözle görülecek surette bir 
levha üzerine çıkar. 

----oı----

Yel değirmenleri çok kolay bir 
ıey ıanılır. Halbuki ilerlemit 
mem Jeketlerde yel değirmenleri 
de çok daha mükemmel bir ıekle 
sokulmuttur. Son sistem yel de • 
ğirmenlerinin içleri ve nasıl itle • 
diii yukarıki resimde görülüyor. 
Bu tipte yel değirmenlerinin sa • 
yısı lnıilterenin şimalinde. hele 
lskoçya köylerinde günden güne 
artmaktadır. 

-----o-----
Çolaklık .. 

Çolakbk aamldıir gibi bir ıakathh 
detildir. Çolak inaanlar •ol ellerini di
i•r inaanlann aağ eli kadar kolaylılda 
kul?anırlar. 

Tanınmıt Fransız Teniı f81Dpİyo • 
nu "Bou11uı" çolaktır. 

Bütün dünyadaki çolaklann niıbe
ti yüzde betten ibarettir. 

"Macaliıter" adın bir müteha1111 
doktorun sözlerine göre çolak çocuk • 
lan aağ eliyle yazı yumağa ab!brmak 
tehlikelidir; çünkü çolaklann beyin • 
lerinin aağ tarafı daha kuvvetlidir ve 
itleclikçe zayif olan sol tarafı yoru'ur 
•e neticede sinir hastalıkları bat ıöı
terir. 
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1 Ö lmsıık 
Hürrem Bey er, yeni komıula·j zür dilediler. Eve dönen Melek Yılın gıçco guolcrl 

2.44 :.!.46 

rno 201 

rı Kamran Hanımlardan derece • · Hanım, merakından, asabiyetin- Yılı'I knlan ~Lnlerı 

ıiz memnundular. Kamran Ha- den buhran geçiriyordu. =L==:::::::-;:============== 
l6'i 164 

nım, zengin bir ailenin yegane kı· - Tuh .... , yazıklar olsun ha- - (. - - -
zı idi. Çok kibar, nazik, hatır hr saym~zlara aylarca eyvallah .. _ R _A _D _ Y 9 
Jinas, eımıali az bulunur hanım - dedik.. Her geli§lerinde çe§İl çe- Bugün 

lSTA~"BUL: lardandı. · §il ... 

Ayni evıafı kocası Fikret Bey 
de haizdi. Yüksek tahsil görmüt 
centilmen, iyi kalpli, evine ıa • 
dık, mükemmel bir insandı. Hele 
kızları Pervin! Aman yarabbi, 
dünyada bu kıza benzer bir kız 
daha var mıydı acnba?. O ne 
güzellik, o ne nezaket, o ne asa
let, o ne kibarlık efendim, o ne 
iffet? 

Hürrem Beyin refikaıı Melek 
Hanım da fena kadın değildi. O 
da, çok mükemmel bir zevce, bu
lunmaz bir hanımdı. Hürrem Bey 
kar1&ına uygun ahlal:ta idi. 

O gece gene toplandıl.ır. Za · 
ten, toplnnmadıkları gece yok gi· 
biydi. Mümkün olsa, birbirleri • 
nin gönüllerine girivereceklerdi. 
Karı koca, komşularını uğurladık 
tnn sonra, intibalarını ayrı ayrı 

ve kdeta yarıt edercesine söylü • 

- · Hatlarına çarpsınlar. Sanki 
ben batakçı mıydım?. K~ratanın 

parası olmasa istemezdik. 

- Kabahat bizde. Yüz verdin 

18,SO plAk ne,rlyntL 19,20: Ajans haber· 
lerl. 19,SO Türk musiki ne3rlyatı (Kemal Nl· 
)nzl, Azınl bc~ler, llıı;lrlyc, Müzeyyen hıı

mmlnr.) ;!1,20: Selim Sırrı bey tarnfınılıın 

tconfcranıı. 21,80: Oazbant ve tan;o orkcs-
trnııı. 

223 Khz. \'ARŞOVA, ıus m. 
mi, astaı· isterler. 20,15 Orl<estra konseri, 21.60 llnberlr.r. 22 

- Mahcup oldum. Ke§ke iste- l\lusnhabe. 21,12: Senfonik orkestra konsr.-

d B d d 
rl. 23: Ji:onfemns. 23,lö: Dans musiklı1I. 2!l. 

mesey im. izi utan ır ılar. l'tlıısaJınbe. 24.05: Spor haberleri. 

- Hiç te olmam. Sakla sa.ma- 8%S Khz. BÜKREŞ, S64 m. 
ıs - 15 GUndUz neıtriyatL 19: Musahabe. 

nı, gelir zamanı. JD.05: Knn,ık kon!M.'r. 20,15: Güzel ııan'at-
- Zamanının ocağı sönsün. O- lur. 20,SO: Konferans. 20.45: J>IAk ile Donl· 

zettlnln orkestrusı. 28,30: Haberler, 23,50: 
turaunlar evlerinde. Konserin "Lucla de Lıunmermoor .. operası • 

Bir hafta sonra idi: Khz. L'CKSEMBURG, ısM m. 
Alman n()3rlyatı. 21: Dllnya haberleri, 21: 

Per- Jtadyo orkestrası. 21,35 ~lusahııbe, 21,40 
Konserin de,ınını. 22,S.'S: Tagannl, 28.06: 
Senfonik Alman musikisi. 

- Nemize lazım canım? 546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

- Duydun mu Hürrem? 
vin, mahalle gençleriyle .... 

- Neye lazım olmasın?. Kom· 20,so: \'iııs:ıe - Kullnejının (ı\ıınenbalJI· 
fumuz ayol! İyi olmazlarsa ma· simli s perdelik opereti (stüdyodan.) 2S,40: 

? lfava haberleri. 28,50: Daruı musl!.1sl. 
hallemizde itleri ne·· Khz. ı•nAG, 470 m. 

Ve insanlar, hep böyledir. 20,10: l'tluslklll ne~rlyat. 20,ss: Piyano 
konııcrl. 21: Askeri prktlar. 21,30: lladyo 
temslU. 22: Haberler. - l\ltısahabc. 22,85: 

yorlnrdı: .............................. - ........................ . 
OIİu1ac11Janmu.daa ı S 

FllAnnonlk konser. 2S: Haberler. 23,15: Sa
lon orkestrası. 

- Ne mükemmel bir bey?. M E K T U p L R : 
Tahsili, terbiyeıi, .. 1ezaketi... ~ ......................................................... 

-Y_a, han.ım, K~mran Hanım! Kadıköyünde elek
Vallahı bey, ınan kı1 bu kadar se· 
nelik ömrümde bu kadar, herfeyi trik ve hava ga-
güzel bir hanım ıörmedim. d .k ""' t 

- Ya, o, Pervin, Melek? ZID an ŞI aye 
- O ıaheıer cidden .. 
- Elbette.. Böyle bir hanım 

ve beyden hasıl olacak evlat, da· 
ha bqka olamazdı ya .. 

- Bu kızı alan bin yaıad ·, bin 
yataıın .. 

- Sonra, çok iyi kalpli kimıe
ler. Hayatlarında daha bir ka • 
rıncanın kılını incitmedikleri ta • 
vırlarından belli. 

- Ve, ne derece medeni ve as· 
ri iıeler, o kadar da namuılu in
sanlar. Görmez misin o hali? 

- Demek, yirminci asırda da 
böyle temiz insanlar bulunurmu~. 

- Doğruıu çok memnunum. 
Böyle bir kom~uya malik olduğu
muz iç~n l:cndimizi ne kadar bah
tiyal' bilsek azdır. 

-1-
Aradan bir kaç ay geçti. Bir 

gün, Melek Hanım, ihtiyacına bi· 
naen, Kamran Hanımlardan elek· 
trik ütüsnü iıtcdi. (Mefgul) de
diler. Kocaıına ıikiyette bulun· 

du: 
- Sanki, ütüyü yiyecek miy • 

dik? Verirdik gene. 
- Belki de me§guldü, Melek. 
Diğer bir gün, Fikret Bey, dost 

lanna çektiği ziyafete Hürrem 
Beyi davet etmemi§ti. Akfam, 
karııma darıldı: 

Tütün inhisarından toz 
tütünlerin bahCje sahip· 
lerine satılması isteniyor 

Erenköyünde Suadiyede mutasar -
rıf mütekaidi Mehmet Ali Beyden al
dığmuz bir mektupta, tarife komisyo
nunun toplandığı şu sıralarda alaka • 
darların Kadıköyünde elektrik ücretle· 
ı·ini de malcul bir lıaddc indirmek için 
mcığul olmalarını rica etmektedir. 
Elektrik kilovatı lstanbul tarafında on 
bin küsur kuruıa ındiği halde Kadı • 
köy tarafında hala on sekiz bu~uk ku· 
NflUr. 

Bundan ba~ka alınan saat bedelle
rinin de füz~ıti olduğu işaret edilmek-
tedir. 

Mehmet Bey mektubunda Tütün 
inhisarı dairesinden de bir ricada bu
lunmakta, kırıntı ve toz tütünlerin bah
çe ve bostımlarda hastalık için kulla· 
nılmak üzere bağ ve ba...lır;e sahipleri -
ne depolardan ucuz fiatle satılmasını 

istemektedir. 
Mehmet Ali Bey: 

" Bir çok bahçe sahipleri de hcnim 
gibi düşünüyorlar ve idareden rica e
diyorlar. Biz bunları Arap sabuniylc 
karıştıraıak hastalanan ağaçlarda kul· 
lanmak için istiyoruz. Bunlar ziyan e· 
dileceğinc bahçe sahiplerine birer ve 
yarmışar kilo olarak satılsa İnhisar i· 
daresi yeni bir varidat ta temin etmiş 
olur" diyor. 

Bu da hava gazı için 
Gene Kadıköyünde oturan ckuyu· 

culllnmn:dan Faik Bey yazıyor: 

Kbz. Dcutschlandsender, 1671 m. 
21,U: (intermezzo) isimli n~ell tem,11.22 

Dans musikisi. 2S: llııbcrlcr , ·csalre, 21: 
Dans muslklslln devamı. 

9SO Khz. BRESLAU, sı. m. 
20: Knn,ık n~ll musiki. 21: Kıh ha -

brrlPr, 21,15: lntr.mr.zzo) Jıılmll muıılkUI ne
!iCll tem!lll. 22: Neşeli altıtnm konseri. 23: 
A''Wltllrya. ~3,20: Haberler. 28,45: Dana mu-
111ld11t. 

Ci!I! Kh7A \11'ANA, 1507 'm. 
21,15: Jlolz.er ld:ır lndo konsrr, 22,4.3: 

l'l3nno rrfıılmtl3 le "}:ırlul:ır. 28.SO: llabcr
lrr. 1\1.lsah:ıbc. 21: Dans musikisi (Pıılmor 

ksh\'f'bnneıııtnden.) 

r--B ORSA-~ 
t ( Hizalannda \'Ildız işareti o1anlar üzer· 
!erinde 25Temmuzd:ı muamele gôrcoler-
j' dir 1 naııamlar k ap:ınış fiatl:mnı ~iisrerir. 

~ ':=--==";;..;;u;....k....:-~~·~ ~~· ==-'--_s-:=:a=t=İf=);....- ..;.;;---------,·'" 
• Viyana ~ ı. -* Londrı 635, -

* Neqorlt 126. - * MarJrlı 17, -
• Puls ın ·- '* BtrliD 47, -

I • l\1111no 217. -

1 * Brlihel 117, -
1 

• Atlna 25. 

• Varşova 23, - • 
• 8udapeşt• ~ 6, -
• 811\reş 19, -

• Cenevre s ı:-. - • Bclgrat ~6. -
• Sof)D 94, •• * Yolohama aı, -
• ı\msıerda'tl 84, - *Altın 921, -

• l'r:ıı: ıoı. - * Mecidiye ~6. 50 
* C:tothn m 31. • R~oknot t40 -

Çekler- (kap. sa. 18) 
----- - -

ı • ı.ondra tı.ı4.ll' • Sıokholnı 3 OM'.! 

• t-;e\')QCk 0.;946 • \'lyana 4.!81 8 
• l'aıls 12.06 • :\ladrlr 'S.8170 

• MilAno 9.2iS75 • Bertin 2.U5i.5 
1 • Brüksel 3.46'\ • \'arşovn 4 21 I ~ 

-+ Atin" S3.:'iOS • Budapcştc 3.9350 
* C'ene\•rc 2.4396 • BUlı:rc~ 79.~014 
* Sorya l6 ~o • Dclgraı 34 ROö5 
• Amsıudanı ı.ı;~ • Yokohama :ı'.6S8:' 
• Praıı 19,15 • l\loskova 1090 25 

- - -::::::;:;- ~· . ------.=l 
E- 5 HAM 

--- ~-- ~ 

iş Hanlııısı o.-
Anadol ı ~i.2~ 

Rejı - 00 
sır. UayrlVC' ı~.::o 

Merkez Bankası ~6.·· 
l' .. lı;nrt • --,00 
l'omootı 13.~0 

l'erto, 
• ~·ımeoto u 

l'nyon ne~ 
'art l>e?. 
Balya 
~ark rn. ecza 

1 eleloo 

·-,•ıO 

11.40 1 

-.oo 1 

-.oo 1 

-,OJ 1 

-·,00 

-.oo 1 

" Hava gazı işlerinden şikayetçiyiz. ı- - -

ben tanıttım. Altı lira depozite alıyorlar. Bu doğru ı ... istikrazlar _ ___ ~tah!İ_~I~ 
_ Elbette. Herifin karnı da değildir. Sonra bu taraftaki su saatle- 1 • ı933Tllrk Ro~.ı ~8 g,s ~:lektrık - .ou 

- Anla, Melek!. 
doıtu bendim. Onu 

En yakın 

memlekete 

d d 
rinin de nasıl işlediğini hemen kimse ··• . . • il 2~ l!I l'ramva\ - ,•,O 

oy u, kesesi de. Bizi ne yapsın· bilmiyor. Bunun için biz istihlakiır.i::i , • .. .. ili :.17,ço Rıhtım -.o:> 1 
lar artık?. kontrol edemediğimiz gibi istenlen 1 lstıkrAzıDahlll I 00,- • Anadolu ı •8 ::ıo i 

Aradan d•t.a bı'r az zaman geç· ı rrj!anı tsıı~raı.ı ':i -- Anadolu ıı 48.60 l .... n parayı da vermeye mecbur oluyoruz". 
ti. Birbirl~rine, eskisi kadar gi • 

1 ~~8 Mil " .oo Anadolu tıı -.oo \ 
Rıtc!a• - 00 Müıııcssll A 49,60 

dip gelmiyorlaraa da, zahiri ah - • • L. - - .. 
haplık berdevamdı. Türk Yükselme cemıyetı .. 

O gün Hürrem Bey, fena halde Kadıköy tubesinin Süadiye plaj- Selim Sırr1 Beyinkonferansı 
sıkılmııtı. Yüz liraya ihtiyacı larında tertip eylediği müsame- Bu akşam saat dokuzda İıtan· 
vardı. Akıllarına, en münasibi renin 2 Ağustoı 934 perşembe ak- bul radyosunda Selim Sırrı Beyin 
Fikret Be:·'"'r ::;eldi ve Melek Ha· tamına talik edildiği haber alın- vereceği konferansın mevzuu: 
:um giderek, on gün müsaade Ue mııtır. "Eskici çıraklığından kundura 
lib lira boıç iltedi. Yennedller. kırallıjına nasıl yükseldim?.,, dir. 

Amerikalı muhabirKnickerbocker'in ihtisasla 
......... ım:l ...................... : ..... ı:mmı.-ı 

- Şayet Alma:1ya gene Avru
panın en kuvvetli askeri devleti 
olursa, vaziyet ne olac"' ~?. 

- O z:ıman me~ele yt>.lnız bir 
Avusturya meselesi olJJlaktan çı· 
kar.,, 

Bundan otuz beş sene evvel iki 
Avusturyalı çocuk birbirleriden 
yüz altmış kilometre uzak olan 
iki şehirdeki evlerinin ön bahçe • 
sinde oynıyorlcı.rdı. Bu iki çocuk 
bugün iki kardeş memlekette bi
rer diktatördür ve birbirleriyle 
mücadele h:ı.En..Jcdirler. Hitler 
Dolfustan dört yaş daha büyük 
ve 60 milyon daha kuvvetlidir. 
Galebe calınak imkanları Hitler 
tarafındadır. Dolfusun yalnız ce
sareti ve bir iki bi1yük dostu var. 

~ ~ ~ 

Dolfus, milli sosyalizme kartı 
ne kadar zaman mukavemet ede
bilecek?. Daha doğrusu sulh ne 
kadar za~an muhafaza olunabi -
lecek?. Bugün Viyanada elli ki· 
şide kırk bet kiti Dolfusun mu • 
kavemet edemiyeceğini söylüyor. 
Bunu söyliyenlerin h,.ınen hepsi 
Dolfus taraftarıdır. Bunların cüm 
lesi onun kalmasını istiyorlar. Fa· 
kat buna imkan göremiyorlar. 

Dolfusun lehinde olan amiller 

şunlardır: 

1 - Dolfus cessurdur. 
2 - Gayri ~ahdut diktatör sa· 

lahiyetlerini haizdir. 
3 - 80.000 kişiden mürekkep 

kuvvetli bir ordusu vardır. 
4 - Katojik~iliaesinin yardı -

mıra istinat etmektedir. 
5 - Avııst.,•·T ...... ., ;ktı,.adi va

zi,·eti düzelmeğe yüz tutmuştur. 
. 6 - ltalya, F ranıa, İngiltere 

ve küçük itilaf muzaharet etmek

tedir. 
Aleyhinde olan amiller ise şun· 

lardır: 

1 - Almanya, Lehiatanla bir 
ademi tecavüz muahedesi aktctti
ğinden bütün dikkat nazarını A -
vusturyaya tevcih edebilecek bir 
vaziyettedir. 

2 - Dolfıts hükfımctir.in menf' 
bir hükumet olduğu, yani yalnız 
milli sosyalizme aleyhtar olmakla 
töhret kazandığı her kes tarafın· 
dan itiraf edilmektedir. Milli sos
yalistler ise onu gittikçe tedafüi 
bir vaziyete sokmaktadırlar. 

3 - Bütün Avusturyalıların de
ğilse bile bütün gençliğin ekseri -
yeti Dolfus aleyhindedir. 

4 - Dolfusun müsellah kuv • 
vetlerine itimat edip etmemesi 
şüphelidir. Müsellah bir çarpış · 
mada, askerlerin milli sosyalist • 
lere karşı alacağı vaziyet belli de
ğildir. 

5 - Katolik kilisesi, Baviyera· 
mn milli sosyalist olmasına mani 
olamadı. Avusturyada mani ola· 
bilecek mi?. 

6 - Avusturyanın iktısader. 

iyileşmesine gelince; Almanya da 
o derecede iktı~aden iyileşmekte· 
dir. 

7 - Büyük devletlerin tavru 
hareketin.c gelince; bunun ne ka· 
darı temayül, ne kadarı himaye · 
dir?. Bunu tayin etmek zordur. 

Almanlar, Avusturya hududu · 
nu geçecek olurlarsa, Musolini as· 
ker gönderip onları tardedeceii -
ni Dolfuıa vadetmif, Şayet Mu -
aolini bunu yaparsa o zaman Yu· 
goı)avlar da hududu aşarak A • 
vuıturyanın bir kısmını iıgal ede
ceJrlerdir. Çünkü İtalyanların 1 

Dalmaçyaya göz diktikle~ 
raya giden yolun Avusl 
geçtiği malumdur. 

ltalyan ve Yugoslav 
yabancı bir toprakta kar 
ise bunun neticesi meşı.ı 

Bu hal kolayca bir AvrııP' 
ne sebebiyet verebilir. 
1 talynnların A vusturyaya 
leri büti.in Asuvturyalıl 

sosyalist olmalarım inl 
Sonra, İtalyanlar Tirolu · 
derlerse bir daha oradan 
mı?. Çıkarlarsa Alman 

yalistleri gelirler. Her . 
vusturya milli sosyalistler' 
fusu düşürecek olurlar•' 
müdahale edemiyecektir. 

Kendi dertleriyle uğra 
sanın, sulhperver olan 1 
nin Avusturya meselesiııİ• 
bir vaziyet hadis olduğu t 
harp vesilesi olarak kabııl 
lerine imkan yoktur. Yu 

A vusturyamn AlmanyaY' 
sinden memnun olurdu· 
bu ilhak halyanın vaziye 

ifletmeğe yarar. Şu bald 
turyamn bekliyebilecdİ 
yardım Musolininin kutll 

dinden ibarettir. 

Bugün Almanyanm }. . 
yı doğrudan doğruya istil' 

istemediğine şüphe yokt~ 
kü Avusturya milli sosyJ 
bul ederse bu is kend~ 
halledilmi olac;ktır. 11"'~ 
tü < en sonra bir parla/~ 
tihabı yapılacak olursa ~ ~ 
li sosyalistlerin ekseriyet• 

caklarına fÜphe yoktıJ'' 
olduğu takdirde Avustıl 
manya ile birleştiğini i 
haçet yoktur. Çünkü tli 
diliğinden Avusturya 
olmuş olur. 

Böyle olursa hangi de" 
ilan edebilir. Şayet milli 
listler bu usulü takibel1 
mevkiine geçerlerse hıaııf' 
protesto edebilir?. 

Ecnebi 
-- (Baş tarafı 7 inci -', 

Hofman'ın hikayeJe~ 
toh'ın edebile§lirdiği de~~ 
h korku ile, alelade 
mevzu arasında bucahY0

' 

hikayesi bir sıra reaJiılı 
felscfelik, birdenbire de 

a·r 
cepheler arzediyor. P

1 fi 
kayede "baştan geçen,. 
tik B§k mevzuuyla uğrlıf 

Beş hikayenin içiııde 
nasiyle ahenk ve birlik, 
ricik hikaye Kleist'iıı 
daki dilenci kadın,, adi• 
kayeıidir ! ~ 

Güzel yazılını' olr" , 
men, uzatılmı~. aleJadeJı' 
biiye,, masalından bşf 
değildir. . i~ 

B h'kA ' jy•' e! ı ayenın en ,,, ı,ırı 

"Yahudinin sahil •l-dl 
yazıııdır. Lakin bu d• f ~ıtl 
anesinden sıyrılaınaS::., f 
nasiyle "Alman,, kal 

nüyor. ,.P 
19 uncu asır Altı' 

okumaya değınekle 
b. - .... de pe1' 
ıyat gozgusun d' 

görünmiyen bir eser 
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Spor Sayıfamızdan Artan Yazılar Ankara Y Uksek Ziraat 
f nstitüsü ReUörlOUnden: Koşularda 

Yarınki koşularda hangi 
atlar kazanacak? 

.... (Spor sayıfamızdan devam) 
alıraa neticeyi o kazanacaktır. Ben 
!ansımı Hakan ile deniyeceğim .. 

DördUncU kOfU 
Hendikapbr. 3 ve daha yukarı 

Y&§taki saf kan İngiliz at ve kıı· 
raklara mahıuı olan bu kotunun 
llleaafeıi 2000 metredir. Atların 

ko§uda kazanmak ihtimallerini, 
'Yni dereceye yaklaıbrmak için 
kendi kudret ve kabiliyetlerine na· 
ı.ran verilen ağızlıklar ile koıul· 
lllaaı lazım gelen bu ko§uda 62 Ac
naton, 59 Bekir, 52 Piper, 49 Cas· 
ba dalia, 49 Fleılayt, 47 Lady tag, 
lrilo tqıyacaklardır. Bu kotunun 
en kuvvetli atı Bekar ve Acnaton
dur. Fakat hemen hemen kendi a
Yarlarında bulunan Piperin 52 ki
lo taııması dolayısiyle bu atların 
bu mesafede kazanmak ihtimalle
ıi yok olmuıtur. Bu yüzdendir ki 
Acnaton kotturulmıyacak ... Bu ko· 
tuda en fazla tanı ile ko§acak şüp
he.iz Piperdir. Fakat §ansına çok 
tüvenenler Caslia dalia ile de oy· 
!ııyabiJirler. 

Betinci kOfU 

Yarınki müsabaka/ 
Bursalı atletler Galata
saraylılarla karşılaşacak 

Mükemmel bir sahaları olan 
Bursa atletlerini yarın Taksi:n sta
dında Galatasaray, Pera, Şişli, 

Kurtuluf atletleriy)e yarış ederken 
seyretmek fırsatını bulacağız ... 

Bursada atletizm son senelerde 
bir hayli revaç bulmuş ve her gün 
bir parça daha ileri gider bir vazi· 
yete yükselmiştir. 

Bursalıların kendi muhitle:i ha· 
ricinden çıkarak İstanbula bir mü
sabaka yapabilmek için yaptıkları 
teklifi Galatasaray klübü memnu
niyetle karşılamış ve bu suretle iki 
şehir arasında oldukça zengin bir 
atletizm hareketi meydana gelmiş 
olur. Atletik sporların şehirler a
rasında rağbet bulması bu sporu 
li.yik olduğu mevkiye kolaylık

la çıkaracaktır. 

Galatasarayın tertip ettiği pr-0g· 
rama nazaran müsabakalar: 100, 
200, 400, 800, 1500, 30001 koşular 

uzun, yüksek, sırık atlama ve disk, 
cirit, gülle atma ile 4Xl00 4X400 
ba~rak koşularıdır. 

Sporcular 
Bugün Rusyaya doğru 

yola çıkıyorlar 
Spor kafilemiz bu akşnm Ce\'det Kerim 

Beyin reisliği nltmd:ı So\•yct Rnsya;)'O. gidiyor. 
Dün gidecek sporcularnnız \e idareciler lı:at'i 
suret1c t<'Splt edilmiştir. Kafile 10 gllre~I. 

22 futbolcu, 8 umumi tdarccl, ıs drnlzcl ol
mak U7..erc 49 ld!lldrıı mürekkeptfr. Knflley" 
Dr. H:ıkt.ı Cenap, Vildan Aşir, umumi mf'r· 
l•rzilen l\lahnmt Ağalwy refnlmt edecektir. 

GUrr kısmı S:ıdullah \'e &yfi Beylerin 
rlynsrtlnde c;; oban !Uehmet, nu~ ül< l\lııırtnfn 

Aclnıın, Ahınrt, S:ılm, Abb:ıs, Hü ryin, J\.e 
nan Ue;ı·lrrden, deniz kı mı \"amık Be) in 
ynııcttnd l.t'~ lıl \'C Cın ld:ın Haıınnlıırln O 
h:ın. Adnan, t':nlfıın, llıılll, Mrhdl, Sunt, Alp 
\"o İhsan Beylrrdrn, futbol J,ısmı Nrcınl, K<'
mnl llnllm \C İzmir futbol hcyl'tl ttlsl ?tlucı 
tn.ra He) in rlyı:ıs!'tlndo A\'tıl, Nııedct. Rn Ilı. 

~rcf, J\Irhmrt Ali, Fcp:I, Nuri, Haııan, Sr. 
mlh, Ik·şat, Bll!\1 A7:l7., S3~1t, Fikret. F..11nt. 
Yn,ar, !\1117.:ıffl'r. Rıduın, BilAl Rrylf'rdl'lı 

ınllrt"ldreptır. Atfet olnmlc tn ~ib; ml'trcd Se
mih Bry ı:itmeldedlr. 

Sporcul::ır bugUn sa:ıt Uçtl' Hlllltl'\ ini! 
toplnnnrnl• bilhn.'lsn ynptınlnn bir tlrııel< cl
blıırlerlni nlacnld:ır \'e aat altıda rıhhmd. 

bula nrnlc kenclılrriııl nmı;rnyn götürcct'lc 
Sovyct "Trnus l\rerl,, ,·nııunıııa lıinCCl'klcrdir. 
Ol'vde.t Krrim Be)"• ldnrccllerlmb:c \'O spor· 
cıılnnmız3 1) 1 bir ~ okuıııı;: \'e mu\'nffııldyct 
dlll~·onız. 

Ho.lkcvlcrf Spor Şubesinden: 
ı - nus;ı. n)" harelcl't edecl'Jc olan bUtuıı 

1>porc11lnr bııgUıı (Ynnıı) tnm snnt üçtıı b
tanbııl Jlnlkl'\ lrrı merkezinde yelmasnk elbl· 
elcrl glyrnı, oldııı.tan hnldl' haz.ır bulunn-
caldnrdır. 

Taksim stadında yapılacak mü· 2 - l'llrrkezdcn doğmca \apurn gldilecl'~I 
ıabakalara tam üçte başlanacak- clbrtlc 7.Atl C6Yllbnnı bcrııberlrrlndc bulun

1: Bu sene Yüksek Ziraat EnstitOsünün Baytar, Ziraat ve 
Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nibari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda 
yazılıdır: 

a : Türk tab'asından olmak (Ecoebiler hususi talimatname· 
sine göre kabul edilir). 

b : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
c: Lefli o!acak talebenin yaşı 17 den atağı 25 den yukarı 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlam· 

hlcları hakkında tam teşekküllü hutaaelerden sıhhat raporu 
getirmek ve aşı şabadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
getirmek. 

2: Enstitüye girmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla birli~te 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ıle doğruca Ankua'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylülün 
sonuncu günllne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstiliiye l<abul edilemezler. Mn
esseae kayıt ve kabul edılen talebeyi iki ay zarfında tekrar mu· 
ayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların kaydı sHın"r. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tıbıil devresi için de 
stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya ceıaen çıkarılanlardan 
büldimetçe yapılan masrafı ödeyeceklerin" daire Enstitünün vere· 
ceği nümuneye göre Noterlikten musadc.'a"c kefaletname vere· 
cekJNdir. 

6: Vaktında tam evrakla müracaat etmitler arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine göre 
tefrik edilecektir. 

Dört ve daha yukarı yaıtaki yer· 
1• tır. 
ı yarım kan İngiliz at ve kısrakla· 

d!!rm:iliın tebliğ olunur. 7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler. 
Tıbbi Himler FakUltcsinio 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut 
dersleri de tıkıbe mecburdurlar. 

l'a mahsus olan bu kotunun mesa- Su sporları klübü ~.llm:&'li~lim .. -----• 
reai 1800 metredir. •• b k l Deni2!yolları 8: Ziraat Fakültesine alınıcak talebe Ankara'da Gazi 

Orman Çiftliğinde oo ay ıtaj göreceklerdir. 
Bu koıu dahi Handikapdir. Bu mUSa a a arl i Ş L E T M E S 1 

kotuda Yıldırım 62, Semir 58, Ma- İstanbul Su Sporlan KlUbU Reisll~nd Acenteleri ı<araköy - Köprübaşı 
Talebeye bu ıtaj müddetince yemek ve elbiıe maarafJarı 

karıılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harc.rah verilmeı. 
Jallah 56, Bilge 56, Nona 54, Sel· 29 Temmuz 193-l Pazar günü saat 10: 1 el 42362 - Sirkecı .Mühürd:ırı.adt-
t 5 G de Moda ylliı:me ha~·uzun4a yalnız klubliml11ll••llllll [lan Telefon 22740 9 : Ücretli Jeyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üzere 

275 Jiradır. en 2, üneı 50 kilo tqıyacak- azalarma mahBUll olmak Uzerc bir ~üzme, 
hr. atlama ve au topu mUsabaka11 tertip edil· 

Kotunun Favoriıi en fazla kilo 
· koı ğm Yıl ı ı ı . 
Bu ko§uya ben: "Olsaydı He bul· 
•aydı,, kotuıu adını veriyorum ve 
hakikaten böyledir bu .... 

Meseli Yavuz hasta olmaıaydı .. 
Seınirin ayağı ağrıyıp çiftliğ~ dön 
llıeseydi. Maşa11ah vapurdan iner
ken denize dü§Üp saatlerce deniz 
?anyosu yapmamış olsaydı, i1geye 
ıdnıandaki rekoru göz önünde tu· 
tularak fazla kilo verilseydi, Suha
nın hastalığı olmasaydı da Nona· 
nın hesabına Yıldırımın 1000 -
~ 2oO metre batbaıa koısayc.lı bu 

1.
0 tu bamba!ka bir netice verebi -
ırdi. 

. Koıunun birincisi Yıldırım, ikin 
Cı N ona veya Selten olacakbr. Şan 
tına çok fazla güvenen olruyucula
~~~ Yalnız bir tane olmak üzere 
a·ıı)·geye g~nyan (gagnant) oynıya
lc 1 ırler. Çıfte bahia 2 nci ve 3 üncü 
le 0 tular araıındadır. Net\ce Ha
h an - Barç oynamak en doğru J I r 
lrekettir. 

Sart alyahh 

rAifB-A: 
... ~karada A K B A kitıp. 1 
'"'lllıQ b. . . 
b. ırıncı şubesi modern 
ır k'I ı k fe 1 de Maarif Vekileti 

ki~rıııında açıln:ıştır. AK B A 
ıp e•leri her dild k't 

lllecaıu e ı ap, 
<:t\'ı 8

' gazete ihtiyaçlarma 
kita:ı Yermektedidcr. Gere!( 
llİzi •rınızı gerek kırtaaiye
lritı en ucaı olarak AK B A 
bilJr~ini~lerinden tedarik ede
lcitapı Devlet Matbaaisı 

811 ve V AKIT' Y•tı11111 A ın nqri· 
A 1( 8 A k~karada ıahş yeri 
t\l<BA 11 ıtap evleridir. 
8. ı~ferkezı T l 
ırınci Şube c don 3 ı 37 ~ 

'ıncı $a\,e Si . :...:1761 
t •rnan P.ızaı 

a 

mlıtır. 

l\111.sabaknlar hanun ve f'rlmk, vnsJ:ırm:ı 
söre, muh cli ttınıflar ra m ;) pı cal tır. 

TRABZON 
·· !at yolu 

KARADENiZ 26~;:::~uz 

10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını haiz 
olan niharf talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 

Sirkeci Gümrüğünden : 
BlltUn faal azamızm o ,.un snnt 11.80 da 

Moda deniz hamammdl\ topınnmalan ,;e hn
urlde Te ka3it muam4'ıesı için 26 Tmımuz 
19M pe~mbc ~ünü saat lll tc kllibe \c.- ~Uz.. 
me ham ın·rna gelmeleri rica ohırııır. 

Perşembe 20 de Galata 57 kilo ipek çeraenin 1 '1 A .ıstoı/~34 gününe müaadif Per-
rıhhmından kalkacak. Gidişte şembe giinü Transit suretiyle b !müzayede satılacağından yevmi 

Vefa - Kumkapı klü- ine bolu, Samsun, Ordu, Gire· meıkfırda talip olanlar pey akçalariylc birlikte hazır bulunmaları 
bü ikiye ayrılmıyor sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. ilan olunur. (4168) 

1 
Dönü$te bnnlara illYeten Pa· ~Jlill!Jlllfil~P ~ !1 ~il 1 ır.ı !~ ııı ~M ı ;;ı I ll ı~ ıJı il IHlı~~jiMjffill~!ml~ İstanbul, 25 (A.A.) - Evvel.. :zar, Of, Pulathane'ye uğraya· ~ y 

ce birleşmiş olan iki eski klü • ca_k_tı,_. _<4 __ ı_39_> _______ m eni Kitaplar 
bün yeniden y"'! ligerleriıi.den ay-

rılacaklarına dair Anadou Ajansı Bartın yolu ,_ "Dün ve yarın,, tercüme külliyatı 
bazı istihbaratta bulunmuş ve bu .. 1 
nu iki gün evvelki bültenine derç B Ü R S A 2b r::.U~:z fi. Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali .. en muhal-
emitti. Kumkapı - Vefa kliibü p b 11!!1et eıerlerinden seçme kitaplaı tn tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, 

erşm e 19 da Sirkeci 1 d ld f ı ı ı 
heyeti idaresi Ajansa gönderdiği uhhmından kalkacaktır. (4140) il tercüme külJiyah atın a yı a muntazam ası a ara otuz 
bir mektupta bu havadisin esas • ln••ı•••-••••••• ıilt kadarı.mn ~ıkarıJ.ması. su~et~yle yüz ciltli~ bir kitaphane vü • 
tan ari olduğunu ve ancak hey_ · uda getirılmeıı temın edılmıştır. En kudretlı kafaların, kalem • 

idarece bazı kararlardan muğber Istanbul ~~mandanl~ I~ erin yardımlarıııa mBüreacşaı:nt coll:nmkuı:ttuar.p olanlar tarafından işa ... dildiğin; 
beyan ile tekzibini rica etmekte· L. 

:-ı:ıtınalm:ı ~omısyonu ı!Anlan s ı • 
dir. Ajans, bu b:.iyük klübümüzün 1 
arzusunu memnuniyetle yerine ge-- 1\l. 1\1. V. Satınahna Komis- 0 S y a l Z M 
tirmeği bir vazife telnkki eder. yonundan: 1 Kautsky: Sabiha Zekeriya 

Vefa • Kumkapı klübünden Ordu ihtiyacı için 6,000 ki- r5 Fiah 75 kuruş. Tevzi merkezi VAKiT kütüphanesi 
bir tebliğ lo Klorhdrat dö kinin kapalı il lıtanbul Ankara caddeıi 

Vefa. Kumkapı idman Yurdun· zarfla rniiıtakasaya konmuş- -
dan: tur. İhalesi 5 - 8 - 934 pa-1 
kayyet bütün azanın kayıtla•ımn ter· 

Görülen lüzum üzerine klüpte mu- zar günü saat 14 tedir. Ta-ı 

didine başlanacaktır. Kayıt muamcle:cı Jiplerin şartnameyi görmek 
evvela cemi sporlardan başh1arak ve üzere her gün öğleden sonra il 

= 
h~ ıubenin kaydi 15 gün müddetle ve münakasaya iştirak ede -1 

Şimdiye kadar basılanlar 
Dün ve yarın ( tercüme külliyatından ) basılmıf oJanlar 

sıraaile ,unlardır : 
1 inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K,. 
2 ,, ,, AiLE ÇEMBER),, l. H. Ali§an 100 ,, 
3 ,, ,, TİCARET, BANKA ve BORSA 

lktıaat doktoru: Muhlis Etem 75 ,. 
devam edecektir. Bu müddc~ zarfında cekforin o gün. ve vaktinden ~ 
'"uracaat ctmiycnlerin klüpte nliHm!arı evvel te}i]jf VC teminat mek- ~ 
katedileceğinden klüpte mukayyet fut· ı 
bo1culann altışar fotoğraf ve nüfos tu l'll'·\'ıe birlikte Ankaradu _ 4 " 
hüviyetleriyle beraber hemen ldüp • • M. 1\1. V. SA. AL. KOl\f. na 1 

Devlet ve ihtilat 
Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

,, 

dare heyetine müracaatları tebli~ o'u· miiracaatları. 1 5 ,, ,, 
nur. Bilvasıta' mÜl"acaatlar şayanı kQ .f'.?07ı:1.\ /~~~I}) 

bal değildir. . ''Diin ve Yarın,, tercümekülliyatmın yakında 
ı - Ağustos - 934 tarihinden iti- S~hıbı: ~~-~.MET .ASIM eserlerinden bir kaçı da şunlardır: 

baren, Pazar, Salı rünleri altıdan son- Neşrıyat muduru: Relılc A' - .. ı . ··ır H N B 
ra Cuma günü 12 ye kadar... VAKiT Matbaası - lıtanbul 1 1 - Rasın ku ıyah: · azım ey. 

il - ISFAHANA DOGRU: Piyerloti: 1. H. Alişan 

l~~=~~e~v=l=e~t~~~e~~~=i=r~~o~l=la~r~ı=i=l=A~n~l=a~r=I~~,- . 111 - Kapü~izmbuhranı:Prof~~Piru-AhmdHamdiBey. 
, _____________ Y ___________ _,_ il iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Atı.. Bey. 

Ecnebi müslahıarat ve tJbbi ecza !tapalı zarfla münaka11sı ı .v - Jzra~linin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
14- 8 • 934 Salı günü saat 15 te idare binaaında yapılacaktır. 

1 
VJ - Goıro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde bqer liraya Vll - laa: Paria Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine 
sahlan ıarlnanıeJerde vardır. (4170) il Sangle - Haydar Rifat Bey. ı 

~··------•&•l-11-

KAUTSKY'ye göre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya F' '· 





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

No. HUDUT HAREKET 
Fasıla ilk Son 
dakika hareket harek 

..........__,.. ____ _ 
{ 
Şi§liden • Tünele 
Tünelden • Şitliye 

saat saat 

3. 6 5.31 23.42 
9 5.51 24 02 

... 
~ 

l 

.!_O Şitli - Tünel 

• • f Harbiyeden - Fatihe 5 • 7 6.32 1.00 
12 Harbıye - Fatıh l Fatihten • Harbiyeye 9 5.49 24.20 

15 T k . s· k • {Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ır ecı s· k 'd T k . 

ır ecı en • a ııme 
5 7.30 19.20 

7.50 19.40 

16 Maç.k B {Maçka dan . Beyazıda 5- 8 5.59 23. 2 l 
a - eyazıt Beyazıttan • Maçkaya l 7 6.41 24.02 

~. , M ka E . .. .. ( Maçkadan • E. Onüne 
.,, - aç - mmonu l E. Önünden - Maçkaya . ;:: 7 6.57 20.19 

14 6.29 20.47 

.. 

.. 

·~ flj, • 
17 Sitli - Sirkeci 

f Şitliden • Sirkeciye 
l Sirkeciden . Şişliye 

. (Taksimden. Aksaraya 
- Taksım - Aksaray lAkıaraydan - Taksime 

8 6.26 19.59 
12 6.58 20.31 

18 7.02 19.Sd 
37 7.38 t0.35 

J Kurtuluttan • Beyazıta 6- 9 6.00 23.14 
19 Kurtuluı - Beyazıt l Beyazıttan • Kurtuluta 17 6.45 23.56 

. .. .. ( Kurtulutlan - E. Onüne 
- Kurtulut=Emınonu \[.Önünden - Kurtuluıa 

.. - E. Önüne ı 
8. T aıtan - Bebeğe 

t
"" 22 Bebek - Eminönü Bebekten • " 

IEminönünden ·Bebeğe 
Bebekten • B. T ata 

~ 

l 
f 

23 Ortak'' Aksa I Ortaköyden- Aksaraya 
oy - ray\ Akaaraydan. Ortaköye 

O ~-•-!.:. E · .. .. J Ortaköyden - E. önüne - r ... auy • mınonu .. 
--------\ E. önünden - O. koye 

IA. saraydan -T. kapıya 
T. kapıdan • Sirkeciye 

32 To kap _ Sirkeci Sirkeciden· T. kapıya 

7 7.ll 20.25 
15 6.39 20.5 

,. 

5.26 
6 5.36 
10 '.lO 5.48 24.40 

5.56 1.20 
1.57 

8 5.SO 20.50 
15 6.35 21.32 

18 6.26 23.56 
20 6.52 24.:l2 

7 6.34 20.53 
14 7.16 21.34 

5.24 
5.40 23.3) 

5 6.12 24.02 
8 24.04 1.15 

24.30 1.30 

T~QKiVE 

llR~AT 
BANKA51 

• 

l
'i p 

1 1 T. KakıdanTBeKyazıta 
Beyazıttan • apıya 
T. kapıdan • Aksaraya 1.45 ----·-----------

' 

, 

.. 

, 

} { Aksaraydan- Y. kuleye 
1 33 y edikule _ Sirkeci Y. kuleden • Sirkeciye 
~ - Sirkeciden • Y. kuleye 

Y. kuleden • Aksa raya 

{ 

Akıaraydan- E. kapıya 
37 Edirnekapı. Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 
-- - Sirkeciden • E. kapıya 

6 5.32 . 
ıo 5.48 2123 
16 6.20 23.54 

24 ı7 

5 5.24 
10 5.48 23.10 
15 6.17 23.59 

24.:rn ~ E. kapıdan • Akı~raya 

~ --
Nafıa Vekaletinden: 

25 .\f~on • Antalya bathnın Afyonun lzmir iıtasyoouodan itibaren. 

IQ • kılometreıine kadar olan birinci k111m inıaatı kapalı zarf usu · 

lıj de anQnakaaaya çıkarılmıthr. Münakasa 1 1 Ağustoı 934 tari· 

htıf •lisadif Cumartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Müste
• "ık makamında yapılacakbr. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari 

~=eye mabıus Ticaret Odası •esikaları ve 12500 lira~ık teminatı 
~.._d••kkatelerile aynı gün ve saatte K01nisyonda bulunmaları Ja· 
de ~ Talipler bu huıuıtaki şartaameleri ( 50 ) şer lira mukabilin· 
'dtb·111.kıra'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
~rler. (3943) 

y arıı .ve ıslah encümeninden : ----

AT YARIŞLARI 
'J.7 , 7V~i Efendide koıu mahallinde saat 15 de baılar. 

...._.'_ I 34 den itibaren alta baita Cumalara devam edecektir. 

'<::::::::::: Zenıin bahıimU9terek - buıuıi tren - 4069. -

lstanbul Posta T. T. binalar 
müdürlüğünden : 

it· 2171934 taribind b'I .. 
l ••lrti 

8 
• e ı muzaycde utılığa çıkarılan hurda vesa-

~ir ıy :.~ ~ahp zuhur etmediğinden 2617/934 tarihinden itibaren 
6181934 D a pazarht• çıkarılmı,tır. iştirak etmek isteyenlerin 
~iıy0u• tazatrl gOnU Hat onda Baş Müdüriyette müteşakkil ko· 
"'"d e 11 ı ac:ık hurda 't· .. · · p lriyeti ki" •uaı ı gormek ıçın de Istanbul osta 

•• ıyat kalemine m6ncaat eylemeleri. (4174) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

70.000 kilo Kirazbda bulu -
nan kıt'at için. 

100.000 kilo Ezine ve Ge · 
yiklide bulunan kıt'at için. 

140.000 kilo BaJTamiç ve 
Ayvacıkta bulunan kıt'at 
için. 

310.000 kilo yekun. 
Fırka kıt'atının ihtiyacı o

Jan ~rukarda miktarı ve tes
Jim mevkileri yazılı 310.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle 11/8/934 cumartesi gü· 
nü saat 16 da ayrı ayrı ihale 
edileceğinden talip olanların 
muayyen vaktinde Bayra • 
miçte bulunan Fırka Satın · 
alma Komisyonuna müraca
at etmelel'i. 

(6) (4022) 

Bergama garnizon kıt"a· 
sının bir senelik ihtiyacı olan 
5200 kilo toz şeker ve 345 ton 
saman, 508 ton ot 18/8/934 
cumartesi günü, şeker saat 
10 da~ saman 11 de, ot 16 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin 
her gün miinakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatten ev
vel Bergama Askeri Satın al· 
ma komisyonuna teklif mek· 
tuplarını vermeleri. (8) 

(4110) . 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Cinsi Mıktarı Bulunduğu mahal 

Iskarta kanaviçe parçaları Tahminen 53 76 ki'o: 
" ip ,, ,, 1059 " . eoğaziçi Deı:o'ar 
,. Kınnap ,, " 145 ,, : Gurubu Feri)-:: 
" Matbu Amerikan Beıi ,, 277 ., : Merkezinde 

97 parça muhtelif köhne eşya 16 kalem : Çıbalr sevki\ at Ş. 
anbar.nda 

Yukarıda cicsi ve mık tarı yazılı höbne eşya'or 5/8/9;4 tar i· 
hine müsadif Pazar günü saat on dörtte pazarlık suretiyle 
satı!c.cağından talip'erin eşyaları bu'.undulc ! arı mahalde gördükt rn 
so:aa pazarlık için tayin olunan günde 0o l 5 teminetlar1y!e bir· 
Jikte Ciballde Satış ko:11isyonuna müraca::ıtlar1. (4007> 

lstanbul Evkaf MUdUrlü!)ü illn!ar1 

Sultanabmet Camii şerifinin kurşun tc;miratı J 2 • 7 • 934 ta
rihinden 6 · 8 · 934 tarihine kadar açık münak2sa)a vazedilmiştir. 
Tal;p olan müteahhitler şartnameyı almak için hergün öğ:edt n 
sonra hey'eti fenniyeye ve ihale tarihi olan 6 · 8 · 934 Pazartesi 
güoü saat 14 de lstotnbul Evkaf Müdüriyetinde idare EocUmenine 
müracaatları ilan olunur. 138!4) 

IStQnbul Eelediycsi i.anları 

Çocukları kurtarma yurdu içın lüzumu olan 21 kalem kuru 
erzak ile 3500 kilo et, 18,600 kilo ekmek ve 11 kalem yaş 

sebze kapalı z~rfla münakasnya honulmuştur. Talip olan•ar şart• 
name almak üzere Levanm Müdürlüğüne müracaat dmeli, 

münakasaya girmek için de teklif o'unacak bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisl::etinde temtnat makhuz veya mektubu ile teklif 
mektup'ırını 16 · 8 · 934 Perşembe günü saat on beşe ktdar 
Daimi Encümene vermelidirler. (4171) 

Yedikule haricinde kain Belediye mali 5 No. fı düi:ldin kira· 
ya verilmek üzere açık müzayedeye konu'mu,tur. Talip olanlar 
~eraiti anlamak i"zere her gün, müzayedeye girmek için de 2 
lıralık teminat makbuzu ile 14 • 8- 934 Sah günü saat 14 de ka
dar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (4172) 
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. : .. .. .. 

• 
Bu rakamların konuşıışunu dinleginiz; 

FiATI : 160 T. Lirasından itibaren 
MASRAFI : diğerlerinden °/o 80 daha ucuz 

~ 
iı 

1 F R ~ük!!el ~z !:.abı u x 

il 
li 
i: 
=ı I: .. .. .. . . .. 
ii 

l l· 
ı' motörsüz ıl 

:: 

H Diğer bütün buz dolaplannın yaptığını 
İ ve kompresörsüz yapar H 

il Havagazi, elektrik ve petrolla işler 
g 

ı: .. 
·ı 
P. 

h ili Sahibinin Se•I, l•tlklll cadde•i 210.nurettln ve Şeriki 
atış mı 1 

: Ankara: A. Vetter ve Şeriki, lzmlr·Alliyell Zade Haaan Eakl9ehlr 

i::::==m=m .... --=--=-----===ıwwwmnıM111111111mıı111nm:::::::::ı:::::n:ı::::r.:::n:::mm:n111um:nmı:::m::::::::::ıınnı:: 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat bankasından; 

Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul

mamak için tesiri çok kati muafiyeti 
pek emin bir a~ıdır. Her eczane ve 
ecza de olarında bulunur. (f 93 

İstanbul 6 ncı icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hapıe 

Ağrıların ve soğuk a lgın lığının se ri ve 
kati tesirli devası , ambalaj ve komprime
lerinde EEJ. alameti farikasın ı taşıyan ha· 
kiki ASPIRINdir. 

Ambalajlarda ve komprİ
melerin üzerinde a:J 
markasın ı n mutlaka' 
bulunmas ına dik· 
kat ed iniz ı 

( 6 ) MOfettif Namzeti alınmak üzere 11 • 8 - 1934 Cumar· 
teai günl Hat 9 da Ankara ve Iıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir mllsabaka imtihanı açılacakbr. MOaabakaya ittirlk edecek· 
lerin (MOlkiye) Yeya ( Yüksek iktisat ve Ticaret ) Mektebinden 
veyahut Hukuk FakOlteıinden mezun bulunmal.rı ve yirmi ya· 

ve haçze alman Beyoğlunda El· 11-----------====mnımnıllll 

1 
:umırmm::n::::::•111111111aın1111111llllll''1 hamra pasajında 6 No, lu dükkan 

ııadan aıaiJ, otuz yqıadan yukarı olmamalan liıımdır. 

daki Natıman ve Finikı markalı • y ı • il d 
makineler31-7-934ıal~günü, er 1 ma ar sergisin e 
aaat 9 • 10 da açık arttırma ıle pa· iı 

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

imtihan programını ve aair ıartlara haYi matbualar Anka
rada Ziraat Bankası Teftiı Hey'eti Müdürlüğünden ve Iıtaabul 
Ye bmir Ziraat Bankalarsndan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbaada yazıb veailratan bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankuı Teftiı Hey'eti Müdürlüilinc nihayet 26 • 7 • 934 Per· 
ıcmbe glall akpmına kadar ıöndermek •eya bizzat Yermek 
ıurdile mlracaat etmiı ltuluamahd1rlar. (3776) 

raya çevrileceğinden iıtiyenlerin b 
vakti mezkurde mahallinde bulu-1! 
nacak memurine müracaatları ilin 1j 
olunur. (1542) il .. 

ı ı n "DIŞ oo~i~:~-ımm:ı:::::: il 
Übeyt Sait 

Fatih Karagümrük Tramvay 
duralı No. 4 

.................................... ~.mn~1111pDA11p11•••1.1!~&a~ı!~~~~!!!!!!!!İI 

BEYOGLUNDA 

BAKER ve HAYDEN 
mağazalanndaki mevsim sonu 

Eşyayi ntütebakiye ve lırsatlannın 
ilk günlerinden istifadeye koşunuz. 

Kat'iyyen daha iyi Ye daha elveritli ıeraite nıil olamıyacaiınızdan mubayaaboızı 

BAKER ve HA YDEN . 
mağazalarından yapınız. Sonderece memnun kalacaksınız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi herhalde alakadar edecektir. 

~Tam Atlas Çıktı 
Tam atlaı boıluju dolduran bir yeniliktir. Umum •ektep tale· 
belerile halkın birer tane ediameıi llıım ve batta elzemdir. 
Tam atlas (33) pıfte haritayı •e (88) sahife bakalorya malu
mabnı havi olup (125) kurut gibi ucuz bir fiatle satılmaktadır. 
Sat11 yeri : ikbal Kitapbanesile Anadolu TOrk Kitapbane1idir. 

Deniz levazım 

• 

sahnalma 
komisyonundan: 

9630 adet kazan boruıu Kapalı zarfla münakaıaıı 4 ağuıtuı 
934 cumartesi günü ıaat 14 te. 

35 ton benzin : Kapalı zarfla münakaıaıı 4 ağuıtoı 
934 cumartesi günü ıaat 15,30 da. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim 'lrketl 

lstanbul Acentalığı 
Liman baa, l'elefon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

S dık d vapuru 27 
a za e Temmuz 

Cum&günü saat 11 de Sirkı:
ci rıhtımından kalkarak doğru h • 
mir, Antalya, Menine gidecek. Dö
nüıte bunlara iliveten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

17 kalem boya malzemesi Kapalı zarfla münakaaaıı 5 ağuıtoı J ' 
934 pazar günü ıaat 14 te. zmir sür at yolu 

104 kalem eczayi tıbbiye Kapalı zarfla münakasaıı 5 ağuıtoı 
934 paraz günü ıaat 15,30 da. Sakarya vapuru 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cinı ve miktarları yazılı Her Pertembe &ilnil aat 16 

malzeme hizalarında göıterilen gün ve ıaatlarde kapalı zarf uıuliyle da Galata nhtımmdan kalkacak 

sabn alınacaktır. Şartnamelerini görmek ve almak iıtiyenler her tün doğru lzmire sidecektir. Bu npur 
ve münakaıya iıtirak etmek iıtiyenlerin de uıulüne tevfikan kapatıl· her pazar gUnU saat 16 da lnnir · 

ziyaret rekorunu "27, 
numaralı poviyon kırdı! 

JJ • 

Kumaş lan 
bu paviyonda 
teşhir ediliyor 

ergi müddetince 
tenzilatlı satış! 

mıt teklif mektuplariyle Kasımpaıada ki.in Ko.miıyona müracaatları. den kalkıp doğru fıtanbula cete 

''A~ıı:.aJ.__...mı-=.:Cektİ:::::'t~• ---=-------------..........JmL-------------------------~~------------------------ -


