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'~ Vekilimiz CeUil Beyle gaze· 
ze beyanat. 4 üncü sayıt ada 
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tıda: Öldürülen Avusturya Başvekili Dolfus; altta: Asilerin elinden hayatını güç kurtaran Nazır Fey; Dolfusün öldüriili.lş tarzı; son hadiseyle Avrupada ehemmiyetli karışıklıklara sebebiyet ve-o 
rccek olan Avusturyanm bir haritası; Avusturya Parlamentosu ve Federal ordusunun bir mitralyözlü askeri ..• 

llsturya Nazile-, . 
ılıtilale Alman-
ı teşvik ediyor 

"' ~·''"'"A huv lcili Dolfuıun 
~~eai birdenbire Avrupa si-

ldl eminde bir bomba gibi 
bo 

1
' Fakat Viyanada patlıyan 

ltn lllbanın tesiri yalnız bir vü
b· Otla.dan kalkmasına, yahut 
~nanın yıkılmasına münhasır 
:acaktır. Bu katil hadisesi a· 

S~lllUrnj harbin başlangıcı O• 

~dil)' Bosna cinayetini andır· 
ır. On . . d·· h 

l!ıin ... un ıçın un emen 
~dll: ag~ında şu sualler dola-

;~ba Dolfusun ölümü Av
\ 'ttt~fılerini karıştıracak mı 

1 
etler birbirlerinin bo-

iki ltalyan Kolordusu Avusturya 
Hududuna Doğru ilerliyor ! 

Avusturya hükume
ti Avrupa devletle-

Dün saat 13 ten biraz evvel kıs· 

usolini söylüyor ; falya, 
büyük bir şiddetle 

ı
rinden yardım istedi 

a me 2a vv eri üniforması· 
nı tafıyan 300 kadar milli sosya· 
list tethitçi yedinci belediye dai
resindeki lise binasında toplana
rak silah ve mühimmat almışlar 
ve bir taraftan Ravag telsiz istas· 
yonu işgal edilirken diğer taraf
tan bunlardan 142 si Üzerlerinde 
askeri üniforma olduğu halde baş· 
vekalet binasına gelerek mevcut 
muhafaza kuvvetlerini takviye et
mek bahanesiyle içeriye girmiş
lerdir. Bunlar derhal muhafızları 

~~~-----ı--------------~-
ğazlarma atılacaklar mı? Yeniden! tırılmış olması ile mesele hal ve 
bir umumi harp meydana çıka-/1 
cak mı?,, , 

Şimdiki halde vaziyete dair ge- Avusturyadaki 

tanzim edilmiş sayılamaz. Müret
tep İsyan hareketi umumidir. Da

' ha ne gibi hadiseler zuhur edebi-

len haberler böyle umumi bir harp • • 
tehlikesini göstermemekle bera- haıle hır Alman 
her hadisenin ciddiyetin.i inkar et- •b•d• f 
mek te kabil değildir. Öyle anla- ferli 1 ır. 

leceğini şimdiden tahmin müşkül
dür. 

Avusturya hadiseleri hakkında 
dün gelen haberler şunlardır: 
Asiler Başvekalet binasını 

nasal bastılar? şılıyor. ki Avusturya bugünkü sis- . n~ııru un öllim~nden e,.,,·eı "Tan., ga-ı 
t d · · d t k ·d d.l ı.cte.!<ındc !:•knıı muhlm bir yıu:ı (doku-em aıresın e arı ı are e ı e- ıf d > Viyana, 26 (A.A.) - Avustur-zuncu say a a 
miyecektir. İsyan hareketinin bas- \. ti ya ajansı bildiı·iyor: 

-----~~~~~~~~--~--~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::=:..:......~-
(Devamı 9 uncu sayıtanm 3 Uncu sUtununda), 

"' 'v 

A vrupada harp 
olacak mı?! 

Bu adlı tl•Irlkunıızın bugıinl<U l<ısmı 

.\\usturl ıının \"uzlyetlnd<'n bahsediyor. 
Dollfuıı'ıın kntll miiıınsebctllc mel ılnnn !:•· 
kan :reni r\\ uııturyn \"azlyctiııl unlamak 
için hugUnkU tcfrlkunıızı dlklmUc okumak 
kAfldlr. 

- ... 

Yiizme 
Müsabakamız 
Bu 311 J O Ağusto ta yapılıyor. Ji:n1.a

ıuuılnra hediy!!ler ,.!'rllecek. Jlcrkc50 nı;ık. 
t tlnıl~ edeceklerin '•Yazı mUdürlüğUmU-' 

1
, zcıı adlıırmı yazdırmnlan kl'ıfldir. 

ölUme 
Susayan Gönül ... 

Hoııııın, knrUerlnln uzun znmandı1l 1 
hnıırct kaldıkl:ırı, istcdildcrl bir eseri ya
rından illbıın'ıt vrrml)c baı lt_\oruz. Bul 
l'Ser. 'cll\nıl 1zz.ct'ln ;\azdığı crı SÜU'I, eni 
ınl'rnklı, bir n I\ ,.,. mac<'rll rorıınıııdır. 

Deniz 
Gezintisi 1 

~l\ıı-, ,tt objektifi k ı 
~Oıı~: "•ı1t artısında dün: 

"V,\Kı·r,, ın J:'C:'Llntlsl nıevslınln ea gli 11 
7.el gezinti ı olacaktır. Kupon toplayınr7-1 V AKIT objektifi kar§ısmda dün: 

<t, ı\ J or. l fi'rr1<ag1 ltltıbı 
~ .. - l\ııdıı • c._ uınumıııı Rec 8 '"" llPo~ • ""'Yn1ıat6 lı,tlrak 

00 
ep ey So\'yet lttı!J'll;\'a gfden ııporr.ııtnrı-

ar bap bir all\4a. en iki Y\lzüclimUz: Cn\ldan \C Leyli\ Jfa. 

Kupon toplamamı olanlar idaremize mil~' 
rnc~nt edcrlel'8e biiJ ük bir kolaylık göJ 

1 

Yukarıda: lkfünt \"ekili Celal B<'y l'erll Mallar Serı;'lslnl gf'ı.lyor. Altta: Bo yıı ıehrt-
rUrl!'r. 1 mlule toplıııı:ıcnl\ obn beynelmilel ıı:ırllhncııtol:ır J;;onfrrun 1 Jı:ln 60.. Dolmııbah~<> aara-

1. ' yuıda ;>apılan toplanu 
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Türk - Japon Ticareti Balıkesirde kapatıla . · 
1 d • · .. • / Hükumet komiseri f ? •t e ıye muvazenesı esa- Do/fusun katlini · Darülhi z var mı. · 

•• t •t t k [' an/atıyor Ankara, 26 (Hususi) - Balıkesirde Diyanet İşleri tar 
sına mus enı pro o o Gece yarmada::oara, Anadolu A- açılan Darülhıfz'ın vilayetçe kapatıl arak hıfız muallimi müezı' 

juı" Av&Mturya hadiseleri etrafında kif edildiği hakkmdaki haber etrv fında tahkikat yaptık. 

du••n ı•mzalandı. bazı mütewnmim haberıe.. vertli. Avuı- h B D h"l" V k~ l . b h b" . t 
h .. k • t k • · · d d müsteıarı Ve bi ey, a ı ıye c a etıne u uıusta ır •t• t turya u ume mıserının ra yo a • w .. • • • • • • w . • • • • 

ki ..,tkunu, Dolfuıun katline ait taf- madıgım soyledı. Dıyanet ışlerı reıslıgıne de bır şey bıldırılrıı 
ıilahn yemi aaftat\lannı anlatı§• ve Aldığımız malumata gijre Diyr net işleri riyaseti, Kur'anıı> 
- pek kap.Jı 4la Q!ıa - hi.di .. den diirüıt okunması, bilhassa imam v e müezz:nin Türkçe ezan, 

Japon elçisi : "1 ürkijje, iktısadi ve ticari sahada 
modern bir sistem takip ediyor.,, diyor. 

Almanyayı mes'ul tutuşu itibariyle öjrenmeleri için mesleki kurşlar tçı lmacını rnuvafık görmüş, 
kat her iki tarafta bir itilafa vaıılt mühim bulduk. Ajansın telırafı fU· ıntla bütçeye tahsisat ta konulmurtur. Bu sene Ankara, Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 

öğleden ıonra hariciye vekaletin· 
de hariciye vekili Tevfik Rü~tü 8. 
ile Japon büyük elçisi arasınaa te
diye müvaıenesi eaasına müstenit 
Türk - Japon tiear-et protokolleri 
imza edilmittir. 

Japon büyük elciıi imzayı mü
teakip laviçreye hare.ket etmiş "'e 
istaıyonda hariciye vekileti erka
nı ve iktieat vekaleti ve Türkofis 
erkanı tarafından teıyi edilmiştir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Japon 
büyük elc;iıi Vikor.t Kintomo Mus· 
hakoji Juammi Cenapları, bu
günkü ekıpreale lavecreye gitme} 
ii::"ere btanilula hareke~ etmeden 
c-;vel hir muharririmize imza edi-
len Ti:rk - Japon ticaret proto
kolü ve iki memleket arasındaki 
ticare~ ve iktisat münasebatı hak
kında aıaiıdaki beyanatta bu~un· 
muıtun 

"- Türkiye ile Japonyanın ik
tiu.di ve tic:.,ari siyasetleri ve bu aa
hada tatbik ettikleri sistemler bir· 
birinin tamamiyle zıddıdır. Türki
ye bu huıuıta çok moderndir. Ve 
Avrupada ekseriyetin kabul ve 
tatbik ettiği bir ıiıtem taki!> etmek 
tedir. Bu ıiıtem takas, kontenjan 
ve dö•iz tahdidatı esaalan üzerine 
müe11irdir. Halbuki Japonya ik-
tiaadiyatını eaki usul ve r.ızam da
ireainde tedvin etmektedir. Japon 
ticaretinde takas, kontenjan ve · 
ya döviz tahdidi kayıtları yoktur. 
Bu 3İıtem mübayenetinden dola -
yıdır ki, mi;zakereler çok zahmet • 
li olmu! ve çok uzun ıürmüştür. Zi 
ra iki taraf ır. da siıtemlerinden 
fciakirlık yapmaları hemen he -
m::n gayri mümkün bulunuyordu. 

Mi;zakere!er bir senedenberi 
devam etmekte ~e herkea bu ağır
lriı hayretle karıılamaktaydı. FA-

olmak emellerinde sehat ve ısıeta- durR: . . 2~ (A A ) _ M M _ ve Kütahyada yeniden açılan iiç kurstan ba,ka lıtanbul, 
.. t · b h ıccıonc, " ' · ' u Ed' E E k" h" 1 K · K Tr• net gos crmış ve u uıus ıçm r . A t b .k"l . ırne, rzurum, , .fe ı r, &p .. rta, nyııerı, onya, 

mümkün olan her ıeyi yapmı§tır. s~ ını vt ulı urfya .. •tdve 1
• ?1uavı- da Kur'an hıfız ve okuma kurslar vardır. I<un muaJlimlerİ 

dd f d 1• T nıne şu e gra ı gon ermııtır: . , . 
Bu mü et zar ın a gerel\ ev· "D lif f . k"b t" b . 30 _ 40 lira ücret venlmektcr ır. ,. 

f ı R c ı~ ı B f d'l o usun ecı a ı e ı em .. . . İi< üştü ve e a eye en ı er ve k .. t . t . t" Ş h • d t Balıkesirde kapatılan Darnlh,f~ m hu ltursbrdan bm o1mal 
k h . . 'k . k. 1 . ço mu eeısır e mıt ır. a ıı oı • 1 • l h"' 

gere ancıye ve ı tısat ve a etı 1 k .. b ti . .. t k . yanet ltlerince imkan görülmcme1" tcdır. Cünkü bu kurı ar u 
erkanı ile müteaddit defalar uzun u munase e erı ve muı ere 11- -

Yaai görütler 1'izi birbirimize bai- müaaadesiyle açılmıştır. 
uıun görüşülmü! ve nihayet bir 
• •1Af "b .. l k .. lıyordu. Bon daima 0.nun .. devlet Ankara vı·la""yei umumı· bu""tçesı· ılı a ın mu enırı o ma uzere tan 

adamı evaaf ının, ıadelıinıın ve 
zim edilen protokol bugün Tevfik büyük ceıaretinin hayranı idim. bir mi/yon liraya yakın 
Rüştü Beyefendiyle tarafımdan 

Dollfuıun uğrunda öldüjü Avuı • 
imza edilmi~tir. Ankara, 26 (Huıusi) - Ankara vila}etinin huıuıi bütçeı:ıİ 

turyanın istiklali ltalyanın müda .. . . 
Asıl itilafı imza için hükume- f tt·~· b d d h dika iktiranetmek üzeredir. Umumi mechaçe kabul edılen aa e ıgı ve un an aonra a a . . f 1 

timden emir beklemekteyim. Bu b"' .. k b" "dd ti "d f d yekunu 1.838630 lıradır. Adi maora f yekunu l.106.373 lıra, o uyu ır f' e e mu a aa e e • . . ~ . 
talimat eelir gelmez ticaret muka- w• b' . t" D lif .. d masraf yekunu 732.309 liradır. Bütçede Dahıhye Vekaletınce 

cegı ır prcnsıp ır. o uı ıç.ın en . . . 
velesi derhal imza olunacaktır. kt w 'il t f t .. t k dilit yapılmıthr. Fakat sanallar mektebi, vılnyetler yatı 

çı ıgı mı e e men aa ıoze me - . . . 
Mütekabil münasebetleri eayet . . t hl'k .. t"hk d 1. tahıiıatlar huıuıi muhasebe bütçcunden alınarak dtğer 19lerf 

ıızm ve e ı eyı ıı ı ar e erea 
dostane ohm her iki memleket a ~ d"l · t' hizmet etmiıtir.,, e ı mıg ır. 

rasmda vuku bulan bu anlatma Viyana, 26 (A.A.) - Hükmet lstanbul Merkez bankasında 
üzerine, bir kaç zamandan beri a- komiaeri M. Adam dün gece rad-

talet halinde kalan tiçaret mü~ - yoda be.ıvekil M. Dollfum katli taf bürosu açı/mzgacak 
sebatımız her tki memleketin men ıilatını vermiıtirı Ankara, 26 (Hususi) - lstanb ul Merkez Bankaımda klet 
faatleri lehine olarak inkifaf ve Baıvekil ile M. KJrwinaky inti- roıu açılacağına dair olan haberler hakkında Banka umu..ıl 
taazzuv edecektir. lu inkiMfta zar odaıında l,uluntııyorlardı. Mer· müaviniı 
her iki taraftan gösterilen hüınü 
niyetin ~ola ~ t-'ın o\aiaupur. 

Ve bundan sonra olmakta da de· 
vam edecektir. Şahıen bir itilafa 
vasıl olunduğundan dolayı çok 

memnun ve bahtiyarım. Ben Ja
ponya hesabına bir çok fedakar
lıklarda bulundum. Fakat Türki
yede bilmukabele bir çok cemile· 
karane hareketlerde bulunmuıtur. 
Bundan ıonra vazifem iz ticari mü 
nasebetlerimizi inkitaf ettirmek 
olacaktır. 

Bu huıuıta Oıakada müesaeı 

Türk - Japon ticaret asoıyasyo· 
nu gibi mi.ieaaeıelerin pek ziyade 
yardımı dokunacaktır. Vazifeten 
lsviçreye gidiyorum. Bir aya ka· 
dar döneceiimi ümit etmekte-
yim.,, 

divenlerde ııürültüyü itilince bat- "- Klering İflerinin bankaya 
V6ltll 'Jlıuauı'2A•1 oa.-ya ~ .. ~ .... "TCU , • .., ..... .,. .... _ _. •• • -h·-~-., ı 

bu odanın kapm kapatıldı. Ayni sı hakkında takarrür etmiş rcsm· 
zamanda takilerde y~tiıerek kapı
yı aarsmağa başladılar. M. Doll
fus yal\lnda bir hizmetçisi ile bir· 
likte sükunetle meıai odasına gir
di ve hizmetçisinin tavıiyesi üze
rine huinei evrü hi~aaına ıitme
yi kabul etti. Fakat kongre odası· 
na ı~ildiği vakit kerider ~rin
deki kapı birdenbire kırılarak içe
ri on, on iki kiti \aüçum etti. Ve 
bunların batı olan adam batvekile 
temas eder derecede yakından iki 
kurıun attı. Birisi baıvekilin bo
lazına ve diğeri de omuzuna iaa
bet etti. M. Dollfus gayri ihtiyari 
iki ol\yle yüzünü kaSMtb, bir tara
fına biraz meyletti, ve sut üıtü ye-

----------------------------~--. Bugün Ankaradan 
gelecekler .• 

Ankara, 26 (Hususi) - Mali · 
ye Vekili Fuat ve Sümer Bank \l· ı 
mum müdürü Nurullah Ent Bey· 
ler, Japon sefaret heyeti lstan · 
bula hareket ettiler. 

--o-

Ankara dükanları hangi 
renge boyanacak? 

Ankara, 26 (Hususi) - Yııp 
kanunu mucibince dükkan boya · 
lannın ayni renkte olmaıı lazım· 

dır. Ankara belediyeıi, caddele~ 
deki bütün dükkin cephelerinin 

Şarkögün yerı' 
kaymakamı 

Ankara, 26 (Huıuıi) __.. . 
kaymakamlığına, vek,;.Jet~ 
pan maliye mezunlal'ınd,ıı 
Bey tayin edildi. 

Sarıpınar ve BeY 
Ankara, 26 (Husuıİ) tı 

mn Knvak nahiyesine ı,.f, 
l:öyü Bandırmaya, öde~ 
raz nahiyesine bağlı s~rı r 
yü Manisamn Aln,chır 

bağlandılar. 

Çocuk bakımı mektebinden 13 lıanım 
re diiftü. 

Ayni zamanda hafif bir seıle i
ki defa "imdat, imdat,, diye bağır
dı. Hizmetçi baıvekili derhal öldü 
aanmıştı. Katiller hizmetçiyi on 

--o-- ., 
Belgrat elçi1'11 

d ") / kurıuni, gri, bej renklerin en Ankara, 26 (Huıusı 
batka renklerle boyanmıını men grat elçimiz Haydar Be1 
etmiıtir. Dükkancılara bu husu•· tanbula hareket edecek, mezun oldu 

Ankara, 26 ( A.A.) - Buıün sa 
at 16 da Himayeietfal Cemiyeti 

Anakucaiı müe11eıinde çocuk ha· 
lamı mektebinden mezun olan ha,. 
nım kızların ıahadetnamelerini 

verme meraıimi ve m•,?e51esedeki 
çoqddarın ıünnet düğünü yapılmıı 

tır. Bu münasebetle bir çay ziya
feti •erilmittir. 

Meraaimcle Maarif Vekili Abi· 

Tirle - Yugoalav ticaret 
mukavelesi 

Anlcua, 26 (A.A.) - Türk ofir .... 
teltlii ediyor: 

Türkiye ile Yuıoılavya araıın .. 
da aldedilen tediye muvazeneıi VE 

wawnt klerinı eaaılı ticaret mu . 
kaveleıi Heyeti Vekilece tasdik e
dilmit olduğundan mukavele mev 
1rii tatbika girmiıtir. Alakadar 
tüccar mukavele tafsilatını Türle 
ofiı 9uheleri ve ticaret odalarm . 
dan ölrenebilirler. 

din Beyefendi ile Kıldareli mehu· dakika kadar oda duvarına yaılan 
ıu ve cemiyet umumi reiai Fua1 
Bey ve daha bir çok zent hazır 
bulunmuıtur. 

Şehadetnameler, Maarif Vekili 
Beyefendi, madalyalar da Fuat 
Bey tarafından teyzi eclilmittir. 

Çocuk bakımı mektebinden me
zun olan hanım kızlar 13 tür. 
Sünnet edilen çocuklar da 56 ıı 
müeaseaeden olmak üzere 82 dir. 

Ame1ikada aıcalctan 
ölenler bini geçti/ 

San Franıisko, 26 (A.A.) 
Amerikada ııcaklara kurban ıi· 

denlerin miktarı 1012 ye balii ol~ 
nıuttur. M111r rekolteıi 1901 se· 

neaindenheri en zaif olan rekolte .. 
dir. Yalnız ba§ına Miıori mınta· 

kasında 89 milyon buçel rekolte 
nokaanı vardır. Atlaı Okyanoıun 

da ıajanaklar olduiu haber veril
mektedir. 

mıt bir halde tuttuktan sonra di· 
ğer mevkuf Larqı bulunduğu odaya 
getirdiler. Binaenaleyh başvekil 
katilleriyle ytllnız batına kaldı. 
Bir müddet ıonra M. Fey batveki· 
lin yanına ıötürilldüğü vakit M. 
Dollfuıun batı bir pa,çavraya aarı· 
lı ve boğazın.da basit bir pansuman 
bulundujunu gördü. iki nazır a
rasındaki görütme pek kısa sürdü
ğünden baıvekilin n~ zaman ve 
naad öldüiü belli deiildir. Ancak 
bildiiimiz bir !ey var11a o da ıaki
lerin ba9vekile tıbbi ve dini mua
venette bulunmaktan imtina eyle
dikleri, ölürken yanında kimıenin 
boğmuıhar. SiytHİ 111iina•ebat hak· 
kında yahuz bir teY k•ydedece
ğim. Buu zaruret vardır: 

Aıiler Alman aefirine müraca• 
bulunmaaıiıdır. 

M. Adam iıyan hareketinin tü· 
mulünden bahıederek demittir ki: 

Jeyaa pelı ailnl tertip edilmifti 

ta tebliğat yapılmıştır. Bel~rada gideeelctir. 

~-------------------------;, Zeki Bey Bakuda muvaffakıyetli 
konser verdi 

Baku, 26 (Huausi) - Çoktan- ıit ve Ulvi Cemal Be1~ 
beri sabırsızlıkla beklenilen büyük rine tahıiı otmi9ti. llllf 
Türk ıef orkeıtrası Zeki &ıyin ni ifade eylemekte 1~ 
konaeri Bakiada misli görülmemiı saıiyet ve meharet alk~ 
kalabalık bir halk kütleıi karpım· ti. Türk muıikitin .. l•.ı 
da verildi. Şehrin erkanı ve Azar- ri ve Azerbaycan ha~ 
baycanın bütün muaiki münteıip· rin bir alaka ve taJcdif 
leri kon.erde hazır bulunuyordu. dildi, konser alkıtlat 1. 
Zeki Bey proıramın birinci kıamı· ti. Şimdi Bakulular, 
nı Rus muıikiıine ve iki11..ci kısmı· tinasmın gelecek k:~ 
m Türk kompozitörleri Cemal Re- sızlıkla beklemekte 

ve münferit mahiyette olmakla be·ı 
raber müaammem bircinai hareket 
teıkil ediyordu. lıyanın ilk hedef
leri radyoyu ve baıveki.let bina11-

m iıgal etmekti. Fakat icra kuv· 
vetlerinin mük~mmel inzibati, fe
dakarlık ve sadakat hisleri isyanı 
at ederek mÜdahaleaini iıtemitler· 
dir. Şimdi baıvekilin ölümünü 

anlatırken ıiyaıet b. 
bir ıey ıöylemiyece~ 
dan yüksek aeıle ., 

k . •• 
ıaatler gelece tır · 1, ··kek ıe• mızı gene yu ı 

ğız. Bu gece çabflP• 
but içinde yatmakta 
lüniin geceaidir. 



lefaleti... Geçen aarrda felae
tle.:_, 

-u aöylemek moda olmuı-
)e .. ;. .. _ •• • • ıı· h · la •-.c umıttı. ım er §eyı 
tr hakikati ifade edecek de· 

"•t.,. 
'Ont ve Markı felsefeye yo· 

hh11t derebeylerini baıtınr gi
t ett..iılerdi. 

L.ı°. riin bugündür. Soıyal me· 
~da ıöylcnen sözler cilt -......... chı. 

p~ler tıka basa bir hayli 
. bldnn, tıklım bir hal aldı. 
!laei .. ır o kadar konu•tu, o ka-'tti . ır 
• kı, bugün konuıulan ıey· 

feJıri t" • k b·ı .. . . s ını yapma ı e mum· 
r. 

,_....__ '-ahranı için iki aene evveli-
2SOo raporun hazırlandığını 

hepıinin birbirinin zıddı 
lı hatırlamak, aırın ilim namı· 

ıevezeliği anlamak için ka· 

lletiee elde edildi? 

~trıin raporundan koca buh
aantimlik fayda çıkmadı. 

'l'aporu, yazmak için aarfedi
ep buhrana kara bir kuy -

' 2Soo raporun yazıldığı ka
bir onnanın toprak üatün

lrrıaıından batka bir ıeye ya-

'ıfi.ı.•ırtına naaıl yaslandıklannı 

·di .o zaman geçen asnn bü • 
• nı bağladığı ilmin ne hale 

Iİz de bir dudak büküntüsü 
•İniz. 
... lif. 

'~1anuyan, vadini tutamıyan, 
ıiilünçtür. Hakikaten her 

~da kütüphanelerle dola-

~. artılr sade acmacak bir za-
----'--&...~ •.. h11L .. 

' .. -Qırı doğru mudur? .. 
) 1röre evet demekten bat-

~ Git. 
t ~t hunun akainedir. 

~iiııyanın ilim piyasasında 
&.. llluıka yazarak geçinmek 
.... •ii ... la l"ü ınaan mevcut. Bunlar 

'"-' llchıdu içinde kaldıkça ekle
~d.~ ed~biliyorlardı. Fakat 

11eı ı d er e karıı karııya kaldık-
enize düıen fakat yÜzme-

1e11 h . ş~ . Yuzrne hocaları haline 
dı aülünç olanlar bunlar-

~tem 

'lıp, d .. • apan ısıt-

" "dllıeliyat oldu 
.. '& lcuın 

l'tt•i)Q andaıu Salih Pa . 
>iiıb Yedeki Sağlık evinde 
ttı~ flfı Fehmi Bey tara -

'li~ ffaJciyet)i bir apand i· 

'•hJıı 1 Ya~ılnııttır. Salih Pa .. 
~, •azıyetinin rok . . 1 OQ •• ~ ıyı o • 
. ~'-.iline kadar haıtaha
'ttiı., iı memnuniyetle öğ .. 
li~ ~. ~b dana ıeç.nıiı ol-

uk iyiletmesini dili-

Kaçakçılık 

Odesa konsolosu 
hakkında kanuni 

Bir facia 
Bir çocuk kamyon 
altında can verdi 

takibat başladı. 
. . . Kaçan fOför yakalandı, aor· 

Odeıadan Çıçerın vapurıle ıeh- guya çekildi, tevkif edildi 
rimize gelen bir zatın e§yaları a· 
rasında kaçak etya bulunduğunu 
yazmıştık. Bu husustaki tahkikat 
tammiyle neticelenınittir. 

Hakkında tahkikat yapılan zat 
Odesa Konsolosu Rauf Hayri Bey· 
dir. Rauf Hayri Bey Çiçerin va 
purundan çıkınca kendiıini kartı· 
lıyan gümrük muhafaza memur • 
larına etyaları araaında kaçak bir 
§ey bulunmadığını söylemittir. E~ 
yaları yolcu salonuna çıkınca. her 
yolcunun efyaaı gibi muayeneye 
tabi tutulmut, bu sırada beyana • 
me harici kıymetli efyalar bulun
muştur. 

Rauf Hayri Bey, mevkii icabı 
kaçakçılık yapamıyacağmı bu eş
yaların zati eşya olduğunu iddia 
etmittir. Gümrük memurları ha-

diseden İstanbul gümrükleri baş 
müdürü Seyfi Beyi ve muhafaza 
kumandanı Hasan Beyi haberdar 
etmitlerdir. 

Seyfi Beyle Hasan Bey hemen 
yolcu salonuna giderek tahkikat~ 

Yukarda: Faciaya sebep olan otobüs, 
altta: Çocuğun cesedi sedye ile 

götürülüyor ... 

Türbeden Sultanahmede gel
mekte olan Bakırköyünde Osma • 
niyede Muataf a Çavutun kireç 
fabrikaarna ait Alman toför Pol
un idaresindeki 3560 numaralı 
kamyon yolun sağ tarafından ge
çen Alemdarda Mektep sokağın. 
da 15 numaralı pansiyonda otu -

Kurultay 
Türk dili tetkik 
cemiyeti merkez 
bürosu toplandı 

Dolmabahçe sarayındaki husu
si dairede Kurultay hazırlıklarile 
meşgul olan Tfük Dili Tetkik Ce
miyeti merkez bürosu dün ikinci 
resmi toplanmasını yapmıştır. 

Öğleden evvel ve öğleden son
ra iki defa toplanılrnı,tır. 

Umumi katip l~rahim Necmi 
Beyin riyasetinde um:.uni merkez 
heyeti azasından Çanakkale me
busu Ahmet Cevat, Ordu mebusu 
Ali Saip, Doktor Saim Ali Beyler 
bir araya gelerek mevcut tezleri 
tetkike devam etmitlerdir. 

Tezlerin yekunu 50 - 60 arasın· 
dadır. Kabulü için ilin edilen müd 
det bitmiı olduğundan artık tez 
alınmamaktadır. 

Kurultay 18 Ağuıtosta açıla

caktır. Bu sefer, Yıldız sarayın

da açılacağı söylenmektedir. 
Kurultayda aza olarak buluna· 

bileceklerin şeraiti ilin edilmİ§ ve 
müddeti bitmif olduğundan geri 
kalanlar, ancak dinleyici sıfatile 

bulunabileceklerdir. Bunların ya· 
zılma zamanı, T emnıuz sonuna 
kadardır. 

Aza sıfat ile müracaat etmit o· 
!anların isimlerinin, yakında res
men bildirileceğini öğrendik. Bü
ro, pazar günü sabahleyin yeniden 
top la nacaktır. 

el koymuşlardır. Rauf Hayri Be
y~ ait sandıklar açılınca ipekli ku· 
matlar, ıadakorlar meydana çık • 
rr.ı~tır. Bundan bafka ayni vapur 
iie gelen bir kaç muhacirin ve 
Konsolosluk kavasmın etyaları a· 
raaında da bazı kaçak efyalar bu· 
lunmuıtur. 

ran tahmil tahliye tirketinde Var- ______ ..,.. _______ _ 

Bunlar, efyalarm Rauf Hayri 
Beye ait olduğunu, gümrükten çı· 
kıncıya kadu saklanmak üzere 
k~ndilerine verildiğini söylemiş • 
ler:lir. 

Tahkikat neticesi Rauf Hayri 
!!.<'yin aleyhine çıkmış, tutulan za· 

bıt varakası ve tahkikat evrakı 

dün sekizinci ihtisas mahkemesi • 
ne verilmiştir. Rauf Hayri Beyin 

Getirdiği lı.."1Jmatlar da mahkeme
ye tevdi edilmittir. 

Rana Bey Gümrükte 
tetkikat yaptı . 

inhisarlar Vekili Rana Bey dün 
1.:>ir müddet inhisarlar umum mü • 

dürlüğünde meşgul olmuftur. Ba· 
rut inhisarının kadrosu ve inhisar 

memurlarının tekaütlük işleri üze
rinde tetkikat yapıldığı söylenil • 
mektedir. 

Rana Bey, dün gümrük baı mü
dürlüğüne de gelerek itleri tetkik 
etmi9 ve hat müdür Seyfi Beyle 
görüımüıtür. 

nalı Mehmet Efendin in yedi ya• 
tında oğlu Yapra çarparak zaval· 
lr yavruyu altma almıt ve ezerek 
öldürmüttür. 

Kaçan toför Pof ile muavini Bi
lal yakalanmışlardır. . 
Şoför Pol, mahkemede 

tevkif edildi! 
Şoför Pol, Aktam üzeri polis 

memurları tarafından adliye dai· 
resine getirilmit ve Sultanahmet 
ikinci sulh ceza hakimi Salahattin 
Bey tarafından sorguya çekilmit · 
tir. 

Şoför Pol, otuz yatında oldu -
.ğunu, Almanyada doğduğunu ve 
Alman tebaasından bulunduğunu 
söylemiş, bundan sonra hakim Sa .. 
Jihattin Bey aormuttur: 

- Bugün Divanyolundan ge -
çerken, kamyonla Yatar isminde 
bir çocuğa çarpmıtsmız, çocuk 
derhal ölmü§. Ne diyeceksiniz? 

Şoför Pol, Türkçe olarak şu ce
vabı verdi: 

- O sırada ben kamyonda bu 
lunmuyordum. Ben ayın yirmi -
sindenbeıi kireç fahrikasınm hiz 
metinde değilim!. 

~anmaClınız mı?. 
- Hayır!. 

Hakim, dosyayı sözden aeçirdi 
ve foför muavini Bilal Efendinin, 
vakayı gören diğer kimselerin ifa
delerine ve yüzleştirme zaptının 
metnine göre, ceza muhakemelerj 
usulü kanununun yüz dördüncü 
maddesi mucibince toför Polun 
tevkifine karar verdi. 

Dosya, mahkemeden müddeiu • 
mumiliğe gönderildi. Dün gece
yi tevkifhanede geçiren Pol, yarm 
iıtintak dairesine verilecektir. 

Bir balya sekiz yüz kilo 
olur mu? 

Bazı belediyeler rıhtım ve li • 
man resmi olarak balyadan bir li
ra resim alıyorlardı. Tüccarlar da 
bu balya batından alınan reımi 

düfürmek için balyaların ağırlığı· 
nı f azlalathnyorlardı. Bir balya· 
nın sekiz yüz kiloya kadar çıktığı 
olurdu. 

Hammallar ticaret odasına mü
racaat etmifler ve bu halin kendi 
aleyhlerinde olduğunu söylemiş · 
lerdir. Oda, bunu dikkate almış· 
tır. Belediyeye müracaat edecek· 

- Bugün o kamyonu sız hiç tir. 

lar dolusu karpuz gelmektedir. }anlar hem az, hem de pahalıdır. Son resim, dün ııcağın teairil~ 
Halbuki tehir içinde ıatııa çıkan· Ba,tan birinci ve ikinci resimleri· Köprü altında mavna ve ıandal 

···-----·----··-·-··---
Rahat nefes 
alıyorum 
M. Mussolini, memleket içindeki 

patlağı yamamak için, dı§ında pala ıal 
lamağa yelteniyor. Ne yapacağını kes-

tiremediğinden, kendisini hadisata kap 
hrmış sürükleniyor. Rodosta başlayan 

ho§nutsuzlukların yayılmaması için, 
homurtuları, mera11m · gürültüleriyle 
boğuyor ... 

Fransa, gene eski an'anesine susa -
dı. Paris ıokak~annı vatandaş kaniyle 
suladı. Bugün, dümeni bozuk bir ge • 
mi gibi, kasırgada rejim çalkalanıyor. 

Rüesa: Tencere dibin kara, seninki 
benden kara! Deye, karşılıklı ağız c!a· 
lft,ı yapıyor. Milleti avunduracak pa· 

lavranın ardı arka11 kesilmiyor. Saha· 
ta, en kuvvetli mantık oldu. Her kö§e, 
bir ihtil&.1 arifesinde olduğu gibi, barut 
kokuyor. 

Berlin bir maktel oldu. Hitler, kü
çük parmağını kaldrrınca iki, ba§ par
mağını kaldınnca on iki kişi asıyorlar. 

Yollarda adam kesiyorlar. Millet, ken
di kendini muhasara etmi, ..• Kulaklar 
kiri,te, silıih sesi dinliyor. 

A vuaturya, harp meydanı oldu. So
kaklarda top patlıyor. Nazırlar eair e
diliyor. Binalar ,güllelerle yıkılıyor. 

Radyo merkezleri basılıyor. Baıve

kil öldürülüyor. Bir hercümerç, 
ki insanın uzaktan tüyleri ürperiyor ••• 

Fa,izm, Hitlerizm, Parlemantarizm 
aç kurtlar gibi, kendilerini yiyorlar. 

Avnıpadan esen hava, zehirli 1razlar • 
dan beter. 

Adaıuada hararet 43, latanbulda 
37 imiş. Varsın olsun. Ben rahat nefes 
alıyorum ... Rahat nefeı ahyoruz biz: 
Oh! ... 

Ne Faıistiz, ne Hitleriıtiz, ne de 
de onlar gibi parlemantariat. Kemalis
tiz, Kemalist! 

Selamı izzet 
~-~~o~~-~ 

Çanakkale şehitlerini 
ziyaret için .• 

Çanakkale tehitliklerini ziyare
te giden heyet dün akşam Gül Ce-

mal vapuriyle gitmiştir. Bu defa 

Çanakkalede karaya çıkılacağı i· 
çin bu seneki seyahate rağbet faz· 
la olmuJ, vapur dolmuıtur. 

Gül Cemal vapuru yarın sabah 
!ehrimize dönecektir. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
Moskova ve Bükreş 

elçilerimiz 
Yeni Moıkova büyük elçimiz 

Vasıf Bey dün aktam Sakarya va· 

puriyle lzf!lire hareket etmi9tir. 

§ Bükret elçimiz Hamdullah 
Suphi Bey, dün aabah Atinaya git· 

mittir, oradan da Parise gideceği 
aöy lenmekted ir. 

--0-

Cıvar köy fırınlarında 
yapılan ekmekler 

lstanbula civar köylerdeki f ı · 

rınlarda yapılan ekmeklerin tehi· 
re ıokulduğu ve satıldığı görül • 

müştür. Belediye bu gibi ekmek 
satışlarının hemen yasak edilmesi• 

dan denize atılarak aerinliye9 
hammal çocukları gösteriyor. 
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~4-VAKIT 

•• Türk sanayıı 

Umumi refahı temin 
ediyor 

iktl at vekil• Celal Beyin 
gazetemize beyanat. 

Dün, Galatasaray binasındaki 
•yerli mallar sergisini, Jktisat Ve
kili Mahmut Celal Bey ziyaret et· 
miştir. 

lkt11at Vekili Bey, bütün pav· 
yonları birer birer gezmiş, satıcı
ların dileklerini sormu§, hükume. 
tin alacağı tedbirlerden bahset
miş, onra mektebin bahçesinde 
Milli Sanayi Birliği tarafından ter 
tip edilmiş bir öğle ziyafetinde bu
lunmuşlardır. 

\?ekil Beyin söı:leri 

Vekil Beyin milli sanayiimize 
büyük bir irşat olan sözleri şunlar· 
dır: 

Celal Bey, Halkevi içtimaiyatı 
şubesi pavyonunu gezerken: 

''Dünyanın her yerinde sana~'i
in ayn bir hususiyeti vardır. Bu 
kıf:ım sanayiin himayesi için bir 
şekil tespit ediyoııız. Bu kısımda 
çalışanların da biraz daha modem 
bir tarzda çalışmaları lazımdır ... ,. 
demiştir. 

Yeni hah desenleri isteriz 
Vekil Bey, modern mefhumu Ü· 

zerinde hassaten durmuş ve halı 
pavyonunu gezerken: 

"Halılarımız çok nefis. Yalnız 

yeni desenler göremiyorum. Siz
den yeni desenler isterim.,, demiş
tir. 

azı i adi, 
ticari adlı 
gazeteler 
Son zamanlarda ticaret ve sana· 

yi işlerinden, mali müesseseler .. 
den bahseden haftalık gazeteler 
çoğalmıştır. Bunlar arasında mem 
leketin iktı3adi vaziyetine uygun 
olmıyan yazılar görüldüğü gibi ma 
li müesseseler ve buralardaki §a· 
hıslar hakkında da leh ve aleyhte 
yazılar da yazılmaktadır. 

Bundan başka ticari müessese -
lerin hemen zorla denilecek dere· 
cede abone kaydedildikleri de a -
Iakadar makamlara şikayet edil -
mi§tir. Bu gazetelerin vaziyeti ve 
neşriyatı ile Matbuat Umum Mü· 
dürlüğü de yakından alakadar ol· 
maktadır. Zararlı ne§riyat hak -
kında kanuni takibat yapılacak • 
tır. 

--o--

Beynelmilel Antrepoloji 
Kongresinde 
murahhasımız 

Londracla 30 temmuzda topla· 
nacak olan beynelmilel antrepo • 
loji ve etnoloji kogresine Türkiye 

namına Fen fakültesi antrep~ c. 
Profesörü Doktor Şevket Aziz Bey 
iştirak edecektir. Şevket Aziz Be) 
dün Londraya hareket etmiştir. 

Kongre bir hafta sürecektir. 
Şevket Aziz Bey hazırlamış oldu· 

Vekil Bey, gezip gördüğü emte· 
anın iptidai maddeleriyle fazla a· 
lakadar olmuı ve onlara ilaveten 
t tb'k d'l b 11 ·n ı··zum ğu tetkiklerini bildirecektir. a ı e ı en azı usu erı , u 
1u anasırın memleketimizde ne de- • • ~ 
receye kadar temin edildiğini a· Muhıddın ve Ham1t Beyler 
ra!tırmııtır. Vali ve belediye reisi Muhitin 

Bir boya antrah yakacağız Bey ile belediye reis muavini Ha· 
Kumaşların boyası hususunda: mit Bey dün Yalovaya gitmişler· 
"Tedbirler alacağız, burada bir dir. 

boya santralı vücuda getirmek lfı- --0-

-zım geldiği kanaatindeyim,, de
miştir. 

Yünlü kumaşların himayesi hak
kında bazı malumat almışlar ve 
hunun ~eklini tespit etmişlerdir. 

"Jplik ihtiyacımızın 1935 sene· 
si sonunda, tamamen temin edile
ceğini, yeni fabrikalar yapıldığını, 
937 de harice ihtiyacımız kalmı-

Kadıköyünde tramvay ve 
halkın isteği 

Kadıköyünde Hasanpaşa ma -
hailesi halkı, Kadıköy tramvayla
rının kendi mahallelerinden geç · 
mesini istemi!lerdi. Bu istek be· 
lediyece kabul edilmiş, tetkikat 
yapılmak üzere Üsküdar tramva) 
şirketine tebliğat yapılmıştır. 

yacağını işaret eden Vekil Bey bir --o--

münar.ebetle: "Fazla reklam ya- içtiğimiz sular 
pılmasının ve kültürü olan genç- Bazı memba suları şişelerinir 
lerden işçi yetiştirmenin memleke ağızlarındaki kurşun mühürlerir 
te çok yararı olacağından,, hah- damgasız olduğu görülmüştür. 
setmiştir. d 

Kurıun mühürler hemen musa e· 
Bilmek ve öArenmek Ulızım ı h k re olunarak suları satan ar ::ı. • 

Vekil Beyin, bütün satıcılara kın ceza kesilmiştir. 
işaretleri §unlardır: -<>--

"Şunu bilmek ve herkese öğret- jki gazete aleyhinde . 
mek lazımdır hi Türk sanayii, yal-
nız patrona menfaat temin etnrnz. Gönderdiği tekzibin ne~rolun-

madıgw ı kaydile Edip Bey isminde Memleketin umumi refahını, işçi-
.. k Ik bir zat tarafından "Cumhuriye~,, nin doymasını ve umumı a an-

. b" · ve "Son Posta,, gazeteleri aleyhi-mayı temin eder. Sanayı, utçenın 
· · · d ne açılan davaya ait cıuhakeme umumi vaziveti vaıziyetı iızenn e 

" 'l"ki İstanbul üçüncü ceza mahkemesin tufeyli bir unsur değil, bı a · s 
ı k b f h S tasldlı. de dün devam edilmiştir. Muhake--meme ete ir re a va ı · 

me, bazı tetkikat için bir Ağustosa 
l\Iilli sanayi birliğinin bunu gös- kalmı~tır. 
ternıek ve tebarüz ettiıınek başlı- -------------
ca vazifesidir.,, 

Ayakkabıcllara tavsiye 
Vekil Bey, ayakkabıcılara da: 

"Biraz daha memleket içlerine gi
derseniz daha f az\a memnun ola
cağız. Siz çalışınız, hükumetin hi
mayesi artacaktır,, demi!tir. 

iktisat Vekili Bey hundan son· 
ra gazetecilere de ~u sözleri söy
lemi§tir: 

"Her şubede hiiyUk bir tıerakki 
, ar. Sergiye i · k eden sanatkar-

larm mesaisi şayanı takdirdir . .Du 
tarakki sadece kemiyette değil, 
ayni zamanda keyfiyettedir. Şa
yani memnuniyet olan da budur.,, 

Me!ctebin bahçesinde sanayici
lerin verdiği öğle ziyafetinde he
men tamamen, sanayiimiz üzerine 
hashihaller yapılmıştır. 

Sergi, dün akşama doğru hava· 
nın biraz kapanmasına rağen, ge

ne yirmi bini geçen halk tarafın· 
dan gezilmiştir. 

SICAK: 38! 
Akşama doğıu hava 
bulutlandı, yağmur 

yağdı 
İstanbul dün gene çok sıcaktı. 

Hararet derecsi saat on birde 35 i 
bulmuştu. Saat bire doğru hara
ret 38 dereceye kadar çıkmıştır. 

Halk gene deniz kenarlarına, 
plajlara akın etmiştir. Bazı yer -
lerdc sıcaca dayanamıyarak bayı· 

lanlar olmu§tur. Bu arada bele· 
diye zat işleri kaleminde ve seyri' 
sefer merkezinde iki memur öğle· 
den sonra çalışırlarken bayılmış· 
lardır. 

Rüzgar ak§ama kadar istikamet 
değiştirerek esmiştir. Hızı zani • 
yede sekiz metre idi. 

Tifo hasta ığına 
karşı alınan 
tetbirler 
Beyoğlu cihetinde tifo vakaları

nın haylı arttığı dün bir gazete 
tarafından yazılmıştır. Sıhhat 

müdürlüğünden aldığımız malu -
mata göre, Beyoğlunda bir günde 
üç vaka görülmüş, hemen tedbir 
alınmıştır. Bir çok yerlerde aşı · 
lar yapıldığı gibi açık çukurların 
da kapatılmasına başlanmıştır. 

Edirne seyahati 
Şark De.miryolları tar~f ındar 

tertip edilen Edirne seyahatinin 
uçuncı.:su bugün yapılacaktır. 

Tren pazar günü şehrimize döne 
cektir. 

Akşam saat beş buçuğa doğrı· 
Trakya §imendiferciler cemiye· haya kararmış, gök gürlemiş 

tinin çelik spor ismindeki futbol· 
yağmur serpiştirmeğe başlamıştır. 

cuları dün akşamki konvansiyone1 

Yağmur saat sekize kadar fasılalr 
ile Edirneye gitmişlerdir. 

bir surete yağmıştır. Bugün Edirne futbolcuları ile 
Sıcakların devam etmesi refım· h' ki d 

.. . 1. 1r maç yapaca ar ır. dairelerde çalışmayı guçleştırme .. 
tedir. Sıcaklar daha bir kaç gü· S p t --y<>-: M • 
b .. 1 .. ı · Ed' d on os a ve enı ersın oy e surerse zmır ve ırne e 
olduğu gibi resmi dairelerde sa · Son Posta gazetesi beş yaşına, 
bahleyin sekizde işe başlanacal Yeni Mersin gazetesi yedi yaşına 
ve saat ikide paydos edilecektir. girmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik 

----0- eder, devamlarınr dileriz. 

S orcularımız 
yola çıktılar 
Sovyet Rusyaya gidecek spor 

kafilemiz dün akşam saat altıda 
Galata rıhtımından kalkan Sovyet 
ba~..t~.--..1. T-r-~--..--- !1.., 

Odesaya doğru yola çıkmışlardır. 
Sporcular saat on beşte Halk~vi 

ne toplanmışlardır. Sporcular be 
yaz kasket, kurşuni elbise giymiş· 
lerdi. 

Saat on yediye doğru sporcular 
otomobillerle Galata rıhtımına git 
mişlerdir. Rıhtımda sporcuları 

Cumhuriyet Halk Fırkası Katibi 
Umumisi Recep Beyle vilayet ida
re heyeti reisi Cemal Bey, idare 
heyeti azaları, Halkevi reisi Ali 
Riza Bey ve bir çok sporcular ve 
halk tarafından teşyi edilmişler • 
c.lir. 

Sporcular arasında Cavidan ve 
Leyla Hanım isminde iki de yü· 
zücü Hanım gitmektedir. Kafi • 
lenin reisi Cumhuriyet Halık fır· 
kası ummui idare heyeti azasın • 
dan Cevdet Kerim Beydir. 

Sporcularımız 30 temmuzdz 
Moskovaya varacaklardır. 2 ağus· 
tosta Moskovada ilk küre~ müsa· 
bakası yapılacaktır. Yedi ağus • 
tosta da Türkiye - Sovyet takım· 
lan knrşılaşacaktır. 

Sporcular 20 ağustosta şehrimi· 
ze dönmüş bulunacaklardır. 

--o---

Maarif Müsteşarı 
Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiı 

Bey dün Ankara treniyle şehri:ni· 

ze gel.miş, arkadaşları ve maarif 
heyeti tarafından karşılanmıştır. 

--o---

Toptan eşya fia
tında ihtikar yok! 

İhtikar komisyonu, toptan eşya 
fiatleri üzerinde yaptığı tetkikatı 
bitirmi$, bu eşyada ihtikar olmadı
ğına kanaat getirmiştir. Onümiız· 

deki hafta zarfında da perakende 
eşya fiatleri tetkik edilecektir. 

--o-

Talebelerin muhakemesi 
Razgrad vakası dolayısile Bul

gar mezarlığında yapılan toplan
tıdan sonra kendilerini dağıtmağa 
gelen polisleri dövdükleri iddia o
lunan bir kaç talebenin muhake • 
mesine, İstanbul üçüncü ceza mah 
kemesinde dün devam edilmiştir. 

Bu muhakemede, müddeiumu· 
mi esas hakkındaki mutaleasını 

söyliyecekti. Fakat, dosyanın tet
kiki bitip mutalea hazırlan.ama • 
dığın_dan, muhakeme, sekiz Ağus • 
tosa bırakılmıştır. 

Doçentlerin cemiyet 
kuracakları doğru değil 

Bazı gazeteler tarafından Üni
versite doçentlerinin bir cemiyet 
kuracakları yazılmıştır:'" Dün tah
kikat yaparak bu haberin doğru 

olmadığını öğrendik. Doçentlerin 
böyle bir şeyden haberleri yoktm 
Esasen memurin kanunu memur -
ların bir cemiyet kuramıyacakla • 
nnı ve bir cemiyete giremiyecek h 

lerini işaret eder. 
- - o---

Muhafaza Kumandanı Seyfi 
Pş. Muhafaza Baş 
MüdUrlüğUnde Mezuniyet alan Rıdvan Nafi:

Bey şehrimizde bir müddet dinle· 
necektir. 

Gümrük muhafaza kumandanı 
Seyfi Paşa dün de muhafaza ba~ 
müdürlüğüne gelmiş ve muhafaza -<>-

Galatasaray idare heyeti işleriyle meşgul olmuştur. Akşa -
ma doğru tekrar muhafazaya ge 

istifa etti len Seyfi Paşa Gümrük baş mü .. 
İstanbul, 26 (A.A.) - Galata- fettişi Kemal Beyle de uzun müd-

saray Spor Klübünden: det konuşmuştur. 
Görülen lüzum üzerine istifaı _____________ _ 

eden idare heyeti yerine yeni bir 
idare heyeti intihap etme'~ üzere 
1 O Temmuz 934 Cuma günii saat 
10 da Jdüp merkezinde fevkalade 

kongre inika! edeceğinden Gala
tasaraya mukayyet azanın mezkur 
rriin ve saatte teşrifleri ehemmi· 
yetlc rica olunur. 

Günün Siye 

lngilterede muho 
karlık yarine mil 

çilik cereyafı 
İngiltere başvekili M 

Donaldın mezuniyete Ç 

danberi Jngilterenin siY' 
ğişmeğe ba!ladı. Sebeb 
kü İngiltere hükumetinİ11 

muhdazahiirlara da.ya.: 
Muhafazakarlar ise, bir 
basvekilin riyaseti altı~ 
mayı kibirlerine yedir 
mc.mleketin muhafazakİ 
diklerini ileri sürüyorla! 

"kirde bulunanların lideri 
maliye naz!rı Mister Ne\11 
len dir. 

Fakat muhafazakar!" 
mutedil bir grup ta bı1l 
dır. Bunlar, milli hükÔ 
vamı lehindedirler. B\J 
re, fırka siyasetine dönıtl 
nı henüz gelmemiştir. 
muhafazakarlar, kendil 
riki mesai eden liberali 
yalistleri bırakmamak it 
ler. 

F alcat muhafazakar18 

grubu da kendileriyle t 

sai eden liberallerin bitı 
leyhinde bulunuyorlar. 
içinde en fazla hücuJlltl 
muvasala nazırı Hore S· 
Kendisi, yol kazalar.ııt' 
verememek yüzünden hi' 

ramaktadır. Onun içİJ'I 
zaI<arlar, bu nezar~te b.it 
zakarın getirilmesi leh1~ 

Halbuki gene libert> t 
Jon Simon, milli kabine 
rallerin arttırılmasına t' 
O .. b .. ı gill' na gore ugun . n . el 
çok hakim olan zıhnıf ( 
),.,.;~ ,. ..1 ... ..1: .,....,. lr.a.r\'\\ O 

lursa memleket zihnHe 
iyi temsil edilmi§ olur· ·~ 

b··tıl Bununla beraber i.l ıJı 

lerde son söz Mister rJ 
ile Mister Baldvindedit· 

Bunlarsa, İngiltered~ 
perver bir fırkanın doS 
rnftardırlar. Bu fırke. .1 
muhafazakarlardan, g1Jı i 

·11·yetÇ berallerden ve mı 1 • 

den teşekkül edecektır·ıf 
Bu fikir ilerlediği ..;e ~' 

doğduğu takdirde eks;.e 
hafazakarlardan olnn ıı~ 
ka vücut bulacak ve ~11 
lık namı tarihe mal 0 6' 

~ 
Polis haberleri V 

Kavga ederi< ı 
D ·ciJer ı.t 

Kurtuluşta erı ı~rr 

80 numarada oturaJl }>~ 
hi adında iki kadıııd I~ 

. e e 
tutmu,lar ve netıc d vİ 
nım bayılmıştır. 'fe ~ 
Arsaya bmrak•1",t '* 
Kurtuluşun Boıktl tıif 

h ·peıl 
deki arsaya ta lJll "'tJ ~ı 
dar bir erkek çocU~ef 
lır. Cocuk Darüiace 

rilmi~tir. 11 ~ 
Lehim yaparıce 

(jll<tl 1'' 
Ü k '" darda j\rııstıı JP 

s u ·rııltı ·~ 
ğında Mihaliıı kı \e~1 ~ 

kelere f' posunda tene e~ 
ken ateşin gaıe ~ı~ ~~ 

ıkar 
ması yangın S ., r,,., f 

lardan Dimitri aG1

111ıır0'.~ 
fllh '{' kız hafifçe yan d ~1 1 (1 

k. · te 3 
Bu üç ış1 i'1e 

Kamil hastahaJles i 
d ı'r lar ır. tj ~ 

Trarn"a70 ~, ,, 
f.minönünde 1'1 ~ l" 

ro Efendiye vatııı: ,.~, 
k. t Jll.Vılı A 

resinde ı ra d ti ' 
"" ın 3 

ı·ak sağ ayag 
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Baba·Oiul 

Kaya Haıan ıatalamıt h. Ne ol·ı 
duğunu anlıyamamıtb· Odaıma 
Iİrince kendini yataiına attı ve 
derin bir uykun daldı. 

Gardiyanlar aralarında konutu· 
Yorlardı. Ne olmuttu? Kaya Ha
"nın batka arkadaıları da varmı!. 
Onların isimlerini öğrenmek için 
hi.ikmü geri buakmıt lar. 
H•yır, hayır, biç.are adam ma

''Unnıuı. Katilin kim olduiu mey· 
dana çıkmıf .... Katil tevkif edil -
ıni, .... 

Ya. Kaya Hasan? 
Karar taahih edilecek .. Ama i· 

d•mdan kurtulduyıa da, ölümden 
~\&rtulamaır;. Şunun yüzüne bakın, 
.. ir deri bir kemik k•lmıı ... ..... 

Beba oiul kucaklaıırlarken, bir 
0 da kapısı •çıldı, yerlerde ıürükle
tterek bir kadın ıirdi ı 

- Beni affet.. Affet beni Ha
'-n. 

Kaya Hasan, hapishaneden çık 
tıktan sonraki halini düıünüyor • 
du. Gülfemi affetmiıti. Fakat 
Gülf em çok yaıamamıı, bir kaç 
tün ıonra ölmüttü. Hilmi Müı
filc, Kaya Haaanı eakiden çalııtı -
iı fabrikaya götürmüftü. Patron 
0na. it vermiı, fakat: 

- Kendine bak, demiıti. 
Hilmi Mütfik, elinden geldiji 

••dar ona bakıyordu. S.lim Na· 
ıırnın anası de. .. hniıti. 

- Artık benim oilum yok ... O· 
~un yerine aizin oğlunuzu koy • 
\lın, Siz benim oğlumun göraü

t\üz, onu kurtaracaktımz .. 
- Ah .. Vaktinde yetiıel>ilaey

d' un ... 
kaya Hasan, artık kimıeaiz de· 

iildi. lhsan da kimsesiz dejildi. 
~li Nakinin kanlı parauru alma· 
"1ıtlardı. Fakat Selim Nazımın 
~!\esiyle, Mualla onlara bakıyor· 

\l, 

di. Bir aralık baktım, ağlıyordu . 

Hıçkırarak: 

"- Selime yazıyı ben de böyle 
öiretmittim.,, dedi .. 

Af diledim. Mahcup oldum: 
"- Sıkılma, dedi, hoıuma ıidi· 

yor, Ona henaiyor.,, Ve lhıanı 
öptii. Benim kadar candan öptü. 

- Maıaallah o da iyidir. Pem· 
be beyaz bir ojl11n oldu. 

- Büyüse, bir hüyijae ... 
- Merak teme Ha•an, o da o • 

lacak... Gelecek yaz Y alovaya ıi· 
deriz. 

- Ama ben artık çahtmak İ•tİ· 
yorum. 

- Gelecek kıta çalııırsm. 
Birdenbire çocuk sordu: 
- Ya annem? 
Kaya ile Mütfik ürperdiler. Ba· 

kııtılar. 
- Annem de bizimle gelecek 
'? 

mı .. 
- Gelmiyecek Ihsan. 
- Neden?. 
- Gelemiyecek yavrum. Bun · 

dan aonra hiç gelemiyecek .. Amr 
doktor temin ediyor, babandan 
ayrılmryaca:kaın artık. 

- Ne iyi.. Artık aana kimse fe 
nalrk yapmıyacak dejil mi baba? 
Söyle, yapmıyacak de .. 

Kaya Ha.•an, oilunu kucakladı. 

hairına bastı, yanaklarından du · 
dak1arından alnından, aaçluın -
dan öptü, sıkııtırdı, sevdi: 

- Korkma yavrum, merak et· 
me, üzülme, artık babama kimse 
d kunmıyacak .. 

- Dertli de durma. 
- Durmam. Seni öpünce der· 

dim kalftlıyor. 
- Sahi mi? 
-- Sahi. 
- Öyleyse dertlennıeğe bati•· 

dığm zaman, beni çağır... Beni 
öp, ben ıeni öpeyim, derdin kal· 
masm. 

- Olur yavrum. 
"' "' "' Hilmi Mütfik ıüldü: 

f'k Ada.ya gittiler. Hilmi Mü! ~ - Hiç mer•ketııne Haıan, İh!a· 
I.~ , Ç&mlar arasında küçük hir nın büyüyüp adam olduğunu gö · 
;::'k t\ıttu. lhaan, çamlarda oy · rec~luin. Ada.m ! 
) Yor, Yollarda kotuyordu. Ka · Çocuk, timdi, çamlar altında 
- lia.aan acı acı dütünüyordu: koıup oynarken, Kaya Haaan göğ 
~ Şiındi ben ölecek miyim? ıünü ka.bartarak tekrar ediyordu: 

d:ı •ne kadar, hayata hu dere<:" - lhıan büyüyiip adam olacak. 
'-tlt)e • • 

l\ttt)( ınıttı.... Canını ıeviyordu. insan olacak! ... 
old · lhaa.run ııhhatte ve meaut 

'-:ı..._ - Bitti -
~ıı •unu ıördükçe, hayata dör: ı-------------·-

~ sarılıyordu. 
Gb..J'"' >iiıu~~ •ıınde olduiu ıibi, gök 
~ ile h&karken, denize baku -
~ufuklara bakarken, enıin. 

ili -~ir aaadete kapılıyordu. 
~f~dıun Hi111ıi Müıfik geldi. Bir 
ti: •r Hasanı ziyaret etmemit· 

- s. . nı çok iyi M.rd.. K ..._ S..ıı· •- um aya. 
l mi Doktor? . 

...... E"et K ltilo ald · &nıaızlıim lcalmamıt-
)• beıı •im muhakkak. Malum 

..._ Yalan söylemem. 
lr:: Alı Dolrt 

i .. ,,., ...................... - ........................ : 
, _____ .P-.~.!-~.~l.~_r-··-·--' 
Hesap memurtarı olmak 

isteyenler 
Fatih Askerlik ıubesinden: 
Fatih Askerlik ıu'heılne müracaat· 

la Heaap memurlupna talip olaala· 
rın 1 inci fırka kararıahıncJa kabul 
imtihanları icrıa edileceğinden 1 • Vll • 
934 tarihinde Fırka karargahın.la bu
lunmalan ilan olUJ1ur. 

... Jf. 

Beyoğlu Aı. Ş.den: 

ISTANBULA GELEN 
• 

Lozan Günü. IRAN Hükümdarları 
Lo.zan, yabancı bir ülkeden bir 

bucak, bir İsviçre kentidir. Orası 
ne denli bayındır, ne denli şenlikli 
olursa olsun, biz, kendi ulusumu· 
zun özlem tarihinde sayılı bir yer 
tutan bir günü kutıularken onun 
adını anmazdı~ eğer Sakarya kı
yılarında parlıyan Türk kılıcının 
ne demek istediğini Türk usu ve 
Türk yazıacı o kentte yat elçilerle 

Yazan : ftlyazi Ahmet 

Iranda ilk meb'uslar 
meclisinin içtimaı 

Ömründe saati görmeyen aşiret reisi: "Bu baktığı
nız şey nedir? Niçin okadar bakıyorsunuz diyordu .• 

birlikte çeklemeseydi... - 11 -
1928 yılında bir takm1 yabancı Ahali, A:i Seyyidin cenazesini \ 

yol arkada.~lariyle birlikte Anado- sokak sokak gezdinneğe başlad ; 
İçlerinde büyük itler yapmıya 

azmetmiş görünen Ömer Naci 
bey de vardı, lu toprağından geçiyorduk. her ağızdan: 

Yanımdaki İsviçreli yazıcıya - Katili isteriz .. Katili isteriz. 
İnönü sırtlarım gösterip: nidaları çıkıyordu. 

- Burasını bitiğinize yazınız, Sadrazam Eminüddevle bunl" 
dedim, biz, beş altı yıl önce bura- n duymuyordu bile. Birkaç g· 
larda başladığımız bir sav~1 si- bu §ekilde devam eden ta§kmlık 
zin doğup büyüdüğünüz: 4:>zan yatıımadı. Bu sefer §ahtan: 
kentinde sonuna erdirmiştik. Biz - Katili idıun ettirmiyen ae ,· 
İnönü ve Sakaryayı görünce, anın- razamı istemeyiz .. Onu azledin. 
ca bir yol Lozam da ananz... isteğinde bulundular. Fe.kat tah 

1923 Temmuzunun yirmi dör- ne katili idamı ne de sadrazam• 
dünde, bütün ulusların, kamu acu· azle taraftar oluyordu. Kazağı i 
nun gözü önilnde başına buyıı.ık, dma ettirse bütün kazaklar ayakla 
topraklann:ı izi bir ulus olduğu- nacaklar, Eminüddevleyi azlederse 
muzu yüksek sesl,e ve dimdik bir hükumet mevkii aarsılacaktı. 
başla bağırmış, dediklerimize el
ler peki demişlerdi. 

Eski çağ, Sevrde Türke ölüm 
yolunu göstererek son yapacağını 
yapmıştı. Yeni çağ, Lozanda Tür
kün güresine, eremine saldamlı 
bir aavlak olarak elleri inandırmı§, 
hu ulu ulusun ölgiisüz bir soy ol
duğunu gerçekleştirmiştir. 

Türkün savaşta bir bağatır ol
duğunu Sakarya sularmm sesin
den, Dumlupmann görezlerinden 
dinliyeceğiniz gibi, barıştaki ba
ğatırhğım da LQzaıı göklerine si
nekalmı§ ansılardan belliyebilir
sinİz. 

Lozan, uzun btr sav8' bitiğinin 
sonuna ellerle birlikte atılmış bir 
çekidir. 

O, yeni ve diıi tarihimizden bir 
bölüğün bir araya gelmiş başı ve 
sonudur. Onu yapan ve yazanlar 
biribirinden ayrı değildir. 

Bize düşen, bu saydı yıldönü
ınünde o tarihi yapan ve yazanla
ra sonsuz sevgi ve engin saygıla
rımızı bir yol daha sunmaktır. 

Kent - Şehir 
Ne denli - Nekadar 
&aynadır - )f annır 

Ozlem - Huıuıi 
Uı - Akıl 
Yazgaç - Kalem 
Yat - Yab::ncı 

Cek - İmza 
Bitik - Defter, kitap 
Acun - Dünya 
izi - Sahip 
Çai - Pevir, zaman 
Güre - Enerji 
Erem - İrade 
Saldan1b - Mü•pet 
Savlak - Dava. idd~ 
Uluı) - Millet 
Budun) - ,, 

M. N. 

Görez - Rüzgir 
Anaı - Hatıra 
"Bu sözler tarama dergisinden a-

lınmıştır . ., 

Meşrutiyetin teeuü•ü ve hürri
yetin ilanı lranı battan başa •ars· 
mıya hatlamıfh. Her önUne gc 
len gazete çrkarıyor. Encümen 
ler kuruyordu. Her vil~yette ku 
rulan encüinenlerden maada ahçr 
farın, Ufak!arın, kadınların encf 
menleri vardı. Tahranda enci.ime· 
ne dahil olmıyan insan milletler 
hariçmiş gibi kalıyor, kimseyP 
derdini anlatamıyordu. 

Mütirüddevle kabinesi doğru · 
lujıa ile temayüz etmit olan Naai· 
rülmülk'ün maliye nazırlığı, tabşiJ 
ve terbiyui hepsinden yüksek o· 
lan Mü9irüddevlenin büyük oğ· 
lu Mü§irülmülkün maarif nazır 
lığı ile tetekkül etti. 

ilk meclisin içtimaı oldukÇ{ 
meraklı ve iÖrülmeye değer bi· 
manzara arzetmiıti. Niıiristan 
sarayı §arkvari halılar ve avizeler· 
le donablmııtı. Meb'uılar, sara 
yın büyük salonunda diz çökerel 
içtima ettiler. 

Reis, reis vekili, ki.tipler inti· 
hap edildi. Reisi ortada yere al 
dılar ve ulemadan en nüfuzlu i' 
müçtehit birer makamı mahsus · 
ta oturtuldu. 

Herkesin nöbetle söz aöyleme· 
ai ve sijyliyenin ayağa kalkıiıas• 
içtimaı mütkülata uğratmıştı 

Tebrik telgraflan yazıldıktar 
sonra vküelayı mclise çağırarak 
yemin ettirmek, şah ve meb'usar 
gibi bütün ukerl memurlara • 
min vermek bin türlü güçlükle· 
doğuruyordu. Mütirüddevle kah; 
nenin programım okudu. Prog · 
ram zengin vaitlerle doluydu. F & · 

kat ıslahına nereden ba§lanaca~ 

beUi olmadığı için herkes kork·
yordu. lıte bu esnada Muzarferir' 
din tah ölmüt yerine oğlu Meh 
met Ali tah tahta geçmitti. 

İran ihtilal tarihine ıeçmit c· 
lan bu ciheti de heyecanlı bir ma· 
cera ve meraklı bir safha oldu • 
ğundan ihmal etmeden kısaca bet 
Türkün Iranda neler yaptığını 
anlatacağrz. 

Bet arkadaı Trabıonda vapur· 
dan çıktılar, oradan doğru Er • 
zuruma vardılar. 

Bu seyahat pek kolay yapılmı· 
yordu. Dağlarda çığların her an 
kopup sürüklendiği kıt ay]arır.r' 

bozuk yolların vereceği ıatıraplar· 
la mesafe almak hakikaten yıldr

rıcı bir şeydi. Fakat büyük ve 
mukaddes bir ülkü ile yola çıkan 
gençler bunlardan yılmıyorlardı. 

llk temas ettikleri Eyübi iıminde 

bir atiret reisi idi. Gençler bu a· 
damla tanıttılar. · MaksatlJırını 

anlattılar. icabında kendisinden 
yardım görmek vaadini almıya 

muvaffak oldular. Eyübinin, bu 

sarp dağlann ardında kendi ati· 
retiyle meu~ul cahil bir adam ol • 

duğunu söylemeye lüzum yoktur 
sanırım. 

Gençlerin, sık 11" s.-tlerine 
bakmaları onun nazarı · dikkatini 

celbetmİ§ ve aormuttu: 

- Bu baktığınız ıey nedir. Ni· 
çin o kadar bakıyorsunuz?. 

(Devanu var) 

Oğlunu öldüren baba 
Balıkesir ağır ceza mahkemesi, 

oğlu Mehmedi çife lüfeii ile öl • 
dürmekle suçlu Yaylabayır köyihı 

den Tuzaklı Muatafa Ağanın mu• 
hakemesini bitirmit ve karannı 
vermittir. 

Avukat Sadık Beyı karardan 
evvel müdaf aaıını r-.pmıt. hadi • 
ıenin müdafaai nefiı halinde ol • 
duğunu iddia ederek Mustafa A " 
ğanın beraatini istomi9tir. 

Mahkemenin kararına sfire, me 
sdede tiddetli tahrik ıörülısıüt 
ve bu sebepten dolayı Muıtafa A· 
ğa, dört sene müddetle aiır hapae 
konulmuştur. Karar ekıori7etle 

verilmi9tir. 
-0--

Ardahan icra dajre!inden 
bir şikayet 

"'-dUiü .. .. or, fu çocufun hü -
Ilı nu aoraeru, 

•ar., Dokt 

Heaap memuru mektebine talip hu· 
lunan ihtiyat zabit efendilerin imtl • 
hanları 1 - 8 • 934 tarihinde saat (9) 
da hirinei Fırka karargahınd. yapıla
caiı cihetle talip!erin o zamana kadar 
muameleleri ikmal edilerek yevmü 
mezkurda f ll'ka karargahında bulun • 
malan lüzumu ilin olunur. 

Katil Mehmet teslim oldu Bir kanunuevvel iptidasınd~ 
İstanbul rıhtımına yanatmıı of r 
"Pake,, kumpanyası vapurundr 
birkaç genç seyahate hazırlanm" 
be§ arkadata: 

lstanbul altıncı icra dairesin • 
den 19 - 4 - 934 tarihinde ve

rilen bir haciz kararı telgraf la 
Ardahan icra memurluğuna İf&J' 

'•Qct• dol orun bacakları ara· 
'D_ &f•Yordu · 

-~k . . 
.._ Oku OCe. oilan n.ııl? 
b~ d Yorunı, yazıyorum ba . 

lh erı Yet-iyor, . 
'-ıı aiild··. 

- 'Y u. 
' ~~nda ~uallim olacak ... 
:-•ctı. le 1~lım B•yin anneıi 

".... .._ ~ ._ dera veriyor • 
)tho.I 4'ol11'\ı ~ -q-..... O.. \&f, Yaz yaz, di • 

aa •ba•i•i iıte • 

MalQI gaziler ICjln 
Ankara Malül gaziler Cemiyeti lı

tanbu1 fUbesi riyasetinden: 
3 • 8 • 934 Cuma günü saat 11 de . 

Darülfünun konferana ..ıonunda ıu • 
bemiı; ilk koDJfHİni aktedeceğinden 
tuhemize menıup ba1umum Mah~lga • 
zilerin gelmeleri ilin olunur. 

Adanada, Dayı Mahınut Efen 
di oilu Mehınet, Kötü köyünde 
Savatlı Halil Ağanın öküz sürücü· 
aü Şerifi tabanca ile yaralayıp öl· 
dürdükten sonra kaçmıı ve biı 
yerde gizlenmiJtİr. 

Mehmet, jandarmanın yapmak· 
ta olduğu çok sıkı takibattan kur 
tulamıyacağmı anlamıt ve Adanr 
jandarma bölük kumandanbim• 
teslim olmuttur. 

- Allah maksadınızı muvaf 
fak etsin .. inşallah büyük işl t" 
batararalc: dönersiniz. diye uğur 
luyorlardı. 

Bu bet genç, lranda ha' ıö- · 
ren hürriyetçiliğin uğradı~ı mi;
küHeri iıalede yardıma gidiyorr1 

edildiği ve iki defa tekit olundı> 
ğu halde haciz tatbik edilmemit, 

bundan başka altıncı icradan müd 
deiumumilik makamı delaletiyle 

a-ene Ardahan müddeiumumiliği • 
ne gönderilen telgrafa cevap alı· 
namamıt olduğundan miiddeiu. 
mumilik makamınca Voki.letin 
nazarı dikkati celbedilnıittir. 
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Merakı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 

Eğer beni 
• 

sıze 

son maceraları 
Yazn : Arnold Galopen 

yakalamazlarsa hayatımı 
borçlu kalacağım • 

-3ô-

bana baktı ve mırıldanma kabilin 
den: 

Memleket Haberleri 
.., - - lstanbul konferansı - -
Çam Yaylasında 
• Şehrimizde toplanacak beynelmilel parla-

B ır kamyon mentolar konferansında neler görüşülecek 
. . 1 

ıçın •• 
Büyük merasim yapıldı 

Ordu vilayetinde Koyilhisar ve 
Mesudiye kazaları arasındaki yol 
atla bile zor geçilir, tehlikeli bir 

BirliAe bu yll ilk olarak lran grupu da iştirak edecek, 
ltalyanlar murahhas listesini gönderdiler. 

bu sene İstanbul konferansına iŞ 
tirak edeceğine dair cevap gelmit 
tir ve murahhaslarının listesi gön· 
derilmiştir. 

- Murahhaslar arasında kadııl er 
var mıdır? 

- Bu pera ile vapura binmek 
kabil değildir. Halbuki Sarajos
da kalmak da kabil değildir. Po- - Ah ... , dedi, ne mert insanını§ haldedir. Bu kazalar arasında ce-

37 muhtelif memleketin ittirakl 
ettiği beynelmilel parlamentolar 
konferansı bu sene, İstanbulda 
toplanacağı için, parlamentolar 
birliği Türk grubu idare heyeti 
her pazar ve pertembe Dolmabah
çe sarayındaki umumi katiplik bü 
roıunda içtimaederek hazırlıklar
la me§lul olmaktadır. 

- Bazılarında vardır. Meseli t\&kl 
l sveçten murahhas olarak ayan a 
zasmdan bir kadın bulunacaktır. 

liı derhal pefime dütecek. Merae
des beni polise haber verecek ve 
hırsızlık etiğimi söyliyecektir. Bu, 

onun kullandığı eski bir usuldür. 
İçimizden bir kız kaçmağa muvaf
fak olmuıtu, fakat kaçtığının er
tesi günü hapisaneye atılmış bulu
nuyordu. 

- Hayır, size kimse dokunamı
yacaktır. Ben Mersedes' in evinde 
eördüklerimi anlatacağım. Zaten 

müracaat etmek hiç de hesabına el 
verme2. Çünkü batına it açmıt o
lur. 

- Oh, öyle mi zannediyorsu
nuz. Polis müdürü, polis mü
fettİ§İ, ahlaki zabıta ıefi hepsi o
nun mütterileridir. Onları nasıl 
karşıladığını görmelisiniz. 

- Böyle sokak ortasında dur -
mak olmaz. Haydi bir otele gide
lim... Siz de benim gibi İngilizsi
niz değil mi? 

- Evet... Daha doğrusu az 
çok.. Yani ben lrlandalıyım. 

Ah daha ilk görütte anlamış· 
tım. Böyle ıihirkir sarışınlar, bu 
yakıcı yetil gözler yalnız İrlanda· 

da bulunur. 

Girdiğimiz otel Sarajos'un ücra 
mahallelerinde çokça bulunan §ÜP 
heli otellerden biri idi.... Elimiz
deki birkaç dolarla palaslardan 
birine gidemezdik ya ... 

Otel sahibi olan şitman ve ya
kalı kaim f anili giymit bir zat bi
zi alaylı bir gülümseme ile, karşı 
]adı. Görünüte bakılırsa beni, ta
liin yardımına uğramış bir tora
man sanmıftı. Hele Gladisin ga· 
rip tuvaletine ıaldırıt etmeyiti böy 
le bizim gibi acayip kılıklı insan 
ları kabul ebneğe alıımıı olduğu· 
nu gösteriyordu. Hüviyetlerimizi 
bile tahkika lüzum görmedi ve 
yalnız oda parasının peıin almakla 
iktifa etti. Bundan sonra da bizi 
yukarı kata çıkardı ve bir odanın 
kapısını açarak: 

_ Bu odada, dedi, ıizi kimse 
taciz etmez. Etrafınızdaki odalar 
t>oıtur. Geceler hayrolsun. 

Girdiğimiz odanın manzarası 
ve konforu pek berbattı. Gladiı 

~ediki: 
_ Eğer beni yakalayamazlarsa 

liayatmu size borçlu, kalacağım. 
Bu bana yaptıklarınız unutulma· 
yacak !eylerdir. Sizi daima hatır· 
lıyacağmı. Çünkü bu mel'un diya· 
ra geldiğim gündenberi benimle 
ali.kadar olan yegane insan ıizsi· . 
nız. 

- Buraya mutlaka aldatılarak 

getirildiniz. Size Tyatro veya mu
zik ballardan birinde angajman· 
lar vadedilerek aldatılmıı olacak
sınız. 

Zavallı kızcağız hmçkırıkla ağ 
lamağa bqladı: 

- Müsterih olunuz, dedim, da
lma ve ti emniyetinizi temin ede
eefim dakikaya kadar yanı batı· 
mzda bulUnıat!ak ve sizi himaye 
edecelim. 

•.-: ,..a ... lail&i tialdınpl 

sınız.. viz kütüğü nakliyatı yapan Muı· 
insan işitmesini adet edinme-

mi! olduğu bu kabil sözleri işit

mekten hoılanıyor. İnanır mısı· 
nız ki, kadınlar hakkında derin 
tecrübeler sahibi olduğum ve ka
dınları yalnız, mümkün olduğu 

kadar süratle elde etmekten baı
ka bir şey dü§ünmediğim halde 
mazisini bildiğim bu kız kartısın

atfa Efendi isminde bir töför, at 
ile zor geçilen bu yoldan, içinde 

dört kiti bulunan bir kamyonu 
bizzat idare ederek aıeçirmeğemu
vaffak oJmuıtur. 

Şoför Mustafa Efendinin kam -
yonu Çambaşı yaylasına çıkına 

halk, derin bir hayrete dütmüt -

idare heyeti dün gene toplan .. 
mıttır. 

Konferans, 24' eylülden 29 ey -
lüle kadar, Yıldız sarayında top
lanacaktır. 

- Murahhaslar yalnız mı ge • 
lirler? 

da ben bile sarsılmıştım. Bunu çok ler, Mustafa Efendinin cesaret n 
güzel, çok zarif, çok çekici bulu • ve maharetini takdirle alkı!lamıt· 
yordum. Adeta kıza delicesine tu • lar, kamyon büyük merasimle iı · 

Konferansın ruznamesindeki 
baılıca meseleler arasında, ciha .. 
nm iktısadi ve siyasi vaziyetiyle, 
geçen seneki toplantıdanberi , ce -
reyanetmiı olan mühim hadisele
rin umumi münakaşası vardır. 

- Beraberlerinde ailesini geti
renler bulunur. Ecnebi murahhas· 
laıın hanımları ve kızları: ile meş· 

gul olmak ve konferans mesaisi 
esnasında kenrlilerine lstanbulll 
gczdıirmek ınaksadiyl,e bir hanıJl'I' 
Jar komitesi teşkili kararlaştırıl 
ınış, bu hususta Tiirk kadınlar bir· 
liği ile temasa giıilmiştir. 

tulmuştum. Fakat ondan, baş. tikbal edilmittir. Konferans, geçen sene Madrit .. 
te toplanmıftı. 

Umumi katiplik bürosunda şiıO' 
di, haftada iki defa içtima edell 
idare heyetinin faaliyetine dair, 
Zeki Mesut Bey, "Murahhslarr1' 
Ti~rkiyedeki ikametleri esnasındlr 
her türlü kolaylığa mazhar ola " 
bilmeleri için, icabeden t edbirle• 
rin alındığını , mesela otel fiatle' 
rinde münasip t enzilat t eminine 
çalışıldığını,, bildirnıittir. 

kalarına bahşettiği şeyi istemeği 
başardığım fU merdane hareketle 
uygun bulmuyordum. 

lıte böyle kartı karşıya oturu· 
yorduk. O, esirgemiyeceği lutfi 
istemidkçe, f Üphesiz şaşıyordu; 

fakat ben de ona karşı hürmetka· 
rane hareket etmeğe ahtetmiştim. 
Bazı anlar vardır ki, şuur hislerin 
emri altında kalır ve böyle anlar· 
da insan tamamen başka bir insan 
olur. Edgar Pip hakkında fena 
fikir edinmit olanlar onun bir ruh 
ve vicdan sahibi olduğunu ve her 
incelikten mahrum buluıamadıilll! 
itiraf mecburiyetinde kalacaklar· 
dır. 

Saatler geçiyor ve Gladis ya • 
takta oturuyordu. Ara sıra açılan 
bacaklarını penbe entarisinin ke
narlariyle örtmeğe çalıfıyordu ve 
uzanmağa cesaret edemiyordu. 

- Yatınız, dedim, dinlenmiye 
ihtiyacınız vardır. 

- Ya siz? 
- Siz beni düşünmeyiniz, ben 

koltukta da uyurum. 
Yatağa uzanıp yattığı zaman ya 

nına yaklaştım ve elini alıp öpe
rek: 

- Uyuyunuz Gladis, uyuyunuz 
yavrum, dedim. 

(Devamı var) 

Katardan deve 

çalmışlar! 
Denizliden Kaleitavasa gitme}. 

te olan Deveci Mustafa oğlu Ah. 

met ve Sabrinin deve katarından 
en arkadaki deve, İpi kesilmek su 
retiyle ve meçhul bir tahıs tara _ 
f ından çalınmıştır. 

Bu devede Tavaslı Hacı Ahmet 
oğlu Bekir Ağaya ait 25 top balık 
markalı ve 25 top ta kuş markalı 

50 top iplik yüklü idi. Hırsız yü
künü aldıktan sonra deveyi ser -
best bırakmıştır. 

Hadise bir az sonra anlatılmıt 
ve hemen jandamaya haber veril
miıtir. Jandarmanın seri ve sıkı 
takibatı neticesinde çalınmı§ iplik 
topları Çamlık civarında Fındık• 
suyu mevkiindeki mağara içinde 
bulunmut ve sahibine teslim edil· 
miştir. 

Hırsız veya hıraızlar aranmak· 
tadD'. 

Çambatı yaylasının halkı, ora · 
ya ilk giren :medeni na.kil vasıta 
sının ıerefine o gece sabaha ka -

dar süren eğlentiler tertip etmit. 
}erdir. 

Kalecikte 

Karşılıklı cinayet 

Maktulün kardeşi katili 
öldürdü! 

Kalecik, (Hususi) - Karalar 
i·*'-· '·•.-üed.eıı.--M~.a.~a 
llyas ve kardeti Ahmetle ayni 
köyden Salimi, aralarında öteden 

beri devam etmekte olan bir düt
manlık neticesi kırda dokuz ye • 

rinden ağır surette yaralamıılar -
dır. Yaralı kaza merkezine jan -
darma dairesi önüne getirilmittir. 
Bu sırada yaralının kardeti Aziz 
ve arkadatı Ha&an, carihlerden U
yası karııdan kalabalık arasında 

görmütler, hemen tutmağa kotmu§ 

)ar, llyaıın kaçmakta olduğunu 
görünce jandarma dairesine 150 

admı mesafede ve kasaba içeri -

sinde silahlarını çekerek üstüne a
tef etmitlerdir. llyas ağzından 

ve müteaddit yerlerinden yarala -
narak ölmüttür. Katiller, yakala-

nıp adliyeyeteılim edilmişlerdir. 

Karısı yüz vermeyince .. 
Adanada Abdioğlu köyünde 

bir cinayet olmuş, İsmail Safa Be
yin çiftliğinde amelelik eden Ha~ 

san adında birisi, karısı Duduyu 
tabanca ile yaralayıp öldürmüş · 
tür. Cinayet fÖyle olmuftur: 

Hasan, güzel olan karısına son 
derece tutgundur. Buna mukabil 
Dudu, kendisine hiç yüz verme • 

mektedir. Hatta Dudu iki defa 
kaçmıf, köy heyetinin nasihati ü
zerine evine dönmüttür. Hasamn 

bu halerden vaz geçmesi için yap· 
tığı teklife Dudu: 

- Git he herif, ben senin yü • 
zünü bile görmek i•temiyorum. 

Seni gördüm mü, adeta bir domuz 
görmüş gibi oluyorum, demiıtir. 

Bundan batka konferansta em
niyet ve silahsızlanma meselesi 
görüşülecektir. 

Konferansın görii!me mevzula
rından biri de içtimai meseleler 
arasından it saatlerinin tanzimi ile 
gençlerin itsizliği ve buna ait çare· 
ler müzakere edilecektir. 

"T emsiJi rejimin tekamülüne a
it, teknik meseleler,, konuşulacak
tır. 

Zeki mes'ut Beyin izahat. 
Dün, parlamentolar birliği Türk 

a.rubu.dllllumi katibi Ze i Meaut 
Beyden muharrinmlz şu lziliah 
almıştır : 

- Muhtelif memleh.i lerden, 
konfe ransa iştirak edeceklerine 
dair muvafakat cevaplan gelmiş, 
ve murahhaRla11n listeleri gönde 
rilmiştir. 

- Yeni ittirak edecek devlet · 
ler var mıdır?. 

- Parlamentolar birliğine, hu 
sene ilk defa olarak lran grubu 
da istirak edecektir. İtalyanın dıa . . 
Menemen abidesi 

inşaatı bitti 
Menemen civarında Ay Yıldız 

tepede inta edilmekte olan "İnkı· 
lap abidesi,, nin inşaatı bitmit ve 

kabul ketfi yapılmıştır. Kabul 

heyeti, mühendis Ali Nihat, Ömer 

Lütfi ve Mustafa Beylerden teşek

kül etmiş bulnuyordu. 

Kabul heyeti, Ay Yıldız tepeye 
giderek kati kabul keşfini yapmış 

ve raporunu vermiştir. Abide gü· 
zelve muhtetem bir eserdir. Üze-

rine dikilecek heykel, İstanbulda 

heykeltraş Ratip Aşir Bey tarafın

dan yapılmaktadır. Ratip Aşir 

Beyden gelen mektupta heykelin 

modelinin Cerrahpatada Bulgur • 
palastaki dairesinde yapıldığı bil" 
dirilmittir. 
Şimdi de aslının yapılmasına 

ba!lanacaktır. heykel tunçtan dö 

külecektir. Bunda Türk milleti • 
nin remzi olan bir genç ayağının 

albnda taasup ejderini ezmiş ve 

Parlamentolar birliği Türk grıl' 
pu reisi Necip Ali Beydir. 

Konferansa iştirak edece1' 
memleketler arasında F ranıa, ).• 
merika, İngiltere, Japonya, Bel• 
çika, Kanada, Mısır, lspanyıı 
L't:lll0•""'9••1 ._,._ti" - "' ""' ~ 

Bulgaristan vardır. 
Şimdiki halde parlamentolf~ 

birliğine dahil olmıyan ve parlı 
't mentosu olan memleketlere da• 

katibi umumi Bey: 
- Savısı dahaazdır : Arnavııt· 

Juk, Bı~ezilya, Çin, Cenubi }: 
ırerikadan Kolombiya, Ekvato~ 
Litvanya bunlar arasında gelme~' 
~<lir. 

Demiştir. 

Köpek balıklarile 
mücadele 

lktısat Vekaleti balıkçıl~ 
mütehassısı Mister Simon yakı~l, 
lzmire gidecek, körfezde ve b• 

hassa körfez ağzında bu sene ~ 
mış olan köpek balıklarının iti' 
çarelerini araştıracaktır. , 

Bu köpek balıkları , küçük ~,Jı 
yıklarla avlanmağa çıkan l)t 

dıf· balıkçıları bile korkutmakta 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazete 'f""" 

lstanbul Ankara caddcsl, (VAKJT) 
TELEl<"ON NUMARALARI: 
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Senelik 1400 K r. ziOO • 
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iLAN UCRETLE RI: d• -:o 
T1car1 111\nlarm llAn sayıtaları;rsd• 1 

timi 30 kuruştan başlar. tık P tf' 
kuruşa kadar çıknr. reıııetf 

BUyUk. tazla. devamlı UA.n ve 
ayrı tenziltıt \•ardır • 1<tJ~ 

milleti kurtarmıt bir vaziyette gö- Restmıı UAnlnrm bir saurı 10 ff-
Ha.san, bu sözler üzerine taban- KUÇOK n..ANI~fl : d~-" 

rünecektir. 50 ne 
casmı çekip yedi el atef etmiıtir. Bir detru.ı so. lkl d,•ası • 1< rT-_,, 

Çıkan kurtunlardan biri Dudunun · Heykelin de inıasından ve ahi· ~~~:1~ru;:a!5 .::e::;;:r::; ~~~~ 
arkasından girerek kalbini parça· de üzerine rekzinden sonra inkı • nendir. Dört satTn geçen UAP

1
• ılf''' 

satırları b<oş kuruştan h<·snP e 
lamıf, cansız olarak yere yıkılmı!- lap abidesinin açılma merasimi =-~~~~~----...-..-. 
tır. Katil yakalanmıftır. parlak bir fekilde yapılacaktır. 
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Om t a ı 1 Pi iri lm eli? 
Omlet, her mevsimde, her yer-ı Şimdi, bu ana hatlarile kıaacaf dırıp bölmeli, yarım daire §eklin-

de ho§a gidebileceJc bir yemektir. tariften sonra, Omletin lezzetli ve, de olarak, diğer tarafın üstüne ya 
Çabuk hazırlanabilmek imkanı dal yumu§ak olması için bütün tefer- tırmalı ve sonra, tavadan tabağın 
mevcut olduğundan, hiç rağbetten rüah da anlatacak, daha esaslı bir içerisine baş aşağı silkmeli. 
dü§mez. Sofrada bir yemeğin her tarif yapalım. İstenilirse, Omlete peynir ya
hangi bir sebeple eksik kalması gi Yumurtaları kırıp sarılarını, be hut beyin katmak ta mümkündür. 
bi hallerde, Omlet, imdada yeti- yazlarını ayırdınız. Sıra, neye gel Omletin biraz çokça olması, fazla 
şir. Sonra, yemek pişirmeyi müm- di? .. Sarıların içine iki yumurta ca doyurucu bir yemek halini al
kün olduğu kadar az külfetli bir için bir yemek kaşığı su katarak maıı istenildiği takdirde de, yapı
hale getirmek gözetilen sayfiye koyulaşıncaya kadar dövmeğe !.... lacak şey, bir miktar un ilavesidir. 
yerlerinde de, iyi pişirilirse pek Tuz, biber, tereotu, maydanoz gi• Bu suretle Omlet, bereketli olur. 
lezzetli olan bu sade, besleyici, bi şeylerden tahmin üzerine birer Ancak, un ili.ve edilecekse, bunu 
yemek kolay hazırlanış noktasın- miktar atarsınız. ayn bir suyun içinde eritip haJlet
dan sık aık işe yarar! Bu iş bitince, sıra, beyazları meli, ondan sonra katmağa giriş· 

Şu halde, her mevsimde, her da karıştırmağa gelir. Tereyağı meli .. 
zaman işe yarayan Omletin lezzet tavada eritilir, duman savurmağa Omleti kaç yumurta kırarak 
li, yumuşak olması için nasıl pişi- başlar başlamaz, yumurtalar tava pişirmeli? Bunu, yiyecek kimsele
rilmesi lazımdır? Her r.v kadını, nın içine dökülür. rin sayısına göre, tayin edebilirsi
bunu iyi pişirebilmelidir. işte, lez- Bu safhada, yumurtaların tava niz. Biraz fazla veya biraz eksik 
zetli ve yumuşak olması için nasıl nın dibine yapışmasının önünü al olması, Omleti Omletlikten çıkar 
pişirilmesi lizımgeldiğini tarif e• mak maksadile bir bıçak ucile ka maz, ama bu bahiste lüzumundan 
diyoruz: tılaşan tarafları usulca kaldırmak, fazla cömertlik de, hasislik de Om 

Omletin esas malzemesi olan karıştırmak, arada sırada tavayı Jetin tadını kaçırır. Miktar tayi
yumurtaların, pek taze olması şart sallamak, tavanın kenarına gelen ninde mutedil hareket etmeli. Za
lrr. Yumurtanın sarısı ayrı, beyazı tarafı bıçakla açmak gerektir. ten her yemek için de, bu esastan 
ayrı kaplarda çalkanacak. Omletin her tarafı pişmekte ayrılmamak, iyi bir ev kadınının 

Sarılar, sertleşinceye ve renk· iken de, bıçakla, bir tarafını kal- unutmaması icabeden şeydir! 
leri uçkunlaşıncaya kadar dövüle- ••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cek. -Ateş üzerinde fazla bırakma- -" J fi { J !f. f ı · ~ 
mak icabeder. Ateş üzerinde üç, • I~ 

nihayet beş dakika bırakmak el· 
verir. Çevrildiği sırada, orta tara· 
fı sulu olac:ıktır. Pişer pişmez, u
zun müddet beklenilmeden yemek 
de ihmal edilmemelidir. Omlet, sı
cağı sıcağına, taze taze yenilecel· 
yemeklerdendir. 

uuıııııııııu111111 11ıııııııı1uııuıttııııııı111111111uııımıııu11111 ııııuııııııu 1 

karşılanacaklarını bildirmi~tir 
Bu husus ilan cdilin::e. r·,... · 

kadar yalmz Budapeşteden, mü
messilliğc dokuz bin lmdm ve 
müracaat etmiştir. Anlaşılan ' 
Yerdeki kıtlığa karşı, bir yeı 
de bolluk var! 

Dö9enitlnde Sadelik Gözetilen Bir Oda. 

• • • • 1 y ı n ı ş 1 

Nasıl? 

ken de, bu kıyafet, b!lriz farli
larl_a deği§mez. Belki b:r e§~:-p iJa 
v~sı, düşünülür ..... V c göğüse bir 
çıçek ilavesi .... Fazla süse mükel
lef giyinmeğe hacet görül~cz. 

Misafirliğe gidiş ve micafir ka 
bul edişte de, giyinişlcr, sac.lelik 
gösterir. yalnız yaz eğlentie: top
lantıların ela, süslü, mükellef giyi
ni§ ihmal edilmez. Bunların adeta 
yarı resmi bir mahiyeti vardır! 

Bu yaz, gece ve gündüz yapı· 
lan yarı resmi eğlenti toplantıla
rında giyinişler nasıl? ..... Teferrü
ata girişmeden, kısa ve derli top
lu bir tarifle, hafif kumaşlardan, 
bol ve keharrli giyinişlerin moda 
olduğunu söyliyebiliriz. Sıcağa 
karşı mutlaka açık giyinmek lü
zumlu olJuğu şeklinde bir müla· 
haza, bu giyinişlerde rol oynama
mıştır. Bilakis, böyle giyinen ka
dınların vücutları haylı kapalıdır! 

Bu, mevsimin icahıne uygun 
olmıyan, sıkıntı veren, bunaltan 
bir giyiniş tarzı değil mi? .. Degil, 
çünkü yukarda İ§aret ettiğimiz gi
bi, bu 1:.apalı elbiseler, hafif ku
maşlardan, bol olarak yapılıyor. 
Çok defa aynı kumaştan kabarık-

Mey Klarkın Giyinişi 

lıklar, l<atlar, etek kırmaları da 
bu elbise:erin süsü .. 

Diğer taraftan, bu elbiselerin 
üst kısımları, icabında omuzların· 
dan kaldırılır bir tarzda vücude 
getiriliyor. Yan taraftaki resimde 
gördüğünüz gibi, elbiselerin yuka
rı kısmı, vmuzları kapatan kısım, 

hem elbi~cnin bir parcasıdır, he.m 
de ondan ayrılabilir. Bu, bir pele· 
rindir. Bunların kabarıklnı da 
var, geniş ve dar kırmalı olanla
rı da, düzleri de .. V c bu, ayni za· 
manda elbisenin süsü!. 

Çok defa, böyle sade bir süsle 
iktifa ediliyor .. Lakin, her zaman 
değil. .. Bazan da bu tarzda giyi • 
nişe, tcferrüattan bazı si!tler katı-

lıyor. Bir parça elmas, bir küçük 
demet çi;ek, göğüste yahut omuz
da göze hoş görünen bir süs te§kil 
ediyor. Bahsi kapatmadan şu • 

nu da ilave edelim, ki bu giyiniş 
tarzında eski devirlerdeki giyinit 
tarzlarından, az bir deği~iklikle 

ilham alınmış Yt: ortaya konulan 
örnekleı-, zevkle benimsenmİftİr ! 
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AVRUPADA 

PALA 
Gb dofusu 
Gün batısı 
Sabah Damaı:ı 
oııe namuı 
lklDdi Dlm~ı 
Akşam namu• 
Yatsı namazı 

19.32 

440 
1210 

19,31 
4 4() 

u.ııo 

Çeviren : iki yıldız 
.seler idam edildi. Birçok 16 17 16.17 

10.ltt 19.31 
21.~4 ~ı 21 

Japonyanın Kiuasin şehrinde) 
bir mahalle vardır ki bu mahalle
nin bütün ıakinleri hayatlarını 
hokkabazlık, cambazlık ederek ve 
yahut ta bizzat kendi vücutlarını 
tehlikeye sokmak .suretile cesaret 
numaraları göstererek temin eder
ler. 

Fakat para idare edilmeıi güç Ylmlsü ü 

b
. v ı ıa gıçea g alerl 
ır matahtır. Az oldugu zaman . Yıha kalan ~tinler! 

Vt6 ll.1'7 

!Ol 208 
164 163 

reket etmeğe sevkeder, çok para 
kazanan insan ise ya hasis olur ya- ;;l~;;_;;;;;;R;;;;;:;;A;;;:;D:::;;;:Y;:;;:;;;;O;;;;:;;:;:;:~ 
but müsrif .. 

Takaissivo müsrif olmuıtu. De- - == == 8 u g Ü .. = 
li gibi para 5arfediyordu. içki onu IST.ıUl'BUL: 
harap etmi~i. Alkol elinin ve sö· U,18; PWt neınyatı .. 18;30: Pl&k nctrl· 

yatı. 19,H: .&Jantı luıbforlerl. 19,30: Meıı'tit 

Olsa olsa bunu Yahudiler ya -
parlar. Avuıturyada 220.000 Ya
hudi vardır. Bunların büyük bir 
kısmı Viyanada yaıar. Yahudile-

1 rin yeıine ümi({i Avuıturyanın 
Danzia gibi bir milli ıoıyalizm · 
kiıveıine bürünm~idir. Yahudi • 
ler bunu ümit ediyorlar, fakat öy
le olabileceğine inanmıyorlar. 

Avuıturyanın dahili harbi dört 
gün devam etti. Avrupa ıulhü 
dört gün tehlike geçirdi. Bu kan· 
~ı dahili harp neden zuhur etti, 

lcr de mahpuıtur. Bu f ,, 
siyasi neticesi şu idi: AT/ \l 
da sosyaliat fırka11 dıa 
Fakat Do!~ur; milli .so•Y 
hasım olan bir fırkayı k•1 
oluyordu. Bir de Dolfus b 
ti o kadar gaddarane bir 
hareket ctmitti ki galeya 
amele milli ıosyaliıtlere 
yülden başka bir intikam 
bulamamıştı. Onlar Hitle 
bir zaman Alman soıyal' 

Kiuuin hokkabazlal'I bütün dün 
yayı dola1ırlar ve hakikaten çoK 
mahirane numaralar yaptıkların -
dan Avrupa ve Amerikanın bütün 

cambazhanelerinde güler yüzle kar 
tılanırlar. 

tıte timdi size bir vakaımı an
latacağım adam, Takaisıivo ve 
karııı Minamoto da bunlardan bi
riydi. Bu iki kişiden mürekkep a
ile daima seyahat ederler ve pro
va11z numaraları sayesinde çok 
para kazanırlardı. 

Yaptıkları en tehlikeli numara 
§Uydu: 

Minamoto üzerine basit bir ma· 
yo giyer, kolları göğsüne kavut· 
turulmuş olduğu halde büyük ve 
yüksek bir tahta perdenin önüne! 
geçerdi. Kocası onun karşısında 
takriben on iki adım rr.esaf ede du
rurdu. 

Y annıdaki ıepetin içinde, sap· 
lan bir el içine sığabilecek kadar 
47 bıçak bulunurdu. 

Minamoto canbazhaneyi dol
duran halka doğru ilerliyerek la
tif bir tebesıümle selamlar - bi
lirsiniz ki hiç bir kadın bir Japon 
kadar tatlı gülemez - ve kolları• 

nı açarak arkasındaki tahtaya iyi
~e yapıtır ve öylece dururdu .. 

Bundan sonra Takaissivo iki 
eline de birer bıçak alır, birbirine 
çarparak biler ve halka gösterdik· 
ten sonra bıçakları karı11nın üze
rine atardı. 

Atılan her bıçak hafif bir vın· 
lama ile Mi-amoto'nun vücudu· 
nun hemen yanına saplanırdı. 

Bıçaklar büyük bir süratle yek· 
diierini takip eder bu canlı hede
fe doiru vızıldıyank uçarlarken 
kn<lının tahtayı yapı§mıt olan vü
c:urlunun etra~ına dizilerek onun 
teklini tahta üzerine ~izerlerdi. 

Sepetteki 46 bıçak bu suretle a· 
tıldıktan sonra sıra en sonuncuya, 
sapı altm kakmalı ve yılan clerisi
le ıüılenmiş dört parmak acnitli· 
ğindeki büyük palaya ııelirdi. 

Car.ıbaz bu koca bıçağı ıepettcn 
her çıkarı§ında: 

"Ah... Sırasında,, demekten 
kendini alamazdı. 

B:ı koca pala havada ıslıklar 

çalarak döner ve !atmaz bir isa
betle Minaınotonun ~ol göğıünün 
kenarındaki tahtaya, kadının kal
bine en yakın noktaya saplanarak 

vınlardı. 
O vakit Minamoto gülümsiye· 

rek kollarını yeniden göğsüne ka· 
vu9turur, tahtadan ayrılır ve bütün 
halk tahtanın üzerine bıçaklarla 
onun güzel vücudunun çizilmiş ol
duğunu heyecanla görürdü. 

Bu çok büyük ve tehlikeli bir 
numaraydı. Bu tekilde para ka • 
zanmanın fecaatini pek ala takdir 
edersiniz. 

Bu yüzden her tarafta, bilhas
sa Sanfranıiskoda çok para ka
zandılar. 

Bu tehlikeli numarayı ıeyrede· 
rek tatlı heyecan dakikaları geçir 
mele alıtan ahali onlara f evkali
de bir ratbet ıöıteriyordu. 

zünün maharetini azaltmaja bat· Cemil. Raııen, Oe\·cle.t, Ö\Tlk beyler \'ecllle 

lamı§b. Artık afyondan bile zev- b, Nuu Ferie1un, Ne4imc !banıailar.) 21,241 
AJM• ~. :tı,M: Radyo orketıtruı. 

kalamıyor, cün.bütlü ejlentilerden na K.lts. \'ARfO\'A lSA m. 

hoılanmıyordu. a,11 ~ lllllldkt. 20;&0 Mtt..laabe. 

Zaten Japonlar daima itidalle %41J: Senfonik koaeer. %1,H lla'9er'ler. :ıı: 
Ziraat. ft.H: Senfoalk konerln &!\·...,, U 

hareket etmelidirler, hatta zengin F6Jt4m. tı,ıa: lhllvehane kon.eri. H: IMU· 

likte bile... 1111ııabe. 
l l8SI Kil&. Bt!KAEŞ, 16' m. 

Takaiasivo iti o kadar i eri ıö·ı U.H Gtiltftz llflfrlyatı. H: Mtl•babe, 

törmüıtü ki srrf etrafındakiler ei· 19"93: Şark mall.ktıll. (\"erili, Nie.Dlann). 

lensin diye Sanfransiskonun aü • XO: Konferans, H.l6: .&Myo orkestraın. ZI: 
Kenferaıaa. 11,13: Oda ma91kt91. %1.41: ~ 

zel kızlarına pmpanya ikram edi· s8laabt. nı Sallllder 1koaeeri .(lnr&l& .., A· 

yor, onları, afyon içirerek ıarhot, mmtka mo9ikbl. 21: llüerler, _,.: PIAk.) 
M6 KU. BUDAPl:ŞTS 151 m. 

ediyordu. 11: L 8fta 18111111 1mea1ı11 vaplll'9Ma• 

Cambazhanede iti bittikten son- nakil. Si.il: ihldapeete 9-ltıeır orkfıetn•. 
ra bütün geceyi Sanfranıiıkonun %1.19: Stcıuı lllUlklel. M.H; Danı ma9lldsl. 

IUlL '70 PRAG m. 
bir barın.da geçiriyor, dansözleri ,.,ıo: Mulloltn oro.t.ruı. M,ü: Brilno-

etrafına topluyor, çalgıcıları cof • dan: Raayo llkeol. SL06: ııu_..aaıe 2ı~e: 
turuyor ve ancak. sabahleyin evi • ca& pl&klan, n: Büerler, n: Oı'kem'a, 21• 

15: PWc. U,'6: aaça llahrler. 
ne dönebiliyordu. Jlh&. DeaWJa&IMlııeader um m. 

Bir sabah gene böyle sabaha u,11: (xaatea) 191mli 1e1m11. :ıt: \'.pe-
rin eeer1erillden k-..er. 21.ü: Balk prkdıa

kar§ı evine geldiği zaman karı11 • rL n: Bderler. :u.ıa: Hava raporu. Sl.46: 

nı öküz boyunlu, ıarı taçlı, iri bir Deniz ~. 24: Gece mwılldal. 
aitın arayicisinin kucağında bul • 9SO. Khz. BRESLAU !16 m. 

Jt,10: Tacaa•lll kon.eer. 21: Kıu llaWr • 
du. ler. %1,15: (xanten) lılmll temsil. 22: !J'rlo o-

Hiç bir şey yapmadı .. Onlar da da :meıdktıı. tı,ıo: Haberler. U,46: Gece 
muılklsl. 

yerlerinden kıpırdanmadılar. Ja • ---------------
pon cambaz sükunetle geri döndü. 
Yatmak için bir otele gitti. 

Aktam cambazha~eye geldiği 
zaman Mr ıat aftııl ll'-'a -
ketsizdi. Kar!sı da gelmiıti. Nu • 
maralar bitip le kendi sıraları gel
diği zaman kadın halkın karfııma 
gene mutat tebeuümile çıktı. Cam· 
bazhane alkıştan yıkılıyordu. Mi· 
namoto gene eıki yerine geçti. Ko 
cası karsıamdaydı. Bir ıenç ço • 
cuk içi bıçakla dolu ıepeti getirdi. 
Kadının yüzü her zamankinden 

1 Yeni "9'riyat 1 _.......,_ , ............ 
Havacılık ve Spor 

~·' .... ~ • --..,Mııai~lan Havacdık ve Spor'un 123 lnc6 H· 

ym çıkmııtır. iç.indeki yıwlann en 
mühimleri §unlardır: (Milli kanat İa· 
nesi), {İngiliz imparatorluğu ve hava 
cünü), (On bet günlük Jiava haberle
ri), (On bin metreden iddialı bir all
lrt), Stratosfere çıkmaia hazırlanan • 
lar), (Bir Fran11z tayyarecisinin lran
dalü' aersü~eıti), (Re9İmlerle hava • 
cıhk ve apor hareketleri). Tavsiye e· 

daha sarıydı. Kocaıının bakıtla- VARLIK 
rı sert ve suratı a11ktı. Fakat ikisi 

deriz. 

d llk ıeneıini bitiren (Varlık) yeni 
de neler olup bittiğinin farkın a 

çıkan 25 inci nüıhaıiyle ikinci sene • 
idiler. ıinin ilk ıay111nı çıkanmıtır. Memle-

Buna rağmen Minamoto büyük kette çıkan ve aaym binlere varan 
tahtanın önüne seçmekte tereddüt mecmua ara11nda kaçının ikinci aene
etmedi. Çünkü Japon kadını yap· •İni idrak ettiği düıünülürae Varhk 
mağa mecbur olduğu ıeyi ölünci· sahiplerini 25 inci nüıhaya geldikte • 

b l. K rinden dolayı da tebrik etmek liznn • 
Ye kadar yapmasını i ır.. ocaıı 

dır. ikinci senesine zenıin bir prognun-
bütün kudretini bir anda topla· la giren mecmuanın bu nüıha11ncla çok 
mıştı. Çünkü Japon erkeii de Ö· değerli yazılar val'dır. Tavsiye ederiz. 
lümü, hak edenlere vermek ıana-1 ________ _.._...,._. ___ _ 

tına çok iyi vakıftır. 
T akai11ivo ini bir hareketle i

ve bir makine ıükunetile attı. Ka
dın sakindi, çok daha ilk bıçaklar· 
da korkulacak bir fey olmadıfını 

bıçakları elinde döndürürken tıpkı 
bir yaban domuzu gibi gürledi. 1-
ki bıçak ta bir anda elinden uçtu. 

Müthit bir alkıt tufanı canbaz
haneyi çınlattı. Duvarları ıaratı .• 

Avuıturyada üç türlü ordu 
vardır. Birisi halyanın himayesi 
altında olan muvazzaf ordu, za -
bıta ve milis teıkHitı, ikincisi Al· 
manya tarafından himaye edilen 
milli ıoıyalistler ve ücünci.isii de 
Çekoslovakya tarafından hima· 
ye edilen ıosyaliıtlerd:r. Bu ordu
lann her biriıi difer ikisinin düt· 
manı idi. 

Dolfuı aosyaliıt1erle anlatarak 
onlara milli sosyaliıtlcre karıı 
ıilih olarak kullanabilirdi. Fakat 
baıka mülahazalar galip geldi. 
Muaolini vaziyeti bqka türlü te . 
lak.ki ederek Dolfuıa iki cepheye 
kartı mücadele edip ikisini bir -
den bitirmeıini tavsiye etti. De · 
diki: 

"- Evvela sosyalistlerin itini 
bitir. Ondan sonra milli sosyalist
lerle uiraımak için serbest k:lhr· 
ıın!,, 

Dolfus bu tavsiyeyi muvafık 

bulmuyordu. Fakat müşavirleri o· 
lan ba,vekil muavini F ey ile He
:İpıverhex, denilen _miliı te kilatı -
nın kumanaam prens tar em -
berg o fikrin hararetli taraftarıy • 
dılar. Fakat hi.diıeler bunları ol· 
duğu kadar Romayı da hayrete 
dütürdü. Avuıturya ıoıyaliıtleri 
Alman ıoıyaliıtlerine benzemiyer. 
erlerden olduklarını ispat ettiler. 

Bu yüzden çıkan dahili harpte 
400 kiti kadar öldü, 2000 ki§İ ka 
dar yara1-,dı. bir de birçok kiw 

BORSA-, 
rHizılarında yıldıı işareti olanlar üzer· 

lerinde 26Temmuzda muamele görcnler
dir.1 Rakamlar kapanış fiatlarını ıı:östcrir. 

"ukut (Sata ) 
* Loadra 
* NeYyott 
• Faris 
* Mlltno 
* Brütıel 
* Atlna 
• CeneYre 
• Sofya 
• Amıterdım 
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• ~ıotho'nı 
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• Viyana 
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• Blltres 
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S6. -

* Yokohımı 34, -
* Altın 921, -
* Mecidiye M. ~o 
... R~nknot 240. -
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biliyordu. 
Yirminci, otuzuncu, kırkıncı bı· 

çaklar da harıkulade bir isabetle 

• l.ondrı MUO Stokbolm 3.0Cil! 
Japon canbaz ıimdiye kadar • Nıvyort o.7950 • Viyana 4.!818 

böyle mülhit bir numara ıöıter· • Parls 12.06 * :\ladrlr 5.8170 

yerlerine gittiler. 

Nihayet ıepetle iki bıçak kaldı: 
Bir bıçak ve bir pala ... 

Japon canbazın ıözlerinde ıtık· 
lar yanmaia bqladı. Şimdi ıu bı
cağı onun tam ıözüne, öyle bir 
kuvvetle atabilirdi ki karııının ka· 
fasını tahtaya mıhlamak itten bi· 
le değildi. Şu ay biçimindeki pa· 
layı doğrudan dojruya kalbinin 
üzerine oturtmak elindeydi .. 

Hangiıini yapmalıydı? Y okıa 
ikiıini birden mi? 

Kakai11ivo ini bir hareketle i-
ki bıçağı birden eline aldı. 

memitti. Bir elden atılan iki bı • 1 • Mlltno 0.!667 • Berlln ı.os1s * ·Brüksel 3.40- • Vırşon 4,2115 
çaktan küçüğü, katını bile oynat - ı + Atlna. 83 ~os • Budıpeşte 3,9850 

madan duran genç kadının sai ıö· * Cenevre U38S • Bttkreş 79,4014 

h * Sofyı 6UO • Belgrat 34 8075 zünün kenarında ta taya saplanır· • Amıtudam ı.ı7t4 * Yotohamı t.6S8i' 
ken koca pala ıol memeıinin bir • Pra~ 19,lS • Moskova 109025 

parm~k yakinine kakılmııtı, dar- [ 
banın tiddetile vınlıyordu. ıı======:=;======;;;:;jll 

ı, Bankası 9.- Tertos -,ııo 
MinamQtO bu tehlikeli yeri der· Anadolu 27.25 Çlmeııto u. ı t.40 

hal terketti. Elleri göğıüne kavut· ReJı - oo Oııyon Değ -.oo 
1 ld h ıd ki Slr. Hayriye TMO ~art Oeı -,00 

turu mut o uju a e 111 1 te- •Merkeı Banhsı ~3.- Balya -,on 
be11ümleriyle halkı ıelimladı. u. Slgona -.oo Şark m. ecu -,oo 

,,. . . Bomontl 13,50 Telefon -.oo 

Bu hikayeyi anlatan Japon doı· l•Ukrazlar tahviller 
tum ıözünü bitirdiii zaman "ben ı:=.=,=93::3=T=llr=t=B=o=r.l=.:28~.6;;:::5=.;;;E;;;:ıe=kt=rt=t==_=.=oo=. 
buna katiyen inanamıyorum,, de- • n u.ıs Tramvay -.oo 
mekten kendimi alamadım. O ba· • " - m t7.90 Rıhtım -.oo 
tını aallaclı: lstlkrtı.ıDablll 1 oo.- • Anadolu ı 47 70 !' 

u:rıanı lstlbuı 9S.- Anadolu Ti 48,60 
• - Eier Takaiuivo benim ba· 19!8 Mil A. -.oo Anadolu m -.00 

bu kadar fena muamele 
oldt•ğunu söylüyorlardı. 

Dolfuaun sosyalistlere 
!tadar aiddetle hareket e ~e 

~ tltlc 
den hasıl olan bir faycls. bt ı. 
da milli sosyalistlere bıt · 
dersi vermit olmasıydı· 

Dolfus dü§ünmüyordu ki, 
turyadaki ıoıyaliıtleri i 
mekle milli sosyalistlere b 
met yaprrış oluyordu. Çiil1 
li sosyalistler iktidar 
geçecek olurlarsa ilk iti• 
yalistleri temizlemek ol• 

Dolfus son hareketinde~ 
vı yalnız ltalyada §eref 1' v.' 
lngiltere ve Fransa efkitf ıy 

miyesinin nazarmda ıuıJ ~~ 
Dolfusun dahili harpten !tar 
daha ziyade kuv~etlenip 
lenmediği fÜphelidir. Efil'. 
miye Dolfus hükumetini b~ .\ •ıı.
hükQmet telakki ediyor. i• 
ki faşizm ltalyada ve Al .\ 
tutundu niçin Avuıtur 

tunmasm deniliyor. Fak•t 
idaresi fa iıt idir?. 

Fa§İzmin devamlı baf 
olma11 için lazım olan ~ 
mani arı !Unlardır: Birin'' 
ordu gibi disipline edib'llif 
derlerine ıadık bir fırk•; 
lidere ayni diıipJinle ,. 
fırka orduıu; üçüncüıU 

ve sair umumi istihbar•l 
na kat'i surette hükme~ 
dördüncUıü gençliğin • ~ ' 
ve gençlerin f •!İzm fjJırı1 ~~ 
tirilebilmesi. ' 1 

Dolfusun bir fati•l 
yoktur. Onun fırkall I 
Dolfusun fırkası ordu•" 
tur. Heimverher tetkilitd 
dan doğruya Dolfuıa S 
mandanları olan pren• 
berge merbuttur. Heilll~,t 
kili.tına mensup oları 
ıoıyalist muhitlerind•11 

kimselerdir. 

Gençliğe gelince, • ~' 
ekıeriyeti milli aoıyab• 
fus idaresinin yegi.11• ~ 
lan eleman matbuata S' 
bildiği diktatörlüktür• 

1 Dolfuı idareıinin /t. I 
milli soıyaliıtler ve ıoJif1 
fa§İstler gibi bir ide0 ',J 
at af tına alınmıt bir ,, 
yoktur. O halde ıah•1 ·ıs•ı 
bir halk kütlesine jtt1tl/ı 
Dolfuı idaresi to•Y•1~~1 
muharebeninden z•Y1 -~ 

F ,~ a·... t•' .. J"j mııtır. aKat ıırer • ol" 
rin de tethit edilt0•f ~ 
leniyor. Filhakika cı.Jıi 
müteakip Avust~r~• 1_., 
milli sosyalist reı•1 0 e~ 
b. "1 . t verer J 
ır u tıma om }iet1'r 

milli soıyaliıt ha1'e·Jt~ 
caflını bildirdi, lnst' ~~ 

ı ı,· Jcer• ve talya da ır 1"'.11 BHmem, ihtiyar bir yaban do
muzu, avcının üzerine atılmağa 
karar verdiği zaman na11l bağırır, 
biç ve duydunuz mu? T akai11ivo 

bam, Minamoto anam olmasaydı, Rddat. - oo • MDıaessıı /. 4S,75 

ben de inanmazdım, dedi. •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.. 

re ihtaratta bulund\J ı':.~ 
ortadan kayboldu •• 
liunet tlevreai te-.n• 



Yunduruk ·altında yaşanamaz 

!Justuryadaki haile bir 
ok Alman tertibidir! 

b• 

A"
11
• fiisün katlinden evvel "Tan 

dag '' 
osY'efegj neler yazıyordu Okuyunuz. 
kahı ' 

cuı• 
uı; b gilı un katlinden iki gün evvel 

b• tteai b. b ır >'ada ır aşmakale yazarak 
yarlı c bu cinayeti ihzar eden 

:"'amil ile bunların tevlit ede-
re Uhternel neticeleri tahlil et -
rrı 

. l t' 'İ'tij • 
ıt e ızah irin bu makaleyi ' td• ;ı 
yolı 1Yoruz : 

le e c~U~nda Nazi suiknstleri de
~-~~ır. Bu suikastler tedhit

~ ~ atını bastırmak için hükfı-
rc tı Y . db" 1 w ttrıt ena te ır ere ragmen 

ıt ~ tlek~k~cdir. Tirolda bulunan 
ela, lrt. rık• fabrikası bombalarln 

bıf ~ 1-fat da bir kilise infilak yü-

c1 llrlara w z b f· )c 
1 

ugramı~trr.... a ıta 

l<i, ttı.~t erde siliıhlar ve patlayıcı 
. i · llıdere etmiştir. Bunlar ara· 
1 bJ ~sa Almanya mamulatından 
re .. 1~ lalı baları zikre değer. Avus
ÇııJ1 ftı.c aıntnülü kabil olmıyan bir 

ıt1 - \'cut olup Viyana hükume
if le tiııtfkarı umumiyeııinin ncfre • 
hıcİ lıa ola!\ bu hallere kartı azami 

~lele.!' teket vazifesiyle mükellef-

f Jcf ~ 
,. 

1 
\r· il, llluntnzam siyasi bir ha· 

kfll' ıylııad "k .d k .• ı:. . a ı tı ar mcv ııne geç-
]cıJ ~d· . 

SU • h ırun mevcut olmadığını 
ten ~ alde, Avusturya milletinin 

ip ~ it ~h~nk için yaptıkları bu 
f}(J •tlc" il zıyade nefrete ıayan • 

ıl D lf h··k· · w 

1 o us u umeh sag-
A.~tette kurmuı bulunmak-

r. lııt •turya istiklalinin idame
Alrıı' 1\ 0 1an ıiyasi hareket, Avus-urf't ~!barıyaya iltihakını istih -

11t 'rcketi tamnmiyle üstele -
"I• ~ada vaki olan tecı-übc, 
lıllıı fı merbu1iyet eri ne de-
>ldt Avusturyalıları, birleımiş 

kl'; 

'"aı· t• 1 -l\aı• ıye ı a t uıt eden ve 
l\;Yle Katolikliğe sadık kal • 
· 

1 
lt\11.n milletinin Hristiyanlık 

) : Çahıan Hitlercilikten u

J ~ A~ia kafi gelmiıtir. Bundan 
ıs" '"' nyada vukua gelen son 

Ü ıı'1 l\~e idamlar, katiller ve "in-
rıı.t . ?tıan Nazilerinin dünya ef-
ede~ Uct ~eıindelti itibarlarını yık • 

•ırıj v .• 
e ermıc.tır. JJ1 ~ 
'"I &.. Na.ci h .. k. • 

krJı ·ıctlı.J· u umetınin bu hare-
~•it ~~lnıadığı hakkındaki id
l td ır tenkit ve tetkika mu· 

' t enı 
ıs M tlto.._ emektedir. Avusturyada 

r· ) ""Ilı v .. 
J 11 d~ıı1'J\ .d Ucuda getiren, teşki-

" ~ '
1 are d 51.I ~.~e ~ e en, Almanyada 

lŞtl ı~tti . 1~nı meydana getinni~ 
Ô •1

11 
1 

arn eden ve bu surct-
511 'll•tı l'llevkiini kuvvetlendir • 

1 .ı. )1 •ve 
.,ef' ~ •~rıda ren odur. Münib dev-

'' ~ 0 • n Avuaturya hük\ıme-
rıl ~ıt.. frddetıi nut•"·'a .. ı · 

"r,aı 1 .. • rı soy a-
, "e v· 1 arı dahili harbe tah-

' ıtıiic1af
1

Y•nada Avusturya is -
1 lı t \_ aa gay-t" . .. 

•ı t11d· I • .. •na gosteren • 
do ıt e .. d b 1 . •ttı lı ·• u unan Hitlerin 
li ~ahıht • d" 
~ )~İi1td 1 1

• Avusturya 
\~ l'ıı ilr en lekelenen Naz·1 
L >1-,. ,_•cak ettiler, orada ,.,... ı er 
~ o.e4 il d' . e• up • 
~ "e tııua e aldı ve teslih o • 
.~ıtlltyzı.YYc~ ~ir usul daire • 

t<l~tl d~bc ~ulnunetinc karıı 
\.t..._ .\vrı.ı.,. "ıa orad"' huırlnnılı Lc.,.l>' ,. U&t.. • 
"il .\ '" lehlik u~e: i!<i ııeneden
~lı- 'Y\ııttıt)r eh g~bı çökmüş bulu-

"ıı l\trııe.rı ~ ~'!esi heı- şeyden 
'tu ertıbıdir 

lGıı "l'a.ya ~ • 
t_,. hel>'tıclrniı::ı t~tbik olunan 

11.Eınd.. munaaebat ka l-f· 041\ le'" • 
dıı., 1tler A.l:t, ın edilen bu ııi-
-~ l\lın•n anyıı.sı ne k:ızan -

"'l.ltu Yanr::"l A lele l'lda o' · vuıturyayı 
~~ edilen ~;d.ığı haldunda 
.:~k~d ı dıa artık kimse-
~ 11C • ır • Alnı • 

~b... • -.ı Y:lp anyn hır hu-
·"<l?ı"ıtk' rn~k •urcf 1 1 

1 :ıL ı k 1Y ~ Av • 
ı "'l'l J.... nr!ısırıd:ı hı 

t y:~ derneıı. rakamaz, 
l~''lt-J ~l'lltı.aya, A olduğunu bi- 1 '\ ,, ''?U ' VUatury • ,,, • ıı ~ul a rnılle-

~. it:~ • an hilarınn ol 
\> '""Uır. t. . a • 
e ha.kik. •c ını cebren kabul 

"-~ 'tılC\ıd l halde Üstü kn k 
"'ı,.. \ a f{P.ti w pa • 

"-' ··~l<et t rnıc~c matuf 
...,.~ ar~nn A 
~ Oevletl V1'Upa 

er, Avustur-

ya istiklalinin idıunesi lüzumunu söy
lemek suretiyle Almanyaya resmi bir 
ihtar yapmaktadırlar. Almanya tara -
fından dostluğu idame edilmesi mec • 
huri olan İtalya, Avusturyaya kar§ı 
yapılmakta olan mücadelenin kesilme
si hususunda defatla Almanya nezdin
de tcşebbüsntta bulunmuıtur. Alman· 
lar, siyaseten böyle ayrı vaziyette kal
malarının sebeplerinden biri de bu si
yaset olduğunu pekala bilmektedirler; 
fakat kendilerine hiç bir kati netice 
veremiyecek olan bu maceradan vaz • 
geçmeleri için yapılan bütün te~ebbüs
ler hiç bir netice vcnnemittir. 

Venedik mülakatından sonra, Al -
manyanın, Muuolini tarafından Hit • 
lerc yapı!mıı olması melhuz bulunan 
ii.kıliıne ve itilafpeı-verane tavsiyeleri 
kabul etmesine İntizar olunuyordu. 
Hnlbuki Hitlerin, Avusturya hadisele
rine karşı katiycn alakasızlık r.i°• tere
miyecek olan 1 tal yanın tavsiyelerini 
nazarı dikkate almadığı görülüyor. Bu
nun için Avusturyada Nazi tedhif!e • 
rinin devam etmesinin 1 tal yada Al • 
manyaya karşıacılıkları mucip olmuş 
buluroı&•ası tabiidir. Cürnale Ditalya
run ne~rettiği nefretli makale Alman· 
yaya karşı bir ihtar mahiyetini haiz • 
dir. Bu makalede Almanya ajanları -
nın Avusturyada yapmakta oldukları 
tcdhit suaikaıtlerinin Almanya - 1 tal
ya münaııebetlerini daha ziyade zor • 
laştıracağı yazılmakta idi. Hakikat o
lan şudur ki, Almanya - 1 talya müna
ııebctleri son günlerde bazı acıklı hal
lere maruz kalmıştır ve ltalyan mat
buatının Hitler hareket tar:unı haklı o

larak tenkit etmeleri 'ki taraf m tbu· 
atında, Roma ve Berlin arasında ol -
dukça tataız münakatalara sebebiyet 
vermiştir. Hitler Avusturyad&ki tah • 
rikahna nihayet vermediği takdirde 
bu vaziyet daha 7.İyade vahamet pey
da edebilir. 

Berlinde it batına geldiği günden 
beri Nazi ııiyasetinin yapbğı hatala • 
rın en büyüğü, komtu memleketlerden 

birinde dahili harbi mucip olmağa ma
tuf bulunan Avusturya tahrikiıtıdır. 

Bu hata, Almanyanın kendi arzusiyle 
düşmüş bulunduğu ynlnızlığı gidere -
cek olan beynelmilel iş biriliği siyase
tinin temellerini knzımıshr. Hitlerin 
Avusturyalı Naziler ile tesanüt halin
de bulunduğu bu vaziyette bu hatanın 
tamiri ümidini muhakkak addoluna • 
maz." 

"Boyunduruk altında 
yaşanamaz!,, 

Viyana, (Hususi) - Başvekil M. 
Dolfus'un katli ha~isesine takaddüm 
eden Avusturya hadiseleri fevkelade 
dikkate d~ğer. Malum olduğu üzere 
fevkalde §iddctli ahkamı rrııhtevi bu

lunan son kanunun tatbik mevkiine 
konulduğu günden beri birinci defa ol
mak üzere Temmuzun yirmi dördün• 
cü günü Viyanadıı. iki kişi idama mah-

kum edilmiştir. Bunlar birinci beledi
ye dairesi hududu içinde Tuna kena • 
rmdaki §imendifer yolunu bombalarla 
berhava etmeğe kalkıtan 22 Yil!Inda 
Josef Geri ve 23 yaşında Rudolf Anz· 

beck'tir. Hadiseden sonra suikaatçılar 
ile polis arasında vaki olan müsade • 
me (bunun tafsilatı "Vakıt" ın dünkü 
snyısındadır.) eına~:ında bir polis ya
ralanmı§ ve suikastçılar diğer polisler 
ile halk tnrafındım yakalanmışlardır. 

Geri cürmünü tamamen itiraf et -

mi, ,.e bu suikasti, kendisine yeni bir 
hayat imkanı vcrmiyen bugünkü hü • 
kumete zorluklar çıkarmak için yaptı· 
ğını &Öylemiştir. Geri cevahirci kalfa· 
aı olup i,sizdir. Reisin, bu takdirde her 
itııiz amelenin suikastçı olması lazım 
gcldiitini ihtar etmesi üzerine maznun: 

- Evet demittir, belki ileride g~n
dc 7 kiııi intihar edeceğine 7 ki,i sui
kaııtçı olacaktır. Ben artık bu hayata 
tnharnmm edemiyordum· zira insanı b t • 

oyunduruk altında l:ıulunduran bir 
devlet ici 

!l - VAl<IT 2i T EM MUZ 1934 -
Avrupa . ufku fena halde karışıyor! 

(Baş tarafı l inci sayıfada) 1 
silahlarından tecrit ederek bina
nın koridor ve katlarını i~gal etmi~ 
ler ve orada bulunan nazırlarla 

baıvekalet memurlarım odalarına 
hapıetmitlerdir. Hapsolunan hü
kumet azası o esnada orada bulu
nan Başvekil M. Dollfus ile hüku
met komiseri M. F ey ve milli mü· 
dafaa nazırı M. Karvinsky idi. 

lerini söylemiştir. 
Başvekil ~oynundan ve omzun

dan yaralanarak sırt üstü yere düş
müt ve yalnız hafifçe: 

Dolfüs nasll öldürUldü? 
Viyana, 26 (A. A.) - Rad} 

ile yaptığı beyanatta, yeni Hei· 
matdienst komiseri miralay 
Adam, Mösyö Dolfusun ölüm\i 
hakkında tafsilat vermiştir. 

Tahminen on kişilik bir grur 
Mösyö Dolfusun çalıstıeı odayr 
girmiştir. Reisleri başvekile 

volverle iki el ateş etmiştir. Baş 
vekil bir kurşunla göğsünden vu 
rulmuştur. Hizmetçisi dı!arı atıl

mıştır .. M. Dolfus yalnız hıra' 

mı§, yanma M. F ey getirilmiştir 

M. F ey, kendisinin vasiyetlerin· 
dinlemiştir. Asiler, her türlü di r 
ve tıbbi yardımı reddetmişler vr 
M. Dolfus, yalnızlık içinde öl 
mÜ!lÜr. 

M. F ey, radyo ile neşredile: 

nutkunda ezcümle demiştir ki: 

- M. Dolfus, polis üniforma 
)arı giyinmiş Nazilerin toplandık 
larrnı öğrendiği zaman kabineye 
riyaaet ediyordu. Başvekil celsey· 
tatil etti, fakat asiler başvekalete 
girerek kendisini, beni ve M. 
Garwinsky'yi yakaladılar. Hudu 

- İmdat!. 
Diye bağırmıştır. O zaman 

Lebartı tutan iki asi kendisini hı· 
rakmışlar ve dışarı çıkarmışlar, 

katiller içerde kalmışlardır. 
Viyana Belediye Reisi 

hadiseyi anlatıyor 
Viyana, 26 (A. A.) - Viyar 

belediye reisi Mösyö Achomits 
matbuata beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"- Çarşamba günü öğledı 
sonra polis ve Avusturya asker 
kıyafetine girmiş olan tahmine: 
yüz kişilik iki grup başvekalet i!. 
radyo merkezine hücum etmişler 
dir. M. Dolfus ile M. F ey ve M 
Garwinsky'nin konferans halin • 
de içtima ettikleri Ballplatz sara· 
yma kuvvetli bir grup, müşkülat 

maruz kalmadan girmiş. asiler 
hükumetin bu üç azaımı hapset· 
mişlerdir. Diğer bir grup rady< 
merkezine zorla girerek M. Dol · 
fus'un istifasını ve yerine M. Rin· 
telen'in geldiğini bildiren yalar 
haberi işaa etmi~tir. Hükumetir 
diğer azası derhal harbiye neza· 
retinde toplanmışlar ve mahpu! 
bulunan naztrlarla görüşmek üze· 
re bir vasıta bulmak ve Avustur· 
yada aıayi,in temini için tedbir
ler almak hususlarını görüşmü~· 

lerdir. 

da kadar sevkedilecekleri ve tP Katolik ve diğer vatanperve .. 
ziye edilmiyecekleri hakkında lere hazır bulunmaları için maW 

verdiğimiz teminat üzerine ikimi mat verilmiştir. 

zi bıraktılar.,. Seri bir muhakemeden sonra 
Viyan , 2 .A. - M. Dol - i yan au~lusu hemen 

fusun ihtiyar hizmetçisi LebaTt, asllacak 
12 asinin M. Dolfusün bürosuna Viyana, 26 (A. A.) - Poli• 
hücum ve kendisine üç metre yak- müdiri, alakadar memurlarla mu 
laşınca tabancaları ile ateş ettik· tabık kalarak, herhangi isyan su· 

bir §eydir." 
Geri evvelce Sosyal • Demokrat 

fırkasına mensup bulunduğunu ve fa
kat hali hazırda Nasyonal - Sosyalist 
lere meylettiğini söylemiştir. 

Her iki suikastçı idama mnhkıim e
dilmiş ve fakat Cümhurreisi Gerl'in 
cezasını tasdik ve Anzbeek'in cezasını 
da müebbet küreğe tahvil etmittir. 
Geri, idam hükmünün verilmesinden 
elli bet dakika ıonra asılmak suretiyle 

idam edilmittir. 

Zabıta komünistler ile Sosyal • De
mokratlar arasında kuvvetli rabıtalar 
mevcut olduğunu gördüğünden bir 
çok komünist ve 5osyal • demokrat 
ileri gelenlerini yakalamıştır. Yakala
nanların yüzlerce kişi oldukları söy -

enmektedir. 

Gazeteler ıon hadiseler hal<kında 
umumi emniyet müsteıarı Karviski
nin beyanatını netretmektedirler. Bu 
beyannameye göre infilak edici mad -
deler ile silahların teslimi için verilmiı 
olan mühletin neticesinde hükumete 
yapılan teslimler 106 kilo dinamit, 
235 paket muhtelif infilak maddeleri, 

1150 kapsol ve sairedir. 

Fakat verilmiş olan müddetin bit
mesinden sonra zabıtanın yalnız bir 
köyde 80 kilo dinamit müsadere etti
ği dikkat nazarına alınır ise elde edilen 
neticenin cok zayıf olduğu ve memle
kette dah~ büvük miktarda dinamit 

bulunduğu anlaşılır. 

çu için idam kararı verilmek üzrt' 
gayet muhtasar ve ıeri bir mu· 
hakeme uıulü tatbikım emretmiş-
tir. 

Sokaklarda toplanmak yasak · 
tır. Kahveler, lokantalar ve evleı 
saat 20 de kapanmış olacaktır 

Bu emirname bugünden itibarer 
tatbik edilecektir. 

BUtün memlekette örfi idare 
Viyana, 26 (A.A.) - HükUmet 

vaziyete tamamen hakim bulun
maktadır. Hükumet merkezinde ve 
bütün Avusturyada sükun teıis e
dilmittir. Muavin polis tetkilatı 
tarafından takviye edilen federal 
poliı ve askeri kıtaları başvekalet 
dairesini, telsiz telgraf istasyonu -
nu aıilerin elinden almıJlardır. 

Asiler hapishaneye sevkolun -
muşlardır. Bütün memlekette örfi 
idare ilan olunmuştur. Her nevi 
cürümler divanı harplere ıevkedi-

• lecektir. 
Maarif nazırı M. Schuıchnsgg, 

başvekalet vazifesini ifa etmekte· 
dir. 

40 Hitlerci aslldı 
Venedik, 26 (A. A.) - Röyteı 

muhabirinden: 
Prens Starhemberg, Viyana P 

silerine karJı harekatı Venediktc· 
idare etmittir. Kırk Hitlercinin ' 
dam edildiği söyleniyor. 
Romada bulunan Başvekil 
muavini tayyareyle dönüyer 

göre, sf"ferber halinde tam leçhi • 
zatlı iki İtalyan kolordusu Avus -
turya hududuna doğru ilerlemek -
tedir. Diğer bir kolordu da hazır 
bulunmak için emir almı~hr. Tren 
tin civarında da askeri hazırlıklar 
haber verilmektedir. 

Hitler, l'fazi erkanı harbi· 
yesile görüşecek 

Munich, 26 (A.A.) - M. Hit
ler, Avusturya nazi lejyönünün er
kanı harbiyesinin bulunduğu Mu
nich' e gelmi~tir. 

Avusluryanın ltalya sefiri 
tevkif edildi 

Viyana, 26 (A.A ) - Avuatur
yanm İtalya sefiri M. Rintelin, bir 
kabine içtimaı neticesinde tevkif 
edilmi! ve milli müdafaa nezareti
ne askeri bir müfrezenin nezareti 
altıda sevkolunmuştur. M. Rinte · 
lin, bu sabah intihara teşebbüs et· 
mi§ ve kendisini göğsünden yara
lamıştır. 

Almanya Viyanadaki sefi
rini geri ~ağardı 

Beri in, 26 (A.A.) - Kendileri
ne dokunulmadan hududa kadar 
bir müfreze himayesinde götürü -
lerek Almanyaya iltica etmeleri 
için Avusturya hükumetiyle asiler 
arasında yapılan anla~maya Al -
man hükmetine müracaat etmeden 
ve sormadan muvafakatini bildir -
diği için Viyana<lnki Alman sefiri 
geri çağrılmı§llr. 

Alman istihbarat bürosu, hüku· 
metin, asiler Alman hudutlarını 
geçtikleri takdirde tevkiflerini 
emrettiğini bildirmektedir. 

Alman ajansı, Bayreuth'te Wag 
ner için yapılan bayramlara işti
rak eden M. Hitlerin Berline dön· 
düğünü ilave ediyor. 

M. Yon Neyrath, Avusturya hü 
kumetine M. Dollfusun ölümün -
den dolayı Almanyanın taziyctle • 
rini dildirmİ§tİr. 

Alman hUkOmeti Avusturya 
hududunu kapattı 

Berlin, 26 ( A.A.) - Resmen 
tebliğ edildiğine göre, Almanya 
hükumeti, Almanyaya iltica et
mit olan Avusturyalı Almanların 
karışıklıklar esnasında Avustur
yaya avdetlerini men için Avustur 
ya hududunu kapattırmıştır. 

M. Schsehnigg, mutaarrızların 
sayısını 44 olarak tahmin ettiğini 
ve asilerin başvekalette muhasara 
altına alınıp ta teslim olmaları 
kendilerine bildirildiği zaman, Vi 
yanadaki Alman sefirinin tava • 
sulunu istediklerini ve bu tavas • 
sulun yapıldığını ilave etmiştir. 

Avusturya Avrupa devlet• 
lerincİen yardım istiyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Bura 
gazeteleri, Romadan ve resmi men 
balardan gelen haberleri mevzuu 
bahsederek şunları yazıyorlar: 

"Avusturya hükumeti, Avrupa 
devletlerinden,, Avusturyanın ta
mamiyetini zıman altına almala-

rını istemişti.. 
Roma, 26 (A.A.) - Os!erva-

tore Romanodan başka clün ak· 
~am çıkan halyan gazeteleri Viya· 
na hadiselerinden bahsetmiyorlar-

dı. 
Yarı resmi mahafil , Viyana ha· 

berlerinden şiddetle müteessir ol· 
mu§lardır. Tethiş harekatına kar· 
şı nefret, matbuatta, ıon günlerde 
artmıştır. 

Bu zatın sözlerine göre büvük dev
letler İtalyanın rivaseti altında vt- A· 
vusturya hükumetinin verdiği delille
re dayanarak Almanya hükümcti nez
dinde :\iddetli bir tPşebbü :;te h·•Jı,na -
caklardır. Bu iddiavl\ inımmak lnzım 

gelir ise M. Dolfu'un luıtlinclen son
ra bu teşebbü~ün r'nlta ~idcfotli olma
sına intizar icap eder. 

BuradR alınan haberlere "ÖTe ls
viçre hükumeti, İsviçre toi)~aı-1 ... ı-ı va
sıtasiyle Almanyaden Avus~urvaya in
m;k ed; ... i maddeler kaet'kr;Jı ttı yapıl

masını Berlin hükumeti nezdinde pro-

Venedik, 26 (A.A.) Prens Star
henberg, bu sabah tayyare ile Vi
yanaya hareket etmi~tir. 

iki ltalyan kolordusu Avus. 
turya hududuna ilerliyor 

Londra, 26 (A.A.) - Daily Te
legraph'ın Romadan öğrendiğine 

Perşembe günü yapılacak olan 
Rıccione mülakatı, gayet ehemmi· 
yetli bir mülaknt telakki ediliyor
du. Bu mülakat M. Musoliniye, ha 

t t.tıtkn a;\ ıfn~ ı Çc\ lrlııil) 

testo etmi tir. 
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kiki vaziyet liakkında btzzat ma • 
lumat almak fınatmı hazırlıyacak 
ve ne tekilde tedbirler alınmaıı 
icap ettiğini göıterecek mahiyette 
telakki olunuyordu. 
Fransızlar Avusturya 
hadisesini ehemmiyetle 
takip ediyorlar 
Pariı, 26 (A. A.) - Siyas: 

mahafil Avusturya hadiselerin' 
f evk:ılade büyük bir ehem::ı · 

2Jedi/UJdu 

Kaynana ile gelin ara-
sın da • • • 

ıyı geçınme .. 
met etmeaini de temin etmit ol· 
dun. Torunlarımı o suretle terbiy€ 
ettin ki onlar beni eğlendirmeği 

gazetelerden, kitaplardan fıkra · 
lar okuyarak vaktimi ho§ ıeçirt • 
meği ve odamda oturmayı büyük 
bir nimet sayıyorlar. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu- 'j 
~nOO.n: 

Pangaltı hamamı Fransız me • ı 
zarlığı caddesinde 58 numaralı a.l 
"partımanda mukim iken halen ika 
metgahı bulunamıyan Evdokimos 
Zahman oğlu Efendiye: 

Vapurcul 
TUrk Anonim $1 

lstanbul Acent 
Liman ban. 1 elefon: 

Trabzon Y 
TARI 

le takip etmektedir. Ba~vekil Dol· 
fusun ölümü, başlı batına mühirr 
siyasi neticeler vermekten ger; 
kalamaz. A vuaturyada, hükur.ıet 
vaziyete tamamen haldm ofoa b:. 
le, M. Do!fusun yerini ki~in i~ . 
gaf edeceği mc~cle:inin hnlli n · 
zik bir i~ olacakhr. Fiihakika ha~ 
vekil Dolfus sadece Avusturya 
dahilinde eleği], fakat bcvne'm=lc 
siyaset saha3mda dn mii.him biı 

Bir çok ailelerde ihtiyar bir bü·ı 
yük baba vardır. Bu büyük baba 
her şeyden el çekmi§tir, olsa olıa 
ayda bir here tekaüt maaşını al -
mnk için şehire iner. Diğer zaman 
larım evde oturmakla geçirir. Far· 
zetlelim ki böyle bir büyük baba 
oğ!unun evinde oturuyor. Oğlu 
evlidir ve iki, üç tane de çocuğu 

vardır. Tabii büyük babaya bak • 
ır.ak ,.~ zifesi de c.;elinc el üşüyor. 

Bana bakmak hususunda sen 
oğlumdan ileri gittin. Oğlum ih· 
liyar babasının hastalıklarına, ih· 
tiyarlık heveslerine kızıyor, çün -
kü evdeki rahatını kaçryorum. 
Halbuki f.en daima kocana ihtara\ 
ta bulunarak onun fikrini deği§ • 
tirmesinc ve benim evdeki huzu
rurn:.ı memnuniyetle telakki etme
sine muvt'..ffak oluyorsun ... 

Hayık Efendiden temellüken a· 
lacaklı Artür Saraffyan efendinin 
20 - 12 - 933 tarihli bir krta 
senetle 1850 liranın maa faiz ve 
mesarif haciz yoluyla tahsili tale .. 
bini havi verdiği 18 - 7 - 934 
tarihli takip talebi üzerine adresi-ı 
nize gönderilen ödeme emrinde 
verilen meşruhattan mezkGr adres 
te olmadığınız anlafılarak ilanen Dönüıte bunlara ilivetell 

tebliğat ifasına karar verilmittir. ••S•ü•nn-en•e•y•e•u•ğ•r•ay•a•c•a•kb•r··~ 

mevki i§gal etmişti. 
Henüz r.ıüpher.ı bir tarzr~a m: 

lu:ıı o'an AvPst:.1ry;ı h3.d;t='"'r=n·· 
u .. .:-ndırmak ih:imali ol~n abü'; 
me'ler h~klun~a rimt'iclcn bir ı,·· 
küm \•errnelc ycr~i~ olur. !:'ı•-,··
bcr~bcr, d"in cğ'eden scn:-a r · 
Hart ou'nun, Pariste halya ed: 
ile yap!zaı mü.~kdta Avu~turyr 
h" d:selerin'n m~~7uu bt"h~oldu · 
ğ·ı !"hm:~ edilch;lir. 

Gelinin iyi bir kadm olması, ihtiyar 
ka:;;tmbabaya iyi bnkması veyahut 
iyi kadın c 1rnn3•:p ta ihtiyara fena 
bakması v:! fc :ı. munmele yapma· 
sı aif,,. hayatının ahenk veya a • 

h~n!tsizl ik ic:in tle geçmcıi rrnkt.ıi 
n~znrmdan büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. B·.l satıı·lnrı yazarken gö· 
zümün önüne öyle ideal bir gelin 
geliyor k\ kaymbaba kendisine 
:;on derece ~ül-rnn borcu duyuyor. 
Bir Si.lbah udinini od'4sına çağırı· 
yor ve eliyor ki: 

Sevgili gelinim, ya sen olma· 
saydın, hayatımın sonu ne acı 
bir yalnızlık, ne tahammül edil -
mez bir zulmet içinde geçirmeğe 
ve bit;rmeğe mecbur kalacaktım! 
Bu sabah seni odama Çl'!ğırdım, 

i ~te sana bütün yaptığın bu iyi • 
likler için en derin teşekkürlerimi 
beyan ediyorum. Biliyorum ki, 
bir gün çocukların da iana karıı 
ayni muameleyi yapmak suretiy· 
le buı::ün bana kartı göıterdiğin 
iyiliğin mükafatını vereceklerdir., 

Tarihi ilandan itib:\ren bir ay zar· 
f ında yukarıda yazılı borç ve mas
rafları dairemizin 934 - 1702 m· 
maralı dosyasına ödemeniz ve 
borcun tamamına veya bir kramı · 
na veya alacaklının takibat icras• 
hakkında bir itirazınız varsa bt· 
miiddet içinde istida ile veya şifa
hen bildirmeniz, bildirmediğin? 
takdirde bu müddet içinde 74 ün
cü madde mucibince mal beyanın
da bulunmanız lazımdır. Mal be· 
yanında bulunmazsam:: hapis ile 
tazyik olunacağınız ve hilnfi haki
kat beyanatta bulunursanız hapis 
ile cezalandırılacığınız, borcu öde· 
mez veya itiraz etmezseniz hakkı· 
nrzda cebri icraya devam olunaca· 
ğı, ödeme emrinin tebliği maka • 
mrna kaim olmak üzere ilan olu~ 
nu~ (1571 ) 

Z AY t 

N~V)'ork, 26 (A.A) - Hcralcl 
Trib!ınc cazetesi, "AvuGhırva ifli8 
c:ti,1 be.~r1rı nltmt!a yazdığı bir 
rnak:ılede M. Dollfuııs hakkında 
methi muk.::::e.mmın tözler söyle
di!-ttcn aonra, ltalyanın artık Avus
turya hadiselerine alelade bir se· 
yirci olarak kalamıyacağrnı yaz • 
maktadır. Bu gazete diyor ka: 

"Kızım, benim bu evde oturma
mın senin için çok müz'iç bir şey 
olduğun:ı, vazifelerini arttm:lığını 
ve benim için de bir miktar yorul
duğunu biliyorum. Çünkü ben yn! 
nız bir gün sıhhatte, ertesi gunu 
yatakta olarak ya§ıyorum, benim 
ayni zamanda ihtiyarhğıma mah
suı bir t.ıkım heveslerim de var. 
Biliyorum, ıofrada yemek yerken 
titriyen ellerimle tuttuğum katık· 
tan ıofra örtüıü üzerine çorbaları 
ııçrallaksa lum7orwa. l'-'i~lı • 
ğın sevki tabiiıile çok söylemeğe 
ve hiç durmadan gevezelik etme • 
ğe hatladığım zaman ar.nbileşiyor 
ıun. Torunlarım benimle alay et· 
tikçe benim çıkıfmama vakit bı

rakmııdan ıs:::n onlara l<\zım gelen 
ihtaratı yaptın. Çocuklnr bu saye· 
de dünynmn en u~lu cocukları ol
dular. Sen zannettin ki beynim su 
landığı ve haf:zam kuv11et ve ka • 
bi!iyctini kaybetti3i için, son se · 
r.ebr znrfmdıı senin b~na ne bü· 
yük b•r r ~dr.kn.t ·ı~ iht'mnı:ı ile 
bak~ığmı ben f arkedemiyorum. 

ihtiyarlık yaılarmda, ancak 

ölümü beklemekten başlia bir va· 
zifesi kalmıyan bir büyük baba- Tıp Fakültesi ditçi şubesinden 

aldığım 222-721 .numaralı hüvi-
ya bu sözleri söylemeğe aevkede· 

cek surette ona bakan heyle ide· 

"Binaenaleyh, bütün Avrupa J. 
talyan mUdahaleainin, doğurmali 
ihtimali olan akaülameller neticeıi 
olarak bir aıra buhran daha geçi· 

reccktir. Bu müdahale oJmar!an, A 
vusturyanın tamamiyetinin idame· 
ıini ttmin, belki gayri kabil oltt . 

yet varakmı zayi ettim. Yenisini 
:ılacağımdan eskisinin hükmü ol

al bir gelin var mıdır?. Elbette .r..ıyacağını ifan ederim. 

caktır 

Geçen Şubatta Pariıte tf"ıt: e . 
dilen atqler, Viyanadalı: ' dahili 
harp, Almanyada Hitlc':'in Y&.•ptığ : 
"tasfive,, , M. Dollfuasün Cilü01iin· 
de o!rlı iu ıibi ayni tekilde: hayduı 
luk miınlleridir ve bunları yapan· 
lar Avrupayı Yeni bir Saraybosna· 
ya ıürüklemezlerae, hiç olmazşa 
otta zamana ıürilklemit olacalda> 
dır. 

Kızım, s"n ynlmz b .... n·C'l günde
lik ihtilr::.--:larımı temin etmeğe ça· 
hşrn"l~b kalm ... dın, a!rni ::cnmnda 
bc:ld~ki b~:lii hi::Je ... in tönmeme 

Londra, 26 (A.A.) - Avuatur
ynbatvekili M. Dollfusun katli ha
cii:ıeJİ, bütün lngilterede derin nef
ret duyguları uyandırmıttır. Dün 
gece, bu haber, radyo vasıtaıiyle 
şayi olur olmaz, müteveffanın ha- ıs'ne, her ~oy"min terten"z o r=ası· 

na, yalnızlıktan trkıll!' r:.ma ·ve hatıraıına hürme!en. bütün lngiltcre 

ftrdll'. ~tca ......- ~ 

büyük baba bir büyük ar.ne de 

olabilir. Ona da ayni suretle bak· 

mak lazım gelir. Fakat büyük an· 

ne ayni zamanda kaynana da o · 

lacağından ve gelin ile kaynana • 

nın bir arada geçinmesi daha zi • 

yade zorlaıacaiından yalnız bü
yük· babayı misal ıetirm~kle ka • 
naat edelim ve gelinlerimiz hiç 

olmazsa yukardaki teşekkürn~ • 

menin ihtiva ettiii ahval ve şera

it içinde kayın babalarına bakı • 
yorlana bundan dolayı memnun 
olmakla iktifa eyliyelinı . 

Dedikoducu 

·Profesör Şvartsin 
Dün bir ıazete, Roma hukuku 

ı . . yattan ın:~m!!iin c!=!u~ J bu~aı 
te ıız ıılaıyonları bir kar dakika f ·· I p f · Ş ı.... ~ zevk almama da gayret ve dikkat pıo esor üğüne, ro eıör vartaııu 
ıükôt elmitlerdir. 

ettin. B"'nim ihtiyarhğırndan utan getirileceğini yazıyordu. Prof e .. 
B'1günkü a-azeteler, hr.rnen bi- -

Jaiıt:sna, dünkii hükumet darbe- :-nathn. Ziyaret geldiği zama?1, bir ıör, evvelce yazdığımız gibi me . 
sinden ve başvekil Dollfusun k:.ıt~ çok .ailelerde olduğu gibi, beni o · deni hukuk küraüıüne ıetirilecek· 
lindcn me!ul bulunan Avusturya dacıa hapsetmedin. H•.. Cuma tir. 
nazilerinin Almanyadan yardım günü mr.•:.ı.mın üzerine bir deme' 
görmü~ olmalarından, zımnen ve- çiçek koymayı un•.ıtmachn. Yalnr .llllltl!llllllmuıı:ımımıııır.ıır.nmnmııııııın~!!!llMftmlldl ... 
ya atik~r surette bahsetmektedir· b:1ıma odamda ct~r.urk::.: yalnn:· 1 A K B A 

lrgımı duyı:ıam11k ıç•n bana b · · 
~ 1 

Londra, 26 (A.A.) _ "Daily kanarya ku~u da t"darik ettin. Ev· ı 
de h;r fevkaladelik, zivafet ve ıa· Ankarada A K b A kitıp 

T eleeraph,, yazıyor: w 1 • · b d 
ire gibi ho~a !!İdec!k b;r h!!dise ol- evının irinci şubesi mo ern 

Avusturva hadiselerinin ehem· - ' b" '- ·ıd M f 

{1564) 

§ Beylerbeyi 27 nici ilk ntekte -
binden aldığım ~ahadetnaıiıemi 

zayi ettim. Yeni sini alacağımdar 
eskisinin hükmü olmadığı ilan o · 
lunur. 

Beylerbeyi Arabacılar so · 
kağı 7 numaralı hanede 

(1572) Recep 

sinden: 

Fındıldıda Berizat hatun ma-
halleainde Kuyu çıkmazında 4 nu· 
maralı hanede misafiretcn mukim 
Adapazarı Selahiye nahiyesinde 
mukim iken halen ikametgahı meç 
hul Mehmet Raıim Beye; 

Naim beyin zimmetinizde ala
cağı olan paraya mukabil mahçuz 
bulunan 800 İiralık gayri müba
dil bonosunun paraya çevrilmeıi
ne karar verilmittir. 2 - 8 - 934 
tarihine müsadif per9embe günü 
ıaat 10 dan 12 ye kadar lıtanbu) 
esham ve tahvilat borsasında art· 
tırma auretile ıatılacağı malumu
nuz olmak üzere ilanen tebliğ olu
nur. (1580) 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

bir hah kargir han.enin 
yu tarikile ıatılmaaı kar 
ğundan bir ay müddeti• 
tırmaya konulmuıtur. 

ve ihale pulu mütteriye dl 
üzere muhammen kıyıne 
dokuz yüz on liranın 
buçuğu nishetinde pey 
beraber talip olanların 28 
934 tarihine müıadif sah 
at 14 den 17 ye kadar 

1 sulh mahkemesinin 93' 
maralı dosyaya müraa•t, 
ve arttırma şartnamesi 
sonra herkesin görebil .. 
takdir olunan kıymetin 
mit be,ini bulmazsa eJJ 

ramn teahhüdü baki kal 
on be§ gün daha uzablıP 
talip olan 16 Eylül 934 ti' 
sa ı pazar gunu ayn'i ııe. 
ihalesi icra kılınacağı .,, 
gayri menkul üzerinde i 
hibi alacaklılarla diier • .,, 
nm haklarını ve huıu•1 

ve faize dtıir c!an iddi• 
rakı müıbitelerile yirlllİ, 
fında bildirmeleri ak•' 
8alış bedelinin payl 
hariç bırakılacakları ili~ 

(1" 

" c!u~ça beni c!"! o eğ cncelcre isti· 'I " ~e~ı e aari Vekaleti 
miycti aşikardır. Fakat bumın bey • k d 

rnk ettirmekten çekinmedin. Be . ı;J artısın • açı'rcııhr. A KB A 
nelmilel ehemmiyeti daha büyük- ~ l b lk l@ kit:*p evleri her dılde kitap, 

Farih parkı arasında yeni yapıl· -------

tür. Avuıturyanın siyasi istiklali nim aroruzun o marn e ·i senir -
b ve mecliste hazır bult.ı:r~nları::-1 mfcmua, gnete ibt:yaçların 9 

ütün büyük hükumetler için ha- cevap verrr.ekteclirler. Gere'< 
yati bir ehemmiyeti haı·zdı"r. keyfini knçırmı~tr~·. falc~t ke"l:!İ,... · 

'<itaplarınızı S(frek kırtasiye· 
SAAT 241 ALDJG .. l henüz "izlerin. v·c ~·n~:ı ıör<lC ı·- niıi en ucuz o'arak AK B A 

e - ğilm!:len ~·~ a ızlerdcn saydığım k"t 1 . d t d "k d 
M .. . ı ap ev erın en e arı e e· 

1Z H' ABER.• dan dolayı duydugum zevkı tasa' b'I" . . D l t M tb . ..M. e ı arsınız. tv ~ a aaııı 

Madam DolfUa Vlyanaya vur edemezsin. ! kitapları ve VAKiT' ın neşri· 
,.. Sen bütün ev halkının bana hür· ~ t A ı. d t 

dtinUyor g ya ının nKara a sa ış yerı 

S
. · • 26 (A ====. ===ıı=::ıı:======. =.=== ii AK B A kitap ev' eridir. 
ımını, .A.) - Madam otomobılle buraya gelmıf~ır. Sor.- ~ . , . 

IWlfm, ren.,;---'-, bitap ve gayet ltal h.'k" · · · ili! AKBA Merkw J eldon 3137 si 

mıt tramvay caddeıine nezareti, 
· elektrik tertibatını havi üç odal 
kargir hane satılıktır. Görmek is· 
tiyenler içindekilere müracaat e· 
debilirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesinde 
Küçümeydancık numaraaız hane . 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü •• ~ua ra, ya u umctının emrıne ve:; 111 • . S l il 

at-· · la ak R. • 'd d ...... b. .1 v· h >tnrıcı u >e . 1761 ~ m _..ıır o r ıccıonıe an, ya ıgı ır tayyare ı e ıyanaya a- inci Su he ~laman Pazaı .... l'.ıhı~ ı :, Aııkar .ı cad<lesı Nn fıO 

nP.!da M. Ma~iai olduju halde, reket etmiıtir. ı•••••"•••••••m•n•m•ı •••=•'•llll•••Iİ'lii'eliileıilf,,İİİnlllİ2İİ2.iiıi56iııır;•••.;J 



Tirk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Y•aan: M. ş. 

Kitap lıalinde çıktı, f iatı elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

Şark Demiryolları Müdiriyetinden 

i l a n 
Muhterem ahallnlnt 27 Temmuz 1934 a, 10, 17, 24t 31 A

tula stos 1934 Cuma günleri Veliefendide yapılacak at yarış· 
rını görmek üzere koşu yerine gitmelerini koJaylaştır

tnak için 16, 18, 20, 22. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38: 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 38, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 numaralı trenler koşu 
)erinde duracaklardır. 

Bundan maada, yarışların devamı müddetince şehir is· 
tasyonları saat 15,00 e kadar V elief en diye uğrıyan bütün 
tr
1 

.. enlere koşu yeri için her mevkie mahsus aşağıdaki tenzi· 
atlı tarife Uzerlnden bilet vereceklerdir. 
. Birinci mevki gidip gelme33,50 kuruş, ikinci mevki gi

dıp gelme 25 kuru&, üçüncü mevki gidip gelme 17,50 kuruş. 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

!inhisarlar U. MüdürlüOünden: 
GOıt•• Hayda Markalı bir adet Nivelman •e bir adet Te· 

dolite 8 · 8 · 934 l•ribine mDaadif Çarıamba ıünü saat ( 16) dı 
pazarlıkla mübayaa olunacalcbr. Taliplerin % 7,5 teminatlari1le 
birlikte Ciballde Alım Satım KomiıJoouDa mOraca•tları illa 
olunur. (4061) 

Devlet Demir yolları llAnlarl f 
Çalı Ye H111r ıllpllrıeleriyle bu•larıa imıliade lnıllualaa 

çah •e aOpGrge ç6pll Ye l'•Jrİ mamOI hHarJar 1 • 8 · 934 tarllllll• 
den itibaren tatbik edilmek Bsere D. D. nu .. rah sam•a tarife· 

30 
ıine ithal edilmiıtir. Fazlı tafıillt için iıtasyoalıra mUracaıt e· 
dılmelidir. (4175) 

idaremiz için pazarhkla ıaho alınacak olan Çinko üıtübeci, 
külçe lcurıun, Dikenli tel, muhtelif renkte kalem •e kırtasiye, 
battaniye, karyola, doıya dolabı hırdavat gibi (125) kalem mub· 
telıf etyaoın 1 · 8 • 934 çarıamba glal ıaıt l 1 de pazarhjı ya· 
~ılacakt1r. lıteyenleria mezk6r Nette 111atasa1a mDrauatla tıh· 
?'en teklifte bulunmaları Ye mıtaıa dablllade 11ala listede (X) 
::-retli malzeme için nDmane retirilmeai ve almuaulı tekliflerin 

•bul edilmiyeceii illa olaaur. (4206) 

ıu!stanLul dördüncü icra memur·J mi ve vakıf icareıi mütl•riye ait· 
~ndan tir. 

d. 'Ulıanuna 1518 lira kıymet tak· 2/VtJj N Ju · ·ıı• k 
ır edil Bo . • uu. o: ıcra ve ı 111.ı anunu• 

lt.tolik ~~ . iu1Çınde Ortaklyde nwa 126 ncı maddesi mucibince İ· 
llliiJc ılıaeıi aokafınd. etki 1 potek aahibi alacaklılar ile diler 
~ ehrrer ~e Jeni 11 No: lu bir al&kadarlann ve irtifak hakkı aa· 

P a.nenın ta d • · ~ık arttmamı aıremıxe hiplerlnin hu baklarmı huuıiyle 
8 _ 8-mnaya çıkanlmıı olup faiz Ye maaarife dair olan iddiala• 
~e ~~ tarihinden itibaren rını yirmi ıün içinde nrakı mü1-
lere1c 28 : ~vanhane1e .~ik edi· biteleri7le dairemize bildirmeleri 
"-dif ae.Jı IÜD;- 934 tarıhınıe mil• llzımdrr. Akıi halde hakları tapu 
le-et. aaat 14 ten 18 ya • ·ıı · 1 b. im l 
tea· r lıtanhul dirdünc:ü icra dai· ~·~dı eı·"~ e ta ı~ o rydan ar l&~f 

lllde ~ık arttı .
1 

uc e ının pay..,maaın an harıç 
~ rma ıureti e •b· · • kalırlar, alakadarların ııbu mad. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

1500 metre mik'abı kundaklık 
ceviz tomruğu 

Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğünben : 

Bu malıeme 27/81934 t.ribinde saat 14 de ib•lesl yapllmak 
üzere kıpah ıarfla mOnılıa11ya koomuıtur. Taliplerin ıartaame 
alm•k Oıere her ıün 13,30 dın 15,30 ıa kadar komiıyona •llra
caatlar1 Ye mUaak11aya girmek :ıteyenlerin de teııuaıtlatını havi 
teklifııamelerini yevmi mezkCirda muayyen 11atlen enel komis-
yona le•di eylemit otmalar1. (4U5l 

23 Üncü fırkanın merkez 
ve Tuzlada bulunan 'kıtaat 
hayvanatının senelik ihtiyacı 
olan 322,400 kilo arpanın ka· 
pah zarf usullle münakasaya 
çıkarılmıştır. ihalesi 15 A· 
ğustos 934 Çarşamba günü 
saat 14 dedir. tsteklilerin şart 
nameyi görmek Uıere her 
giln ve münakasaya i~tirak edeceklerin de tayin edilen _____ .......,._.._. ____ ........._ ___________ =-----------
vakitte İzmit fırka satın al· Deniz Levazım Satınalma 
ma komisyonuna mtiracaat.. K d 
ıarı. (13> (4194) omisyonun an 

• • • Ton 
150 Dizel mayi mahru1'u; "epıh zarfıa wünakauıı: 11 Ağustoı 934 

çarıamba günü 
ıaıt t4 de. 

25 Motorin açık azaltması 11 Ağoıtoı 934 
çarşamba günü 
ıaat 15,5 da. 

Deniz lcunetleri ihtiyacı iç·n 150 ton D't.el mayi mahraku lca• 
palı zarfla, 25 ton motorin açıU naltma >le uhn alınacaktır. Yil• 
karıda yaıı:ı iki kalem mayi mabrukun ıartnamtaini görmek ve 
alm•lt isteyenlerin her gün, milna ıfasaya gireceklerindt bi111larıe
da gösterilen gün Te saatte KasımpıJa'da klin Kotniıyoaı mı .. 
r1caatları. ( 3972 ) 

~~---------~---...._....___.~___..-... ......... ~~~~~~--

lsparta kıtatının 984 sene .. 
si Eylülünden 935 senesi A· 
ğu!tos gayeıdne kadar bir 
senelik 91 bin ve Elmalı kıta
atı için 934 Eylültinden 935 A
ğustos gayesine kadar bir 
senelik elli altı bin kilo sığır 
eti ihtiyaçları kapalı zarf u
sulile münakasaya konulmuş 
tur. Isparta kıtatının eti 26 
Ağustos 934 Pazar günü saat 
10 da, Elmalı kıtatınınki ayni 
günde saat 16 da Isparta sa-
tın aıma komisyonunda ihaıe Posta ve telgraf başmüdürlüğünden: 
edileceiinden taliplerinin Is- . . . . 
parta eti için bin Üçyüz altmış tzmir merkez evrak ve paket postahanelerıyle ıım~~dıfer .ıstai-
beş lira. Elmalı eti için sekiz yonları ve meskur poıtahanelerle vapurlar ve şehit dahı~ı m•rakızdell 
yüz kırk lira teminatlarile Baamahane, Hükumet, Karantine, Alsancak merkeıletı . . lraaındald 
müracaat etmeleri. (14) pota nakliyatı 21/ 7/ 934 tarihinden itibllren ~/8/934. tatah•~e kadar 

(4195) yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulıyle lımırde munakasaya 
vazedilmiıtir. Taliplerin ıeraiti anlamak 'Ve 8880 lira bedeli ınuham• 

C 1 C 1 DUDAKL~K .,..,.. ....... 
dudü boya .. , 

FARUKl'nin CiCi 
allatadar. Hiç har te· 
maela •lllnmeL Yı
kama bil• pkmu. 
'24 ıaat dudakta kalır. 
T ecrübesl ko1aydll'. 

Deposu ı Sultanhamammda 
PARUKI GÜZEL KOKULAR 

._ _ _ • maiuuıdır .• 

menin yüzde yedi ~ulu niıbetincle teminatı muvakkatelerini vere• 
rek tekliflerini derme7an etmek üzere lıtanbul ve İzmir batmüdürlü· 
ğUnde mUteıekkil mUnakua korniayonuna müracaatları. (4102) 

Nafıa Vekaletinden: 
Çubukdereıi üzerinde beton olarak kısmen inşa edilmit olan bara• 

jın geri kalan kıs.mınm bitirilmesi ~·e bu baraja ait muavin teıiaatın 

yapılması ve \>endin intası esnasında Çubukça·yı aularınan akıtılması
nı temin edecek muvakkat •eeratarın açılması ~ .. İllf&Atln tatblll ve 

l••••--------•ı icraıına mukta•i bütün ameHyat kapalı zarf usulti ile münakasa1a ko

Deniı:yolları 
l'LETMESi 

Acenteleri Karalöv . Köprü.ba~ı 
Tel.4236t - Siriecı Mühürdaı udr 

Han Ttlelor ~2740 

Mersin yolu 
ANAFARTA npuru29 

Temmuz 
PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
ÇıDakkale, lımir, Küllük, 
Bodrum, Rodot, Marmariı, 
Dalyaa, F et biye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alaa111 Mer· 
ıine. DönOıte bunlara Hl•eten 
Tqucu, Anamur, Kupdası, 
Gelit o u'yı upay•calnr. 

(4184 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 28 
Temmuz 

nulmuttur. Münakasa 5 aluıtos 934 tarihine milaadif pazar tünü 

saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Müıletarhk makamında yapıla

caktır. Taliplerin cari seneye mahıuı Ticaret Odası ve ehliyeti fenni· 

ye vesikalariyle (58.966) liralık teminah muvakkateyi hamilen ayni 

gün ve saatte komiıyonda bulunmaları llzımd!r· Talipler bu huıuı

taki şartnameleri (20) ter lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekale

ti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. 
Halen 9antiyede Vekalet emrinde bulunan tesjıat ve alit ve ede-

vatın münakasa ıartnamesinde tasrih edildiği veçhile bilibedel t .. • 

lim edilmesi de metruttur. (3871) 

Posta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

Osmaniye telıiz inal iıtuyonunda mevcut lokomobil, hurda ma• 

kine alat Te edevat müzayede ile ıablacaktır. Talip olanların mez• 

k6reıyayı görmek üzere her Q'Ün Osmaniye telıiz istasyon mühendiı· 
liğine, mUza1edeye ittirak etmek için de 2 - 8 - 934 tarihine 

müaadif pertembe ıünil ıaat 14 te Beyojlu Poıta T. T. Merkezinin 
üçüncü katında Levazım Müdürlüğünde müte9ekkil mübayaat komia-
yonuna müracaat eylemeleri ve her ıriiu ıaratna.meyi a1ahilecekleri 
ilin olunur. (3811) 

Yüksek Deniz 
CUMAR IESi 17 de Sir· 

ticaret mektebi 
müdürlüğünden : · .\rttınna '--d 1• dei kanuniye ahklmına tevfikan 1..ecı' Rıbhmından kalkacak ve 

• De e ı muhammen a 

b.aı ·- ..:ı-d hareket etmeleri ve daha f ula ma A ı t- ' t t · '- d L ,... ,,...., e Yet.mit betı"nı" 1•a •• yo UDUb mu a ıı:ıe· 1 - Mektep talı' ve yu .. kıek olm ak üzere bet ıene ir. eyli ve mec• 
lla&d & lhıat almak iıtiyenlerin 934/1314 "tıı ... _:~•.taktirde en aon arttıra· leleriDf! u~rayarak lımire gi· canidir. Gayeıi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 
,...qqı:dn b-1- doıya No: sile memuriyetimize d' et& ktı'r (4185' f ı b ı b ı 'rtttrına u u aai kalmak ıartile ıp nece · ' 2 _ Mektebin yalnız tali birinci sını ma ta e e a mır ve un arın 

lere'- 12 11 aUn daha temdit edi· müracaatları ilan olunur. (1574) ·-----------· da orta mektep mezunu Te on ıekiz yaşından büyük olmamaları met· 
" 9 İstanbul ikinci icra memurlu-

'-dif - - 934 tarihine mü· - - ----------- ruttur. 
ic.._ er.f"taınba ıünü ayni saatte Dr. ff af iZ Cema' ğundan: 3 - Kayıt muamelHİ için Cumartesi, Pazartesi ve Çarıamba IÜD• 

·~-~·~ele olan ikinci arttırma· Mahçuz ve paraya çevrilmeıi teri müracaat edilmelidir. 
de '1ebtJ.~ &inmen kıymetinin yüz· l"'ahil1 hastalıklar - ··tf"ha11111 mukarrer 38 adet karyola 30 - 7 4 _ Taliplerin mektep mildilriyetine hitaben yazacakları iıtida-
leceıc -ı::. heıini 'bulursa ihale edi- Cuma Ye pazardan bqka sün••• - 934 tarihine müaadif pazarteıi namelerine hüviyet cüzdanlarım, a~ı kağıtlarını, mektep 9ahadetna• 
~1t1111 ııic taktirde 2280 No: lu ;leden sonra ıaat 2i df 6 ya kadar günü ıaat 9 dan itibaren Şehzade· me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hilınühal ilmühabe
ri hıra: l amma tevfikan lalıf ıe htanbulda Dinnyolunda ( l lS) nu· batı Türk lisesinde birinc:i açık rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını •e dört adet 
~tır. maralı huıuıi kahineıinde haıtalarıru arttırma suretile satılacağından veıikalık fotoğraflarını raptetmeleri lazımdır. 

)•eli ), Ya ittirak İçin yüzde lcabul eder. Muayenehane ve ev tt>'> taliplerin mahallinde mevcut me· 5 - Kayıt muamelesi 16 Eyl<ıl 1934 Pazar rtlniine kadardır. Ta· t.fiiter:: teminat akçeıi almır fonu: 2239d. muruna müracaatları ilin olunur. liplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkura milıadif Pazar ıünü 
verıil•le belediye r~ı (1412) saat dokuzda bizzat mektepte bulunm:ıları lazımdır. (381Sa) 



- ıZ-VAICITı 27 TEJrfKUZ 1934 

.,~ 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elekhik cihazlan sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Hn Bey otlu Telefon 44800 
Cambariyet me1danı Taksim " 

40918 
Necati Bey caddesi Sala Paıan 

" 
43439 

Elektrik E•i Be1uıt " 
24377 

Muakkitbane cad. No. 83 Kadık6y " 
60790 

Şirketi Hayriye iıkeleai OıkGdar 
" 

60312 
23 Nisan caddesi No. 19 BOylllıada " 

55128 
1226 

Gates VULCO 
Otomobil Llatikleri 

Mevcut ıa.tlkl•ln en d•y•nıklı .. d1r. 
M•h gBrUnUz, tlatlerl tetkik ediniz. 

UMUMi VEKILU(;I 

' 

Para, her kilidi açan bir anahtardır 

Siz de 
İŞ BANKASl'n
dan birer kumbara 

alınız. 

~~;ıs 

~A 
~ 
~ 

Iı bankasından kum -
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iı sahibi olmuılardır. 

T~QKiVE 

llRAAT 
Mu•t• .. M•ıa- _..__._. .. .:...\o.i. ...... ·-·-•r'.....,.,..._ ____ • 

Türkiye Anonim Lastik Şirketi 
Yeni Poat.ne k•rtı•ı No. 30 • 32 

Telefon : 20882 
Telıraf : TALAŞ lat.nbul 

1 ıstanbul Belediyesi UAnları 1 --------ilk Maktepler için Ulzumu olan 2000 adet aandalya kapah 
sarfla milaakaaa1a koaulmaıtur. Talip olanlar ıartname almak 
here l.e•a11m, Dlmuneaini ılrmek Oıere ele Maarif mOdOrlDiii· 
ne mUracaat etmeli, mOaakaıaya girmek için de 165 liralak te· 
..... t makbu YeJa mekhaba ile teklif mektaplanm 20 • 8 • 954 
Puarteli 8'd IUt oa bqe kadar Daimi Eacl•ene vermeli· 
dirler. (4189) 

YAKITMadlull-1 


