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Fethiye cıvarında 
bir hadise 

°'1Pei harabelerinde, para çı· Bir ltalgan gemicinin 

l ta llJ a Aiansı bildiri1Jor: ltal1Janın 
hava ve kara orduları harekete geçti 

ı eline verip, sokak kenar· sahil muhafızlarımız 
lı...L~t lav selinin akıp geçmeıi· iti u•tt T; D • 
-.ı.e.. kavrulup taılaıan ~ar~f ınd~". öldürüldüğü l "'.l o n l er y on rapenı 
~ ıönnüıtüm. Buhran lavı ıddıa edılıgor. Viyanaga yolluyor 
'illi akıyor ve devlet adam- Ankara, 27 (A.A.) - Bu ayın ...__ Viyana, 27 (A.A.) - Dün öğ· 
.... ırkı, prensip ve meslek 21 inci aünü akuım üıtü Fethiye· • ~- leden aonra, Prenı Star Hember · 

yapıımıt, ateı nehri • nin takriben 30 kilometre cenu • gin riyaseti altında uzun bir ka . 
lııe.ihneaini beklemektedirler. bunda Kalkan veyahut Kalamak· bine içtimaı olmuıtur. 
~J:.ünü vazı verirken tahac- ya limanından 15 kilometre meıa 

ıc ip ıidecekler.,, fede Çay ağzı denen mıntakada 
~la Türkler gireceii ııra· Zeytin bumu önünde iki itaretaiz 

41aaofya kiliaeainde itikat motörlü yelken gemisinin gelip 
llaı eden Bizanılılardan hah~ durduğunu gören sahil muhafızlan .. 

dururuz. Şu Tuna ile Ren mızdan iki nefer, derhal buruna 
•lldaki Avrupaya bakınız: Aç· koıarak düdük öttürmek ıuretile 
te itaizlik bir kara duman gİ· gemilerin kaptanlarını sahile ça • 
"'-Liı bürürken, milletler Gal ğırmr!lardır. 

döiüttürür gibi orta çağ 
ktad ı CDe'l"ILDU 11.l uncu aaytanm 6 inci •ltununcla) 

.. ı tokuıturma ır ar. 
Anupa Bizanılqmıttır.,, 

~ Falih Rıfkı Beyin "T aymiı 
,, iıminde kitabını ıözden 

Jordum. Birdenbire yuka • 

t1...~!dettiiim ıatırlar üzerin • 
~um. Çünkü bu satırlar 

bir çok zaman evvel ya· 
ve bqka hadiaeler mü • 

'yle Tuna ile Ren araaın • 
...-..illoo.::ı~·ruıRarim •aziyetini tuvir 

J:Suifuiııa beraber adeta 

L...~\'Ulturya bqyekili Dolfu
.~i ile neticelenen iıyan ha
'den bahıeder gibi sörü • 

°'· J!~ ~-- ·ı ··f 1 v· L-:"lı """Ç mı yon nu uı u ıyana 

ittir Uınumi harpten sonra muh· 
~-~ .. ı parça parça edilen eski 

~a - Macariıtandan ay .. 
\. 81\iııdenberi ıztırap içinde · 
' "• hpkı gövdesinden, elle-

rı, ayaklarından aynlmJ! o • 

Ölüme 
Susayan Gönül .. 

SELAMI iZZET, bu güzel ro
manını vermeye buaiinden itiba-

)J~JIIUS :Ve ~il. 1 

Prene, nasır Schuadmiss'den, it
leri dnraldıktan aonra, ·AYUaturya 
hüktimetinin, Dolfuı hükumeti • 
nin üzerine almıt olduğu iti gayet 

ııkı bir mücadele dostluğu içinde 
takip edeceğini ve maktul batve-

kilin miras bıraktığı vazifeyi ta -
mamlıyacağını bildirmiıtir. 

(Devamı 10 uncu aayıfamızda) 

lhtllAl günlerinin birinde bir Viyana caddesinln hali 

Avusturya hadiselerine 
bir bakış A 

umumı 

isyan hareketi nasıl başladı, nasıl bitti ?-Alman. 
yanın mesuligetten kurtulmak için aldığı tedbirler. 
ltalga neden dolayı her memleketten zigade Avus-

turya hadiseleri önünde hassasiyet gösteriyor ? 

Bir kaç günden beri Avusturya ha-

diseleri etrafında bir çok telgıraf habe
rleri geldi ve geliyor. Bu haberlerin 
her birisi hadiselerin bir safhasını bir 
cephesini bir noktasını tenvir ediyor. 
Onun 11ıln aı;ıl lıalltı.cn\n cer~ynnı ile 

umumi vuiyetin tayinine yardım ede· 
bilmek Uaere bu haberleri mantık! bir 
sıraya koyarak bir hilllsa yapıyoruz: 

Bir müddettenberi Avuıturya da· 
hilinde yer yer tedhit hareketleri olu
yordu. Mesela bir yerde şimendifer 

yolu bomba ile yıkılıyor, diğer bir yer· 
de resmi bir binaya tecavüz yapılıyor, 
münferit veya toplu vaziyetlerde ola
rak Naıyonal • SoJyaliıtler Dolfuı a· 
teybine iıyan ediyordu. Bu İıyan ve 
bu tedhit hareketlerinin umumi bir 

cereyan halini almaıı tabii dahilde ve 
hariçte nazan dikkati çekiyordu. He • 
men umumiyetle Avrupa cfkin umu• 
miyeıi bu badiıelerin Hitler Alman· 
yası tarafmdan tahrik edildiği kanaa-
tir,i beıliyordu. 

Filhakika Hitıe.- bir ild luıfta H• 

vel kendi fırkau içinde '-fh7aa llir 
ihtilal ve iıyan t .. ebbüıünü bastırmak 

için gayet tiddetli icraat yapmak mec
buriyetini hisaetmiıti. Bu icraat esna 
ıında bir çok yüksek mevkili lcimaele
ri kendi kararı ile kurtuna dizdirmek 
gibi §eyler de olmuttu. Bu icraat bir 
taraftan Hitlere karşı Almanyada 
umumi bir korku uv:ındınnıt olsa bi-

(Devamı 4 l\nl'l\ ıı.ayıfanrn l inci llOtununda) 

""" Nlehmet ASIM ren batlıyor. Bu çok n_efi~ aık ve Çanakkale şehitlik- Yahudı·ıerı·n mı·ııAı sıgv ın-
~ t ... _ macera romanını beııncı sayıfa· 

-cu 1 • • • t A"'•···· layıfanmS tbıctl .Utunanda) mızda okumaya baılayınız. ıerını zıgare 

~t k:ö'ş";ı;;i~i;;""~eticeıe~i Merasim her senekinden ma yeri: Filistin! 
l h parlak oldu 

Cl lllinlerimizde yu·· zde yüz isabet var Çanakkale, 27 <Husuıi) - Gül Almanyada Naziliğin iktidar mevkiine 

~-"eli ~~it ltftıadide nıe..un· . 
~ ,_ ldctt Yarıııar aıs: ~k ~0t~lan ~apıldı. Bir gün evvelki tahminlerimiz ta 

ltıo. " llıa:-ttJcr! ~ a ile ·'lkip e dıliyordu. Büyük Millet Meclisi Reisi 
~~ o'--· yarış saha !'ını §ereflendirmi§lcrdi. Yarışların neticele· 

IW)'Unu• R · _, ... esım !erimiıı; varm sevreden hanımlardan ba-
~U'ID: • ~ . 

.. bi:- ~ Pl)'U ıa.teriyor.o( 

Cemal çok müsait bir hava ile Ça- J • d b • h d•t•k A J • d 
nakkaleye geldi. Meruime iıtirak ge meSID en eri ya U 1 1 a emm e 
eden heyet Kilye mevkiinde mo· yeni cereyanlar başlamış 
törlerle karaya çıktı. Buradan 
kamyon ve otomobillerle Mehmet- ı ~\ ~ .. ~,•l'lln 
cik abideıine gidildi. Şükrü Nai- ,~ " ' 
li, Sabit Paplar ve Çanakkale Va- l \ i t . • ~~ 
liıi Süreyya Bey, Trakya umumi 11 

f f"' 
müfettiı muavini Şükrü Bey, Ge- _, ~ ~ .. , ~ • 
libolu, Keıan, Maydoı kaymakam· 8 • 
lan, civardan gelen binlerce halk, 
heyete ittirak ettiler. 

Tezahürat her ıenekinden daha 
güzel oldu. Halkevi Reisi Ali Rıza 
Bey, umumi harbi izah eden kon· 
feranıını verdi. Nakıye Hanım, 
Talebe Birliği namına Rüknettin 
Bey hitabeler irat ettiler. Abide· 
ye müteaddit çelenkler konuldu. 
lıtanbuldan gelen bir çok çelenk 

araımda umumi müfettitlik, Ça- Kudüıte Yahudilerin "Ağlama duvarı" dedikleri Seyhan mabedinin duvan 
nakkale belediyeıinin, Bigahların sayılan yer ... 

çelenkleri göze çarpıyordu. Bura· 
da kurbanlar keıildi, bir mevlüt 
okundu. 

Merasim aonunda Gazi Hazret· 
)erine, yükaek makamlara telıraf· 
lar çekildi. 

Taymis gazetesinin Kudüs muhabi
ri Yahudiler hakkında göriltlerini gaze
tesine yazmaya batlamıştır. Bu dikka
te değer makalelerden ilkini bugün 
neırediyoruz : 

"Alm~a Naziliiin iktidar 

mevkiine gelmeıindenberi Yahu • 
dilik aleminde yep yeni cereyan· 
lar hatladı. 

On bet yıl evvel, Filistin, Yahu-

(LQtfen~~J 
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Nafıa Vekili lzmirde 
tetkiklerine devam 

edigor 

·- -- - -
D1 ni kine/er od 

aırasında gigi 
bılecek 

-
istikbal harbi, hava harbi olacak Lehistan ve Eston 

Eski hava kumandanla-\ Ierinde bir karar arasındaki münasebet 
rından biri Amerikanın 
siqasetini takip ediqor 

Middlesburg, 27 (A.A.) - U. 
mumi harp zamarunda Amerika 
haya kumandanı olup 1926 sene 
ıinde Amerika askeri hava ıiya • 
setini tenkit ettijinden dolayı di· 
vanıharbe verilen Ceneral Vilyam 
Mitebele dem ittir ki: 
"- Ordu Ye donanmaların te · 

sirleri kolayca bertaraf edilebilir. 
Gelecek harplerin neticeleri ha • 
vad1L alınacaktır. Alasga bugün · 
kü dünyanın seYkulceyf anahtarı· 
dır. 'Eier Japonya Amerilta He 

ilfımharp edecek olursa, Alaska · 
yı ele geçirmek istiyecektir ve o 
radan tayyarelerle Ney Y orku 
bombardıman edecektir.,, 

Ceneral Mitehele, en asri ve en 
mükemmel 400 tayyarenin hava 
kuvYetlerini tetkile kifi ıeleceği· 
ni söylemekte ve tunları ilaYe el· 
mekteclir: 

"- Bunlardan üç tayyare bü · 
tün büyük Japon merkezleri hal· 
lunı tahliyeye mecbur edebilir. 

Dini kisveler vazife sıra
sında giyilebilecek 

Buna, 27 ( A.A.) - Alakadar
ların, kendi aralarında verdikleri 
karara imtiaalen Burıa vilayeti • 
nin 'bütün köy ve kazalarında 
imam, hatip, vaiz ve hocalar di· 
nl kiaTe olan tank ve latayı sade· 
ce vazifelerini ifa sıraıında ıiy · 
mek üzere çılcarmıtlardır. 

Bu güzel tetebbüı, takdir n 
memnuniyetle kartılanmıtbr. Ma· 
halli belediyeler de çartaf ve ben· 
zeri kılığın Türk kadmımn asil 
yüzüne yarqır medeni kıy af etlr 
tebdili yolunda verilen kararlanr. 
tatbikine batlamıfbr 

Nafıa vekili lzmirde tetkiklerine 
devam ediyor 

Memleketin her tarafında 
ha va tazyiki düıüyor 

Ankara, 27 (Hususi) - Bura· 

lzmir, 27 (A.A.) - Nafıa Ve· mm vaziyetini tetkikle metıul ol· da hararet dereceıi buıün 29 a 
kili Ali Bey, tehrimize geldikten mutlardır. düttü. Öileden IOJU'a hava tama-

Ka b l Alı. Bey, lzm·ırdekı' tetkı'katını men kaP.andı. Hafif Jaimur bat· c:>nra sa a - zmir yollarmır 
ikmal etikten sonra İzmir _ B•... ladı. Meteoroloji enstitüsüne ıe· 

Halkapınardaki atelyelerinde tel - ı h beri 
dırma hattını da tetkik ederek B~- en a ere ıöre iki ıündenberi 

kikatta bulunmutlardır. Vek· lek • h 
lıkesir tarikiyle Etkitehire ı<M'e . mem etın er tarafmda bava 

Bey, Bomovaya giderek istasyon -~ ~-- ik' "t -- ..ı• d'" ekt cek ve oradaki imalathaneyi tet· -...y 1 mu elllUlıJen uım e-
binuını ıezdikten sonra Ziratmek· dir. B..,._ dütüldQün dereceai 

teblni de ziyaret etmitlerdir. kik edeceklerdir. h Orta İzmir, - Nafıa Vekili Ali Bey, bil aua Anadoluda lcendiıi· 
Nafıa Vekili Ali Bey bu aabah Aydm cletniryollan idaresinde ye- ni aa.termiftir. Son 24 aaatte bu 

d:'•üklü~;D Anbrada altı mili• lmmutlanhir, belediyeyi Ye Cum ni demiryolları itlerini ve aydm ... • .. 
huriyet Halk Fırkaıını ııruıyle zi· Demiryollarmm deniz iskelesi vt metreyi bulmuttur. Trakya, Eie, 
yaret etmiflerdir. Bu aiyvetler- ziyetini tetkik etmiftir. Kutamoau, Eakifehir, Kütahya, 
c1 • ..._. y Bil Av.dm... Ankara havaliıinde, Zonıuldak· 

JM~~~UaBl14.---.- Dıatu.,.._.~_...n..1,.-&.;~J.-- .aw ... • i ,. 
tuia.mıı cörmek iftin Alıancağıı tın alınacajına dair kuvvetli bir derecesi Jzmirde 29. Yalovada 18 
ıitmiıler ve bundan ıonra rıhtı - ıayia vardır. dır. 
........................................................................................... 
dileria ıiziinde yeni bir milli yurt/ husumet &lemine kartı biricik ilti· 
mahiyetini aldı. Yahu dilik bu • caıih 1&J1D&ia koyuldular. Bun· 
rada yeniden dolacaktı. Yahu · lar, Filietiai yalım bir takan Ya -
diler, harada yeri ekerek biçerelr hudi taifelerinin JVd• cleiil, bü .. 
memleketi iıtiımar edeceklerdi tün Y ahadilitin yurdu tamJorlar. 
ilk ince bu itle Siyonistler mef gu' Y abudilerin ae"eti, ticareti, iti, 
oldular. Daha tonra bütün Ya · ıücü hep oraya geçecek ve bu su· 
hudiler, bu itin it olmak itibarile retle Filiıtin dünyanın mali, ticari 
verimli olduiuna kani oldular vr merkezi olacaktı. 

~-~ itia Yahudi aermayeai Fi • Yahudilerin en ilai ıelenlerin· 
lııtıne aktı. den biri bana ıu sözleri aöyledi: 

V" ıiyet iki sene evveline ka · "- Amsterdamda dört büyük 
du hu ıekilcle deYam etti. He· elmas taciri vardır. Bunlar on se 
me-lcketteki Yahudileri yeni bi ne içinde Amsterdamm bütün eı .. 
korku alclı. Ve bunlar kendileri mas ticaretini FilisUna çevirebilir
ni tehlike ıölıeıinde 7qıyan biı ler. İçlerinden birinin bunu dü 
millet IJÖl'lllele batladılar_. Siya- şündüğünü blliyonun.;, 
nistlerin 11lahcıJar aDYUll Uan U 

maati tarafmdan Milletler Cemi· 
yeti mudalar komiteaine ıönder; 
len l»ir ietidada bu hi.ler fU tekil· 
de ifade oluauyor: 

Bu yeni cereyan Y abudileri ka· 
file kafile Filistine çekmeie bat
ladı. Fabt Filiatin hül·' 
muhacirlerin adedini tahdit etmit 
bulunuyor. Fakat Yahudiler bir 
çareaiai bulup Fililtine IİJ'İyorlar. 
1931 de Filiatinin Yahudileri 17E 
binden ibaret olclukları halde bu .. 
ıGn 2SO Yli ı'5tller· Bir Y ahud' 
'8hlri lbilHn nüfusı· 
l931de U..etti. Buıün 
80.000 ... , .... ~. 

o 

Misli ıörülmeOJİI bir 
met dalgası 

Tek•ı, 1:1 (A.A..) - Şimdiye 
kaclar _.i slriJlmemiı derececle 
tiddetli •• bir met dalauı ile qaü
terafik bir fırtına on kilometre ka 
dar içeriye ıinrek Meksika kör· 
fezi ıahillerinde 150 kilometre tu
lünde bir aahada mühim tahribat 
yapmıtbr. On iki kiti kaybolmuı 
tur. Huar, bir kaç mHyon dolar 
tahmin edilmektedir. 

Zeytin mütehassısı 
tetkikler yapıyor 
Maila,27 (A.A.)-Vili1ettla· 

hiliadeld .,tincilik mintıkalamu 
teddk Ye icap eden tedbirleri aJ,. 
mak üzen :aeytin mütehuauı Fet· 
hiye, Bodrum, Marmaria kuala· 
rıncla tetkika batl•mıfbr. Yalan· 
da n,tia •taçlan iiMriDde fenni 
1'akllD Ye timar ameliyab tatbik 
edilecektir. Merkesin Derokly, 
Y enik6y, Dayrok kiylerinder 
badem aiaçlarmdalci hatei'atlar.I~ 
mticadele için terti1'at almmııt.. 
Y akmda mücade,ele baılanacak -

''Buhran yüzünden her sabada 
şiddet peym eden iktısadi raka . 
bet, Yahudileri iktrsadt hayatın 
her sahasmdan çıkarıp atmafr 
hqlamıfQr. Al manyadaki Yahu 
di cemaatinin uğradıiı eşsiz teca· 
vBdiıf, Almanya haricindeki Y n 
hudllıln medeni ve maddi mane· 
vt ~ ilserind'ıe de tesir etmi'" 
huı.,.. Yahudiler bir çok 
memflketlerde yeee uğramışlar · 

Ha;rfa ~ ttfllıl.ılalıillwtr. K,· tır. 

dır. 
Be -....ı,. Mai, Yahudiler

de milb bir fmU' uyandırmlf bulu· 
nuyor. Bunlar ilk önce kendileri· 
ai Lehli YttJ& Abnaıı aaydıldar. 
halde 1nımı bırakarak kendilerin; 
her teJden enel Yahudi tanıma· 
la hqladrlar. Siyoniıtlik onlarır 
nazarında yem bir mana kazandı 
Ve 1lalllum hepti Filutini, bf· 

dili telariala faal . ,_ .................................. --···-· _ ....... . 
Yahudi ol• u aaflanaı tetkil ediyor Ye Yahudi· 

Filiıtine Yahucll ..,... .ate • 
madiyen ıiriyor. ~i 
paraların miktarı 13 milyon İlter. 
linden fazladır. 

Yahudilerin bu milli ıuuru Si · 
yoniatlik hareketini ilerletmit 1-
lunuyor. 

Siyonietlerin içindeki ıılahçılar 
fqiıtliii kabul etmiılerdir. Bun 
lar SiJODİlt tetklllbam mahalif 

ler içinde aosyaliıtlik yapanlarla 
mithit lcaYıalara siriti1or. Bun· 
lanD Y abudilik claYuma ihanet 
ettiklerini a8ylüyorlar. Biitün bun
lana pye ve hedefi Filistin ve 
Maftl'&Ji Erclentleld ekilecek ara· 
mJI iatimllk .. Yahaclilere deTI 
etmektir. 

Hali hazırda Yahudi tetkillb 
Filiatine Yahadi kapmak ~in ut· 
rqmaktadırlar. 

Lehistan hariciye nazıri M. Be . 
iki devlet arasında anlaşmalar ~ 

bulmıya uğraşıyor 
Varşova, 27 (A.A.) - Tallin

de ıueteciler konferansının hita
mında Leh ıazeteleri huıusi mu· 
habirlerinin Tallindeki ikametin • 
den memnun olup olmadığı ve mü 
kifemelerinin neticeleri n~ olduğu 
hakkında tormu9 olduktan bir su
ale cevaben M. Beck föyle demit· 
tir: 

"Lehistan ile Estonya araıın -
daki münasebetlerde her zaman 
olduiu ıibi Ettonya hükumeti nez 
dinde tam bir anlar-ma bulacağım
dan biç füpbe etmedim.,, 

Baltık hükümetlerinin \etriki 
meıaileri arzuya fayan olup olma· 
dıjı suretindeki suale cevaben de 
föyle dem ittir: 

"Lehiıtan, bir Baltık memleke
tidir. Binaenaleyh bu bükUınetle· 
re müteallik olan her ıey onu ali.
kadar eder. Fakat bu tefriki me-
1&inin ne olduğunu tarif etmek zan 
nedildiiinden daha çok mütkül • 
dür. Maamafih ıüphe yoktur ki, 
bütün memleketlerimiain menfa· 
atleri ar.unıclaki teaanül her bal • 
de maatdd teklini alacak •e yo • 
1111111 bulacaktır.,, 

rından birinin beynelmilel ıiyuete 
inaanl •• müsbet unaurları ithal 
etmekten ibaret oW ..... u be;an • 
dan aoma alsleriae ta auretle •e • 
TUi etmiftir: 

"-Ben bedbin deiilim. Fakat 
fUl'Ullll kabul .,.. teslim etmeliyim 
ki 10D MDll .. ı.,.n.hailel ha • 
yatta bir çok bG,uk milfküllere 
teaaclüf edilmiıtir. Eatonya gibi 
Lehiıtan da bu inaani Ye ihyaki.r 
cereyanları likaydaae temata e • 
demez. Her hanıi bir mütkülün 
iktihamı z•m•aı bul61 ettiii •• ih· 
yakir ye Dllabet bir it yaprlmuı 
._... -klnoldaia vakit I,.elait • 
tan tie- Eltonya llemen müttenk 
bir liaan bulmutlardır .,, 

Hatip, aon senelerin nbJlini 
ıözden ıeçirer.ek demiftir ki: 

Scljama ile ve diier EstoO 
let adamları ile son devre 
ço:ıunu yaptık ve faaliyet 
bir çok meseleleri tetkik 
Son n ."nanlarda bazı ecne 
tc1eri ve bir tak!lll diplo 
haf il, bir mütekabil mua 
sakından bahsediyorlar. 
melerimizde bu meseleye 
ettik. Şu fikirdeyiz ki, hor 
dan tetkike deler enler -·---
dütüncedir. 

Yeni ihtikar itler kartı---.. .--.. 
Leh;ıtan, ne de Eıtonya li 
lamazlar. Biz•m yapbj._...__ 

iti diler memleketlerin 
melerini iıtemekte bakln·..09'ıllıl_ 

ğu kanaatindeyim. Menfi 
yüllere kartı ibyakir it 
ciddi bir faaliyet ibraz e 
mektir. Ettonya ile Lehi-·--
sında hiç bir ihtilaf no 

tur. 

DUn M. Soljama, Lehi 
cumhuru M. Moacicki'aiıl 
tan ile Eıtonya arumd 
ir miıal tetkil edebilece 
ıebetlerin diler me 
. • bi• .;,.ı .. 

ı ecejl ıureimderü 
leri nutkunda bir~ 
kul1anmq olmaamdaa d 
tiyarım. Şuna kaniim, 
Seljama V art0•adalri i 
benim Tallindeki • 
ıötürdiiüaa intıD&lann 
tUrmütlGr. 
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. konuıuyor: 
::~i .•rra kitaplara geldi. Ge· 
lu •hı evrak yok olmuttu. 

Ylnel)i yazma kitaplar bi-
"'-hvoluyor. 

.. ~~ları söyledikten sonra ... ,. 
lıgo numaralarına benzer 

~il arkaya saymaya baş· 
1 

389, 768, 3293. 

t tttitn b 1 k " .. h d ~I ' un ar utup ane en 
lp}llrtnıı ! 

de ~ım 11kıldı. Kitapla
.. Uz.ııan hırsız elini dü
llııe ı _ .. "h 

ıı:utu ane yolunu tut • 

· 7 Ya, kaybolan kitaplann 
ye hiç olmazsa isimlerini 
d d' e un. Karakaplı defterle· 

. . bu numaralann yanında 
~ltttleri vardı. Fakat isimle,t defterin yanı batında gc-

• t vardı: Zayi olmutlur. 

il kapağını kapadım. Fihris
e baktım: 1304! Tam kırk 
ı::eı basılan fihristin san · 

47 sene sonra 1934 te 

Avrupa • 
nıçın postası 

• geç kaldı? 
Şimendiferin ltalya hududunda ıahşidat yüzünden değil, 

Yugoslavyada lokomotifin yoldan çıkmasından 
dolayı geç kaldığı anlaşıldı 

Her gün sabahleyin yediyi kırlı 
geçe gelmesi mutat olan ekspre~ 
katarı dün hayli gecikmiı ve ak· 
şam on yediyi iki geçe İstanbul 

istasyonuna girebilmittir. 
Trenin gecikmesi, epey merak 

uyandırmıf, muhtelif rivayetler 
meydan almı§tır. 

Yolu, Belgrat istasyonuna ka · 
dar tamamen batka olan, konvan
siyonel treni sabahleyin tam vak
tinde gelmiftİr . 

dunda geri kaldığı ve buna o mm· 
takada bir takım tahşidat yapıl . 
masınm sebep olduğu, dolaşan ri· 
vayetler arasındadır. 

Dün öğle vakti tren kumpan · 
yasma meseleyi ısoruşturduğumuı 
zaman, "trenin bizim hududumu· 
za geç teslim edildiği,, ve oradan 
alelusul beş buçuk saat sonra İt 
tanbula varacağı, söylenmiştir. 

Öğleden sonra, ekspres treni bi· 
zim hududumuzu geı:;miş ve lstan· 
bula doğru yolda bulunuyordu. 

dan çıkmış ve lokomotifini değiş· 
tirmek mecburiyeti hasıl olmuş • 
lur. 

Lokomotif değiştirmesi satlercc 
sürmüştür. 

Yoldan çıkan lokomotif bitta • 
bi Yugoslav lokomotifidir. Her 
hudut geçildikçe, vagonlar nynen 
kaldığı halde, lokomotifler değiş· 
tirilip, ait olduğu memleketten 
bir lokomotif, treni, diğer hududa 
kadar götürmektedir. 

iKTiSAT -Dünya ticareti 
ne vaziyette? 
Millet!er Cemiyeti iktısadi istihba· 

rat bürosunun çıkardığı bir rapora gÖ· 
re bundan be§ sene evvel bat göıter • 
~iş olan iktıaadi buhranla birlikte baş· 
lıyan dünya ticar~ti miktarında azal
ma 1933 senesinde durmutlur. Çünkü 
1933 ıeneıi dünya ticareti blançosu 
hafif bir ziyadeleınıe kaydetmektedir. 

Maamafih dünya ticareti kıymeti 
1932 senesinden 1933 senesine kadar 
gene altın o!arak yüzde on nisbetinde 
azalmıştır. 

Transaksiyonların çoğalması doğ • 
rudan doğruya ham maddeler yüzün• 
den ileri gelmi~tir. 1933 ıenesinde 
dünya tic·.rctine giren ham maddele
rin miktarında 1932 senesine niıbeten 
yüzde sekiz bir fazlalık görülmekte -
dir. 

Mamul emtia ticaretinde yüzde iki 
ve yiyecek içecek miktarında yüzde 
sekiz olarak tahmin edilen bir azalma 
vardır. 

Bu azalma, bazı memleketlerin da· 
hili ihtiyaçlannı bizzat temin için ıar
fettik:eri mesaiden ileri gelmektedir. 
Avrupa memleketlerinden bazılarımn 

hububat ithalatı fevkalade azalmııtır. 

li~Jl lltıda, dumanı üstünde bir 
~, h' 

ıgw ıdl~ ~ . ır ıkandal gibi ortaya a· 

Konvansiyonel treni, Paristen 
:kalkarak, Zürih, Münih, Viyana, 
Budapeşte, Belgrat tarikiyle gel
mektedir. 

Dün geciken ekspres treni ise, 
gene Paristen Dijon, Lozan, Mi .. 
lano, Triyeste, Zağrep, Belgrat 
yoliyle şehrimize varmaktadır. 

Trenin dokuz buçuk saate ya · 
kın gecikmesinin asıl sebebi, an · 
cak akşam üzeri Sirkeci istasyo . 
nuna girebilmesinden sonra anla· 
!•lmı!tır. 

Raylnrın çürük olması, lokomo· 
tifin halezonlarda süratle dönme· 
si veya tekerleklerde bir arıza 
bulunması, bu kazaların müsebbi· 
bi sayılmaktadır. . 

1932 den 1933 sene5İne kadar dün· 
ya ticarc:ir+•ki maJl:-:rm kıymeti altm 
olarak yüzde on ila on iki nisbette 
düşmüştür. t•• 

eıtıyor, 

••• 
ı.. kütüphaneler 300 • 350 
tıhi ola .. 1 d' lıı)· n mucsaese er ır. 

1~·. kaybolan kitaplar fihris-
e) ~hi olan 1304 ten ne ka

'1tra kadem basmıtlardır? 

1 kocaman satırlarla zengin 
~tin soyulup soğana çevril-
• .. ak Ye bunu bugün oluyor· 
b~~ternıek ilk bakımda mana· 
-~ lık gibi görünüyor. Eğer 

toaliteyi 47 sene sonnısından 
llıuharrir efkarı umumiyeyi 

• İçin işe biraz skımdal çeş
cı~. 

~"' itihJlr ettii?i hıraızlık 
' .... \'inden bir keşifte bulun
,cı~"k 

~"~I U. nıek iatiyor. 
l\bıık lıır zekanın, ten'bel ve eki 

ltıcydıına çıkan marifeti-

' 
d lıoy)e bir kütüphane defte· 
il therde zayi olmuştur diye 

kit 1 b" ı· .. )' ap arın ır ıstesını çı· 
t'tıtı s b'l .. • b' aat ı e surmıyen ır 

~Etem 
~ Vek·ı· 
li}'~ 1 ı şehrimizde 
ıı Yek·ı· '~k· 1 ı Fuat Bey d" ıap.. . , un 
• •eaıy} h · . 
tlıiı e fe rımıze gel-

~y .... 
- }' d' .ogle yemeğini To· 

'tt b· e ıkt ır· . en sonra, akra· . ltıırı . 
evıne misafir in· 

-

Ekspres treninin İtalya hudu • 

Sergi 
Dün 50 bin kişi tara

fından gezildi 
Yerli mallar sergisini ziyaret e· 

Ekspre. treninin Yugoslavyn 
hu"•ıtları rlelıi!inde JoJ<on--tifi ~o' 

Hava 
lzmirde sıcaklık 

derecesi : 42 
denlerin sayısı, dün rekor derece· • • 
sine varını§, sabahtan ak,ama k~ Şehrımızde derece 38 den 
kar sergiyi 50.000 kiti gezmiştir. yirmi dörde indi 

Açıldığı gündenberi sergiyi ge· Boğucu sıcaklar devam et· 
'7,.nı .... ; ... u•v•u ?4~ nnn .u h •• ı"'".... rnekte ve ba7.ı verlerde de artmak· 
tur. tadır. Mesela lzmirden gelen ha-

Dün, havanın bir az deiitik ol· 
muı da, bu büyük ziyaretçi hü • 
cumunun sebeplerindendir. 

Halkın çoğu şehirde kalmış ve 
bütün vaktini sergiyi gezmek, yer 

li malar hakkında fikir edinmek· 
le geçirmiştir. 

Kalabalık çokluğundan sergi • 
nin kapıları bir kaç defa kapan· 

mıt ve içerinin boşanması bekle . 
nilmiştir. 

Lehistan adliye 
nazırı Istanbulda 

Lehistan adliye nazırı Mösyö 
Çeslav Mihalovski ve adliye müs· 
te§arı Mösyö Yulyen Sinitski dür. 

şehrimize gelmi! ve T okatlıyan o• 
teline inmiılerdir. 

Lehistan nazır ve müsteşarı, 
tehrimi2i gezmek üzere gelmi§ler· 
dir. 

berlere göre ziraat mektebinin me
teooloji dairesi dün gölgede hara· 
ret derecesini 42,4 olarak kabul 
etmiftir ki bu vaziyet İzmir için 
şimdiye kadar görülmemiş bir ha
disedir. 

lstanbula gelince evvelki gün 
başlıyan kapalılık ve yağmur gece 
de devam etmiş ve bunun neticesi 
olarak boğucu sıcaklık biraz hafif. 
lem iştir. 

Rasat müdürlüğünün bildirdi • 
ğine göre sıfır hararet derecesinde 
ve deniz seviyesine indiri)mi! ba • 
rometre dün saat yedide 751, on 
dörtte 753, hararet derecesi de sa· 
at yedide 20, on dörtte 24 rakamın 
da karar kdmıştır. 

Bundan evvel sıcağın 38 e ka
dar çıktığı hesaplanırsa on dört 
derece birden düştüğü anla§ılır. 
Dün azami hararet 24,3, asgari 
19,7 olarak kaydedilmiştir.Rüzgar 
mütehavvil olmakla beraber ekse
riyetle yıldızdan esmiştir. En çok 

Beraberlerinde bir de şube mü· I hızı saniyede 12,5 metreye çıkmış-
dürü bulunmaktadır. ___ l_tı~ 

DEHRi Efendi Nasıı 

? 
;>' 

· · . Kadınlar gibi olmağı iste· 
nıek, kadınlığa gıpte etmek ... • • • Bu yaşlan sonra!. .. 

Vagonlara ve yolculara bir şey 
olmamı~tır. 

Her zamanki gibi altı vagon sa· 
limen gelmiftir. 

Kasımpaşa cinayeti 
"Nazmiyeyi ben öldür

medim,, diyor 
Kaıımpaşada Bedrettin mahal· 

lesinde oturan metresi Nazmiyeyi 
öldürdükten sonra oturdukları c· 

danın zeminine gömen katil Os · 
man, lneboludan getirilmiş, tev · 
kıfhaneye gönderilmiştir. 

Katil hakkında tahkikat devam 
etmektedir. Oımanın üzerinde 
çıkan bıçak, Nazmiyenin elbise .. 
leri adliyeye teslim edilmiştir. 

Katil Osman, polise verdiği ifa· 
dede demiştir ki: 

- Ben Vakfı Kebir kazasının 
Yalı köyünde Hacı oğullarında · 
mm. Mevlude isminde bir kadınla 
evli iken Nazmiyeyi ikinc· 
kadın olarak yanıma nikahs11 
aldım. Bu sırada İstanbul~ 
geldim. Nazmiyeyi de lstanbula 
getirdim. Kendisine Kasımpaşnda 
ev tuttum. Nazmiye Çe~memeyda· 
nında inhisarlar tütün deposunda 
çalıııyordu. 

Nazmiye ile çok · sevişirdik. 

Bundan on sekiz gün evvel Naz· 
miye depodan eve dönmedi. Hay· ı 
li aradım. Bulamadım. Polise 
de haber vermemiıtim. On gün j 
beldedir.ı . Nazmiye meydana çık· 
mayınca fazla teesüre kapıldım 
Vapura bindim, memleketime gi
diyordum. Nazmiyenin öldürül • 
düğünü soruyorsunuz. Bundan 
haberim yok.,, 

Bazı maddeler fiatlerinde büyÜk te
mevvüçler kaydolunmut ise de · umu • 
mi kaide mucibince mamul eıya fiat. 
leri İptidai maddeler fiatlerine nisbe
ten daha ziyade düımüştür. 

Buhranın batlangıcından beri ilk 
defa olmak üzere zirai ve yahut made
ni maddeler çıkaran devletler mallan
nı, ithal ettikleri sınai mamulat ile ta
kas edebilmiılerdir. 

Maamafih iktııadi buhranın baılan· 
ğıcını gösteren alametlerden biri de 
1928 senesinde bu mübadele şartları
nın tekrar ortaya çıkmış olmalarıydı. 

Zirai maddeler ihraç eden memle
ketlerden bir çokları ihracat!anrnn 
miktarım artırmağa ve bu aurctle ti .. 
cari bilançolarını aktif ve yahut daha 
az pasif bir hale getirmeğe muvaffak 
olmu§lardır. 

Arjantin ile Brezilya bu husuıta 
birer istisna teıkil etmektedir. Bu mem 
leketlerde ithalatın çoğaldığı görül • 
mektedir. 

lngiltere, Japonyn -,e diğer bazı ta. 
li derecede sınai memleketlerin 1933 
senesindeki ihracntı miktar itibariyle 
artmıştır. 

Biı·:~şmiı Amcriknda 1933 senesin
de gerek ihracat ve gerek ithalatta 
iyile§meğe görülmeğe ba§lamııtır. 

lngiltere ve yahut Fransa ve mÜs· 
tem!ekeleri &İbi gruplar mıntakaları 

araarndaki münasebatın inkitafı 1933 
senesinde, gerek bu miktarlar ve ge
rek yabancı memleketler bakım nok· 
tasmd;:" birinci derecede bir amil ol
muılardır. 

~~~~o~~~~ 

Mısır elçisi 
Bir müddettenberi memleketin· 

de bulunan Mısırın Türkiye elçisi 
Abdulmelik Hamza Beyin önü· 
miizdeki hafta içinde lstanbula 
gelmesi beklenmektedir. 

Görüvor? 

. • . Hem de kadınların erkek

lerle müsavat iddia e~tikleri bir 

zamanda doürusu şaşılacak şey!.. 

l>rlırl Et. - F.ğer kııdııılorla biz mU :ni 
oı .. :ı~dık <:nı df:'reeel hnrnrctt~ onl:ır gibi bal· 
dırı f;'ıphık lnı'E'dk iOPk bir es\apln olin.f:-n ı:ı· 

knbllir, bıı wakta cal•r t ırtta buram bunun 
terlrnwzdilt ! .. 



•-~~ · !sn~zım--~~-~--~--~~~~-~~~~~--~~----~-~-~~~~~~--~~~~~ 
Avusturya hadiselerine Bizanslaşan .$tAiule fl&i4lee: 

b• b k Avrupa 
ır a iŞ -- (Baımak.ıledeıı devam) 

J - ----· lan bir "baı,, ın kendi kendine 

A 

~~mumı Dikkat:Bu yaman dil 
sizi de aldatabilir syan hareketi nasıl başladı, nasıl bitti ?-Alman- yatamağa mecbur edilmesi gibi 

yanın mesuliyetten kurtulmak için aldığı tedbirler bir teydir. Hemen hemen büyül

/ta/ga nede'! dola_g_ı. h __ er ·_memleketten ziyade Avus~ bir Viyana tehrinden ibaret ol.-
t h d [ d h bugünkü Avusturya bu halinde "N b•I . 
arya a ıse erı onun e assasiget gösteriyor ? kaldıkça çektiği iktııadi ıztrrap • e yapacaj'ımı ı mıyorum Beye-1 

... {Ba::ı tarafı 1 nci saytfada) dilemiyen bir nokta vardır ki, bütün Jardan kurtulamaz. Bu ıztırap • Vaziyetim elimdir. Asalet ve neci. 
le diğer taraftan onun manevi nüfu • b d ı ı lardan kurtulabilmesı· ı·çin ı•htı·maJ • aJ• .. • • • u ev.et erin araıında Avusturya ha- f J 1 
zunu da hayli ıarımrttı. Bu itibarla d" J • ki bazı çareler vardır. Fakat her mlS I MUCeSsemı, 8ZI et Ve U vıye 

ııe ennden en z\yacle müteeuir ve 
Hitlerin, eski manevi nüfuzunu yeni· hatta müteheyyiç olan devlet İtalya . halde bu çareler ne bugünkü Al . · 
den kazanmak için, bazı teıebbüılerde dır. Onun içindir iri, J talya hükumeti manyamn istediği antlüste, ~ Vapura. yetiıecektim. Kadıköy 
bulunma11 laznn geliyordu. Bunun i- A it 1 . . iakeleaı·nı'n hın ... •b•nr kalabalıgvı a vuıturya hadiıelerinin ilk akiıl•rı· du- a ya ıç b' ·· f k - ~~ çindir ki, Avuıturya dahilinde bu .. m ır nu uz mınta ur 

t . 
1 

yulur duyulmaz hudutlarına asker haline gelmesinde, ne de digver raıında kendime yol açmağa ui-
mem ekeli A manyııya ilhak etmek ga· göndermİ§tİr. Digv et taraftan lnaı'ltere kta k d b . il b' . dh' • . devletlerin Avusturya ı·çı·n ı'lerı·ye raııyor, ııca n ve ar rnb an u-
yesı e ır aıra ııyan ve te lf hare- ve Fransa ile alınacak tedbir huıusun· 
ketleri baılayınca bu hareketlerin Hit- sürdükleri idare ve tedbı'r cekı'lle· ram buram ter döküyordum. Bir· 

da ıiyaıi müzakerata giritmittİl-. Y d b. 1 
ler tarafından muayyen bir makıat ve rindedir. en ıre yo umun ortasına kazık 
lüzum üzerine uyandınlmı• olmass ib- Acaba Italya hükumeti Avusturya ç·· k h ıihi bir adam dikildi. Gflll"eme· .. un ü er devlet Avusturyalı - -~ 
timaJleri zihinlere geliyordu. hadise!eri karşııında neden dolayı bu 1 dim. Durdum. bitkin tavırlı, aüne-

1 t V
. B k kadar hasaaıiyet göıteriyor? Acaba ı. arın Yata.matını, onların hayatmı k l k 

! • ıyana •tve ili Dolfuıun f h pe ı ı lı adam hafifçe üzerime 
k ti

. ·1 ti' el . tal ya bu hadiıelerde dogw rudan do-ru- ve re a mı değil, sadece kendi 
a ı ı e ne c enen uyan hareketi bu • dojru eğildi. 

ah ı •t · · d k b im ya kendi ıiyaıeti aleyhinde bir kaıt ve memleketlerinin menfaatini ken. 
va Ye teraı ıçın e vu u u uıtur. mana mı buluyor? - Bir dakikanızı alabilir mi· 
Mik 1 

dilerinin siyui ve iktisadi emni .. 
tar an kırk, elli ile yüz ki§İ •· yim, Beyefendi? 

raaında tahmin edilen asilerin kıımen Müteveffa Baıvekjl Dollus ilk za- yetini düıünüyorlar. Onun için 
manlarda Fra ız ah t• • t-'-: A t hakk Bu adamı tanımıyordum. Onu J\vuıturya aıkeri, kıımen de polis kı- ns sey a ını aıup e· vus urya ında her biri baı-

yaEetine girmitlerdir. Ondan ıonra ilci derdi. Fakat zaman ile bu siyaseti bı- ka baıka kurtuluı planları hazrr • hiç bir yerde görmemiştim. Onda 
kola aynlarak bir kısmı Viyana rad· rakmıttı. Ondan sonra İtalya Batve· J 1 h' b. _ ,_ kibar dütkünü bir hal vardı. Va· 

kili Moıuliniye yaklqmııtı. Dolfuı ark ıyor ar ve ıç ır vaait muayyen k ak ld 
yo istasyonunu e:Je seçirmiıler, diğer bir ıslahat plaAnı u··zerı·nde 1.t.ıfak puru açırm üzere o uğumu 

ıık Romaya gidiyor, Muıolini ile iati-
kmm Baınk&Jet binasına sirmifler • d" d edemı'yorlar. Avusturyada ı·ayan ıöylemekten utandım. fare e ayor u. Bütün dahili ve harici 
dil'. Radyo iataayonuna sirenler Dol- l l 1 - Sizi dinliyorum. ıiyaıetirii talyan ıiyaıetine uydura • av arı kıp kızıl sokaklardan a • 
fıııun istila ettiği hareberini nefret • yordu. Son zamanlarda İtalya ile A- k Dedim. Muhatabım beni tenha ın i '}ler, Baıvekilet binaıına girenler arken devlet adamları, kendi 
de Dolfua ile beraber nazırlardan iki vuıturya ve Macari,tan araıında ak· planlarına ve prensiplerine yapıf- bir kö9eye çekti. Kıuk, ağlamaklı 

tedilen siyasi ve iktıudi tefriki mesai b' 1 k d El d. ark.,. da,ını tutınutlardrr. Ayni zaman· mıf, ate§ nehrinin kesilmeıini bek· ır •es e onu~u. pençe ıvan 
d muahedelerinden aonra Avuıturya • d 'b" k il 

da Dolfuıu üzerine alet ederek öl ür- l liyorlar. Açlık ve ı'•sı"zlı'k bı·r urur gı ı, o arını karnının üı-
talya münaaebatı bütün bütün yakın- Y mii~lerdir. k d 'b b tünde bağlanıı•b. Bacını gög~ süne 

Irk peyda etmiıti. Nihayet Dolfuıun ara uman gı i ütün Avustur .. 7 7 

Eğer bu ıırada nazırlarm hepıi Dol· k ı· d b b dücürmü•, gözlerı'ni hantal kun-at ın en ir gün !onra gene Muıolini yayı aıtan bata bürümüıken 'l' Y 

fuıun yanında içtima halinde bulun • ile aralarında bir mülakat kararla•mı•· d l duralarmın patlak uçlarına dik-ıaydı ihtimal ki, aıiler hükUmeti eUe- s s ev et adamları birbirlerlle bit • 
rine alabilirlerdi. Alamamıt olsalar bi· tı. Hatta Dolluıun kansı daha eyyeJ mez tükenmez nüfuz ve ıiyaaet mitti. 
le isyan ve ihtilal hareketi daha çok mülakat mevkii olarak tayin edilmit kavgalarına tutuşuyorlar. - Bendeniz hayatı memuriye. 
genişlerdi. Fakat a5iJer bu vaziyeti bu- olan (Riccione) ye bile gitmiıti. Mu- Avrupa diplomatları, bir taraf- timin bir cilvei elimi ola.rak bir 
lamamışlardır. Dolfuıun yanında ol - ıolini de buraya gelmifti. Dolfusu bek- sene evvel açığa ıevkedildim. Hu-

liyordu. Dolfua bu tarihten evvel asi- tan alet nehrinin kesilmesini bek· · 
mıyan diğer nazırlar aıiJerin baıveka· I · d 1 h kukumun iadeai için icabı kanu· . ler taralmdan katledildiği için mukar- ıye ursun ar, ya ut nüfuz müca• 
let binaıına girdiklenni Ye hükumet d l I niıine teve11ül ettim. itimi henüz rer mülakat olmamııtır. e e erinde birbirlerini alt etmeg"' ~ 
reiıini tutup öldürdüklerini derhal ha· intaç edemedim. Servetim ve san· 
her almıflar, bunun üzerine Harbiye Her halde Avuılury;ı hadiıelerinin çalıfsmlar, kanlr ·-~diseler dur . 
nezaretinde toplanarak müdafaa ter - iç yüzü aydınlanmamıfbr. Bu itibar muyor. Bugün Dol:usu ölü~e SÜ• atim olmadığından ve maişetime 
tibatı a}mıf\aT, asiler Dey.-.ı.:l_. \!,. Mt.a A..v..,u>•.t• .:.a .. _ ı:,,...,.,.....n i,. l"itlcliivp~ VJU•tn O"lfn•n"' nlti'1\İ;'I\. medar olabilecek herhangi bir hiz 
binasmın içinde olduğu sırada bi· tihfam işaretine hadiselerin nasıl bir den menfaat bekliyenleri tendıt e- ···-· -------·a·~~ & - -

er •· · bu ru··nden tayı'n et ziyetlere girdim. Mukadderatın en 
nayı aıker ve zabıta kuvvetleri ile mu· cev•p v ecegını • diyor. 

~ ffak im l d mek kabil de~ildir. acı darbelerine, en hazin sademe· 
hasara etmege mu va o Uf ar ır. • Fakat itin en mühim tarafı fU-

Vaziyet bu ıekli aldıktan ıonra aıi- ----0---- dur ki bugün Avuaturyanın batın· lerine göğüs gerdim, ezildim.Şim· 
lerle muhasara eden kuvvetler araaın- Açıkta kalan iskan di hayatın feci ıstirabatile inliyor, 
.ı_ mu·· ••demeler olacakb. Neticede el· da olan gaileleT yarın onu gaile • I ua - 1 ta iin bu müthit muzlim tecelliya-
bette aai~er tenkil olunacaktı. Fakat bu memur arı ye sokanlara da ıirayet edecektir. 

V 
tile titriyor, açlıkla, yokukla pen· 

takdirde asilerin elinde esir olan iki na· Ankara, - Dahiliye Vekaleti e Avusturya ortadan kaldmla· 
zırın hayatı da tehlikeye düıecekti. 2577 numaralı kanunun tatbiki rak onu gaileye ıokan memleket- çeletiyorum ... 

1 
·ı · ·· "t 1 Y ahar.er adam mustalah konu-

Onun irin Eıir nazır ar aaı erı musaı d l · 1 · · k A k' l er arasında taksı·m •dı"lmı't olsa 
s o ayısıy e yenı •• an tef ı atın - ~ d 

§erait altında teslim olmağa davet et- d gene tehlike!lı'n 0-nu··ne g~mek şuyor u. Bir istida dinler gibiy-
. da memur ka rosunu tanzim ede- -:r mişlerdir. Şayet müsadem~ etmleksazin rek vilayetlere bildirmı'o:tı'r. müşküldür. Onun için kimi A • dim. 

teslim olurlarsa kerıdilerinı A manya Y - Ne yapacağımı bilemiyorum, 
hudut'-rına k~dar muhafrz kuvvetle- vusturyayı maddeten, kimi de ma• ıa .. Buna nazaran iskan memurla · 1 k beyefendi ... Hic_ kimsesi olmayan 
rin himayesi altında götürmek vadin- nen kendi mem e etlerine ilhak rmdan mutemet, fen ve İafe, teç· d' l bec ya•ındaki kızımın akibeti fe· 
d'? bulunmuılardır. Aıiler de Alman- etmek istiyen ıp omatlaraın orta T 'J 

yanın Viyana sefiri bu ,artlara razı ol- hiz, İn!at, ambar memurları tama Avrupa planları olduğu gibi tat _ cianeıini düşünerek ölemiyorum. 
f\u!hı takdirde kendilerinin de muvafa- men açığa çıkarılmıştır. bik edilae bile, gene kendilerinin Vaziyetim elimdir, bir 1avhai fe-
l< ~t edeceklerini söylemişlerdir. Fakat Yedinci . sınıf iskan memuru de- hakikaten istifade edebilecekleri ciadır, vicdanı betere vele vere· 
ıdleT bir kere teıılim olduktan ıonra k d d h'' ·· · d' A receıini ta,.ıyanlardan krrk me • bellı' deg~ ı"ldı'r ce erece e uznuengız ır. sa-
Avusturya hükfuneti taahhüdünü tut· T • 

d B l d d 
.. d.. b' • l let ve necabetin misali müceuemi, 

mamı~, :uiler hududa giderken yo1da mur var ı. un ar an or u va· . Nihayet ır mucızey e diplo -
öldürülmüşlerdir. zifesinde kalmış, otuz all!.aı açığa matların akılları ba§larrna gelmez fazilet ve ulviyetin temsali mü-

k l t D 
.. d.. ·· ft k k 1 k d f ~ahhası olan vicdanı zicanlarına 

Hadisenin bu tarzı -.ukuu Alman çı arı mış ır. or uncu sını an ise, sı ı sı ı ya nız en i men a • 3' "' 

hükümetini mes'ul mevkie koyabilir· yalnız iki iskan müdürü açığa çı· atlerine yapı!mış olan diplomat. bedbaht bir şahsiyet sıf alile iltica 
di. Bilhaua Dolfuıu öldüren asilerin karılmıştır. lar ateş nehrinin kesilmesini bek- ya cüret ettim. Yükıek ve ulvi his-
Almany:ıya götüriilmeJeri şartı ile tcs- !erken bir gün kendileri tahaccu··r siyabnızın vaz! eliman~me merha 

1 ı b l" Arıgy a çıkarılan memurların a · Jim o.rna an Ye u teı am tarzına Al • :r d met buyuracaklarına kaniim. Pek 
V. efi • · d dedı" 62 dı'r. Bunlardan yirmi iki edip gidecekler ir. manyanın ıyana s nnın '.'! rnuvafa- mustar bir halde olduğumdan ve-

kat etmeai bu meıuliyeti teyit eden hi- si yeni iıkin te~kilatı dolayııiyle Mehmet ASIM - lev en cüzi bir muaveneti nakdi· 
rer delil olarak gösterilirdi. Onun için iskan katipliklerine tayin edilecelı 
Berıin hükfuneti bu hadiseleri haber l d" Mı

0

ll1" er ır. 
Müdafaa Vekilim1zin 
geçirdiği kaza alır almaz Viyanadaki sefirini azlet . 

miştir. Azil ıebebi olarak ta BerJin hü
kumetine müracaat etmekıi:z:in kendi 
rey ve kararı ile asi!er hakkında Al · 
manyanın himayesini vadetmesini gÖI· 
termittir. Bundan başka gene Alman· 
ya hükümeti Avusturya hudutlarmın 
kapanması emrini \•ermif, Almanyada 
bulunan Avusturyalı Nazilerin kantık· 
lık araaında Avuıturyaya geçmelerine 
mümanaat edilmesini bildirmittir. Al
man hülıUmetinin bu ikinci tedbirin • 
den maksadı da gene Avuıturya itle· 
rinde kendi parmağı olmadığını iıbat 
etmek gayretidir. 

16 memur yerinde kalmıştır 

Ayni unvan& ta!ıyacaklar ve ayni 
maaır alacaklardır. Aç1ğa çıkarı· 

lanlardan 3 memur yeni tc,!<ilatt 
tayin edileceklerdir. Yedi memur, 
merkez teıkilatma alınmıf tır. 

Şimdiki halde açıkta kalını~ 
memur 35 tanedir. 

--0-

Denjza)tı gemilerinde 
usuller sıhhi 

Çeşme' den bildirildiğine göre, 
Kaplıcalarda dinleıımekte bulu· 
nan Milli Müdafaa Vekilimiz Ze· 
kai Bey bir kaza geçirmit ve bir 
gezinti esnaı:nda kayalar üzerine 
düşerek başından hafif surette ya
ralanmıştı. İzmir askeri hastaneai 
operatörü Ahmet Bey Çetmeye ri· 
derek Zek~i Beyin tedavisi için 
lazım gelen tedbirleri almıı, mü· 
esıif h~.diseden haberdar olan iz. 
mir Valisi K~zım Patada Çeşmeye 
ıiderek Zeki.i Beye teeuürlerini 
bildirmi§tİr. Zekai Beyin sıhhi ah
vali çok iyidir. 

yelerine mazhariyetimi ve elleri
mi yüzüme kapayarak, hicap ter
leri ve göz yaşları dökerek, mah
zunen· istirhama, bezli inayet ve 
merhametile müftehir bulunan 
kalbi P.lii asili.nelerine ilticaya mü 
tecaairim, Beyefendi •.• 

Vapuru kaçırmaktan doğan öf
keyi unutmuş~um. İÇ.İm burkulu· 
yordu. Bu zavallı adama acıyor· 
dum. Elimi cüzdanıma attım. Bir 
lira çıkardım. 

Bedbaht adam, eteklerimi öp· 
meğe kalkıftı. 

Tatil ıünüm içime zehir oldu. 
Dostlarm, büyük bir neıeyle eğ1e
nirken, ben, tesadüfün karş!ma çı
ka-rdriı betbaht insanın ıstırapla
rını düşündüm. 

• • • 

nüyorum. 
Beyaz deri eldivenle 

mel kostümü, pırıl pırıl 
fötrü, rugan iıkarpiıı 
bir hovarda .• Sarhot··· 
dan dönüyor. 

Tramvaya binecek· 
dırımın kenarındaki ye 
ucuna baktı. Tamam: 

Beyaz bir tabela: l 
rak.. 

Yerde bir aürü bilet 
Yeşil, mor, kırmızı •.• S 
vay durak yeridir. Dirt 

den bir kağıt sepeti .. Sol' 
yakan tık hovarda, "Ye 
paketini buraya attı. 

- Pattt! 
Sepetin altı yoktu "' 

dü§tÜ. 
Gece yarısından soıır' 

O, bunun farkında dei~ 
mutlak tramvayla dön 

Sis vardı. Hava r\ll~ 
Üşümüştü. Isınmak içill 
mek lazımdı. Zıpladı, 
Kendi kendine güldü: 

- En iyisi biraz yür" 
kamdan yetiıir ! diye 
Yürüdü .•• . 

"' .. "' 
lıten dönüyordum. "{o 

Elektrik ııığının altındı~· 
dinlenmeden çalışışm J<r~ 
- . - . • • t 
yen şık hovardaya di1'~1 
Şaıılacak ıey •• Evet, ııt1 . 
Bu, köprüde yolumu çel 
damdı. Bitkin bir ta'1J1' ~ 
bir kılıkla kartımda el J'e 
duran, mustalah konut'~ 
adamdı. , 

Zil zurna sarhoştu. S~ 
raber bir gün evvel beti;. 
nü pek ala hatırlıyabil 1: 
madı; kaçmadı. Sırıttı 

- Mukaddaratın .. eı\ı 
belerine.. en hazin s11 
göğüs gerdim ... Ezil~j~· 
Hayatın feci istırabatıle . 
ta lihin bu müthiş ınaıJtl 
yalile t itriyor, açlrklaı 
pençeleşiyoıınn.... ... . wrev· 

Suratıma vuran ılı 

kokusundan kurtulrnıl< ~~ 
Adımlarımı açtım. Vı."' it 
beyaz deri eldivenler•~, 
rını tutarak katıla katı 
du: .• ~ • lı ı;-

- Yüksek Ye u1Yl 
·h9' 

vaz~ı climaneme ı11eı 
racaklarma kaniiın ! ··· 

1(. * * ı~' . bt 
Bu yaman dilencı . 1;$ 

karşınıza çıktı. Bel1'' Jjf .,,,o . 
tıldınız. Eğer onu f 1 e~· 
tanımadınızsa, dikkır.t 

1 ııı:t· 
danmamağa ça ı~ı ' 

eeı 
Reşit Saffet 1, 

lı'' Eks - Leben kaP \.1 "9 
lunan Kocaeli ~e~~efjl 
Turink klübü re••1 

şehrimize gelnıittir· ,ef1.~ 
Reşit Saffet Sef'

1
l ' 

naımda B-arbaro• ~r~ 
do ~ 

lona çıkmaıının 1ı.ıl' 
d.. ·· ·· ·· tesideıt f/ onumunu . , 

. · ı ıı'f yeaınce ven en t' 
muştur. . 1'0ııf' 

Marsilyada bır 

Bu ıuretle hülisa edilebilen Avuı· 
turya bidiıelerinden müteessir olmı • 
ylln Avrupa devleti yoktur. İngiltere, 
Fransa, İtalya devletleri başta olduiu 
halde bütün Avrupa devletleri büyük 
bir hasaaıiyet ile bu hadiıelerin inki
tafrnr takip etmektedir. Fakat inkar e· 

An.kara, 27 (Hususi) - Deniz 
üstü ve deniz altı gemilerinde tat
bik edilen sıhhi usulleri tetkik et· 
mek üzere deniz işleri heyeti aıh
hiyeıinden Dr. Salihattin Beyin 
Franaaya rönderilmeai kararlattı· 
rılmıştır. 

Milli Müdafaa Vekilimize geç· 
mi§ olsun diyor, ve çabucak ta· 
mamiyle iyiletmeıini diliyoruz. Gece yanımdan sonra işten dö- mittir. 

ı 

' 1 



. . 
l: J 

ilet 

ı,esıi. 
bil~~ 

ttı "' 
-eti 
si 

djJ1l 
tile i 
aıl~ 
·}ılı 

.. 

11AKIT,ın Tefrikası: 1 

Ôlüme Susayan Gönül 
-1-

Zorlu bir evlenme 

Süferayı saltanatı seniyeden 
Ali Rıdvan beyefendi, konağının 
büyük salonlanndan birinde, bir 
atalı, bir yukarı dolaııyordu. 

Birdenbire, kanapede, yarı u· 
Zanınıt oturan karısı Dilferip ha· 
ııunefendinin önünde durdu: 

- Kararımı verdim, dedi. E
Diilcenap Feyyaz beyi davet et· 
ı-... Kızımı gelip bizzat istiyecek, 
ben de evlenmelerine razı olaca· .. 
inil .• Senin bir diyeceğin var mı? 

- Benim yok... ama Nesrinin 
haberi var mı?. 

- Ne1rinin mi? •. 
Hayretle kar11ının yüzüne bak

tı, sonra ıeıini dikleıtirdi: 
- Sana bu iti bir türlü anlata· 

llıadım ıaliba Dilferip? .. Ebülce· 
llap Feyyaz bey, Bafdadm en a· 
•il ve en zenain ailesine mensup 
hir ıenç.. Umumt harpte, Türk 
oı-duİU!!.C!a gönDllü olarak hizmef 
tt:ni, ve bizim tabiiyete ıeçmif ... 
A_klı var, parur ftl'; yakrııkb Vf 

tazel · bir erkek. Devlet kutu, 
l;uyruklu yılda diye itte buna 
dor1er .. Nesrine ne aoraymı, nf' 
hl<ber vereyim i.tiyonun?. 

Dilferip hanım usulca: 
- Feyyaz beyin bize mükem • 

ırtıel hir damat olacaimı, daha iyi· 
•ini bulamıyacafımızı anlıyo • 
rum .. Ama ne olıa bir kere de kı· 
ı,mrzın ıönlüne danıımak iıter· 
di,, 

Rıdvan beyefendi alay eder gİ· 
bi güldü: 

- On aekiz yatındaki hir kt· 
•ın aönlü ! .. 

Sonra kar111nın omuzuna vur · 
du: 

- Me§hur ıözü unutma: Kız· 
ktndi gönlüne bırakırsan, ya da· 
"ulcuya varır ya zurnacıya! .. Ser: 
Çocuk muıun hanım, benim elime 
Feyyaz Bey gibi bir damat geç· 
t!ıitken, kıza ıöz mü ıöyletirim? .. 

Bir otomobil korna11, bir motör 
lai, ıonra kapının zili duyuldu. 
ıdvan beyefendi: 
- İtle ıeldi ! dedi. 
Ebülcenap Feyyaz bey, habet· 

ten ı,· d h b ıraz a a açık tenli, uzur 
~Ylu, genit omuzlu, aık ve zarif 

tı . . 3' 

•
. ~nmıı, otuz yedi yatlarındıı 
Ur • h b· llya saçları arkaya taramJ.. 
ır adamdı. 

cs.~r~.n~ıte, açık ıözlü, doğru 
IÖ~ ·~~~.~e~ ~eyy~z ~ey, hiç df' 

ııdugu ııbı değıldı. 
Rıdvan bey elini uzattı: 

F Safa ıeldiniz oğlum! 
lii 9'7u, ani bir heyecanla gö 
d~· terdi, iğildi, Rıdvan beyefen· 

•ıı elini .. t.. D'lf . h 'd op u; ı erıp anımı. 
:- etekledi. 
ıdvan beyefendi· 

oıch;~ilum ıözünü~ ne deme~ 
I)· nu anlarsın .. 
ıye iliv d. . 

"İltcinclen ~~ ınce, Feyyaz sc 
ll\Qıi • ""P ırmızı oldu. Mem· 

Yetuıden ürp d. _O er ı. 

l~İllde t~m Feyyaz, •tkım ıöz· 
Ilı Jazlffto u.~0ı:um .. ~rtık bu atk· 

F911 a soylayelnlırain .. 
az kekeledi: 

- Mea' d )ol'\aııı... u um .. Amma korkı· 

- Neden? 
-Ya ··. 

llıaezıe?. Neırın hanım beni sev· 

; Cee.lı .. 
e •ert lın· 

- kız~ ırane bir tavırla: l 
dedili kinı ·o:-baaının evladım! 

ur1& olıun ıeYer .. 

• 
Yazan : Selami izzet 

Ben de verdiğim sözden dönmem. 
Eıaaen bu huıuıta karımla aram· 
da hiçbir noktada anlqmamazlık 
yok .. 

- Sizin hakiki evladınız ola· 
cağım hanımefendi .. 

Dilf erip hanım bir fey ıöyle· 

mek iatedi, yutkundu. Söyleme· 
di. Sarardı. Batını önüne iğdi. 

Kocası telita düttü: 
- Ne oldun Dilferip?. 
- Hiç .. Biraz batım döndü .. 

Her zaman olur .. 
Kendini topladı: 
- Feyyaz bey, diye devam et· 

ti, bir ananın aadeti, evlatların· 
bahtiyar görmektir.. Bunun içir 
de, izdivacınıza mini olmak ak·· 
hmdan geçmez.. Ancak, batka 
miniler çıkar diye korkuyorum .. 

Feyyaz duraladı. 
- Anlıyamıyorum hanımefen · 

di? .. 
- Nesrin fevkalade ten bir kız· 

dır. Kahkahasından yanına var.ı · 
lamazdı.. Fakat ıon günlerde o • 
na bir hal oldu .. Adeta ha.ta gi 
bi .. Gülmüyor, ıöylemiyor .. 
Rıdvan bey homurdandı: 
- Bütün bunlar ıımarıklık• 

Doktor Cemil Nesrini elinde bü· 
yüttü. Eier haıta olıaydı anla 
maz mıydı? .. Bir feyıi yok. 

Feyyaza döndü: 
- Bu kıt balolarda, müsame 

relerde çok yoruldu. Biraz aıab· 
bozuk .. Bu hafta, Pendikteki köt· 
kümüze ıideceiiz .. Deniz hava 
siyle sinirleri yatııır, eıki netea· 
yerine gelir .. Bu hafta içinde dr 
sizi resmen niıanlarız, bu yaz· 
b~r,al:M!r tredririz. 

ıile baıtı, gelen hizmetçiy' 
emretti: 

- Küçük hanıma MSyle burayr 
gelsin. 

Salonda derin bir ae11izlik ol 
du. Üçünün de zihnini, itiraf et 
mek iıtemedikleri bir kaygu tör· 
pülüyordu .. Kapı açılıp da ,içeri· 
ye, sanem vücudu, haşmetli güzel· 
liği ile Nearin girince, bir rüya· 
dan ıilkindiler. 

Nearinin üıtünde, düz beyaz, sa 
de bir elbise vardı: 

- Beni iatemitıiniz baba?. 
Babasına yaklaıtı. . Gözlerinin 

içine baktı. Rıdvan bey efendi, kı 
zının elini tuttu, Feyyazın elir.r 
verdi: 

- Sana niıanlını takdim ede· 
rim .. En büyük emelim meı'ut .. 
Sözünü tamamlıyamadı. 

Neırin, ş5yle bir hamleyle eli· 
ni çekmi!, gözleri yerinden uğ • 
ra.mıt, korku ve nefretle karıısın 
dakine bakıyordu. 

Bir an, derin, boğucu, Üfütücü 
bir ıeaaixlik oldu. 
Rıdvan beyefendi yumrukh.,. 

nı sıldı: 

- Bu da ne demek Nesrin? .. . 
Dilferip hanım yerinden fırla· 

dı, Neırinin boynuna sarıldı: 
- Nen var kızım? .. 
Nearin fısıldadı: 
- Ben evlenmek iıtemiyoruı
Rıdvan beyefendi, Feyyazın o 

muzunu tuttu: 

- Oğlum, dedi, ıoruyonur 
ya. Nesrinin biraz uabı bozuldu 
Fakat ben verdiğim sözü geri al 
marn.. Kızım, bana kartı borçlı 
olduğu hürmette kuıur ediyor :
ma, bu hatasını anlıyaeaktır .. 

(Devamı var) 

Polla haberleri ISTANBULA GELEN 

Bir köşk yandı ı•RAN 
Evvelki rece iç Erenköyde bir •• •• 

yanıın olmuı ve Süreyya Pqamn Hu kumda rl ar l 
kö§kü tamamiyle yanmıftır. Yazan : nlyazi Ah t 

Kötkte oturan Nazım Beyin o· H •• • 
1 

me 

dasındaki lamba perdeyi tutuf• urıyetperver ere yardı 
turmu§ ve bu suretle tulutan per· • 

deler çok ıayret göıterilmesine •d 1 • 1 ki 
rağmen kötkün tamamiyle yanmama gı en erın an attı arı 
ama sebep olmuıtur. 

Tahkikat neticeıinde kötkün si· " ••• Köyün haricinde geceledik. Mevcudiyetimizi 
ıortalı olmadığı anlatılmııtır. düşmana duyurmadan pusu kurmuştuk ... ,, 

Rakı içmesine izin - 12 _ 

verilmeyince .• 
Dün aktam Gümüf ıuyunda 

Hatımın kahvesine gelip rakı i~ • 
mek istiyen Vahidettin müsaade 
alamayınca kahvede oturanlardan 
Ha§im efendiye küfür etmitlir. Bu 
hadiseye kızan Hatim efendinin 
kardeti Ali de Vahidettinin batı· 
m tatla yaralamıthr. 
Sobıkah Tanat yakalandı 

Gece Ortaköy Kömürcü aoka· 
ğında 29 numaralı Leon efendinin 
evine ıirerek bir takım elbise, üç 
ıömlek çalan sabıkalı T anat ya· 
kalanmıthr. 

QörUlen suc; halinde .. 
Dün Atranik iamind~ bir sabı· 

kah Çırağan caddeıinde kapalı bu 
lunan °15 numaralı fıstıkçı Kemal 
efendinin dükkanının kilidini kı· 
rıp ıirerken ıörülen ıuç halinde 
yakalanmıttır. 

Bir kavga netlceainde 
olanlar .. 

F eriköyünde oturan Kadri efen· 
di ile ldriı efendi bir meaeleden do 
layı kavıa etmiıler ve aarhoı olan 
Kadri sustalı çakile ldria fendinin 
üzerine yürüyünce 1 dris le ıopayı 
almıt ve Kadriyi dövmÜ!lÜr. Her 
ikisi de yakalanmıttır. 
Blslkletten dUttU, baca§ı 

k1rlldı 
BeylCoz ~ İabriaamda çalqan 

Salih otlu Teyfik efendi biaiklet· 
ten düımüt ve bacalı kınlmıttır. 
Tevfik efendi tedavi edilmek üze· 
re Cerrahpafa haıtaneıine kaldı
rılmıttır. 

Geri alınacak 
telefon parası 

Tele fon ıirketinde fazla müka· 
leme ücretlerinden birikmit olan 
220 bin liranın alınmuı ve yapı· 
lan proje mucibince yeni inıa edi· 
lecek pavyonlara sarfedilmeıi için 
Ankaradan belediyeye emir gel • 
mittir. 

Belediye bugün faaliyete geçe· 
cek, paraları alacaktır. Bu para 
ile Haıeki ve Cerrabpafa hasta • 
hanelerinde birer pavyon inta edi· 
lecektir. 

-0--

latanbul • Ankara telefonu ·• 
latanbul - Ankara telefon hat

tı bozulmuftu. Diin ıabah bozuk
luk düzeltilmit ve muhabere temin 
edilmittir. 

- --O-

Japon elçisi Ceneveye gitti 
Japonyamn Türkiye elçisi, dün 

ıabah Ankaradan tehrimize gele· 
rek, akıam üıtü lrenile Cenevreyc 
ıitmiıtir. 

Eyubi, ömründe saat görme· 
mitti. Ona ıaati anlatmak icap e· 
diyordu. Bu çok güç fakat eğlen· 

celi oldu. Gençler uzun uzadıya 

aaatin taksimatını öğrettikten son 
ra lüzum ve faydasını da ani~ 
Jar. Tabii gümü~ saat &§iret reis' 
ne en kıymetli bir hediye te§l:' 
teti. 

Gençler Abağa yolu ile Sara~ 
nahiyesine geldiler. Burada ken 
dilerine ittirak edecek arkadi'.\r 
lara haber gönderdiler. Vandar 
bir çok arkadatları, bu arada İra· 
nın tanınmıt hatiplerinden ve 
mücahitlerinden Selmaslı Mirza 
Sait de kendilerine iltihak ettiler 
Mirza Sait lstanbuldan onlarlr 
beraber hareket etmİ§· Fak< 
Trabzonda karaya çıkmadan 
Kafkaıyaya gitmi§, orada bazr 
tetkilat vücuda getirmişti. 

Gençler, Selma• tehrine girer 
)erken aekiz on bin kiti tarafın· 
dan tehrin dört ıaat meıafeaind< 

karıılanm19lardı. Ahali naaıl mu 

amele yapacağını taşırıyordu. Or 
lara, hakik~ bir kurtarıcı 11fatiyle 
bakıyorlardı. Buradaki iş hürri · 
yetçilere piyade harbi talim et· 
mekti. O vakte kadar daima sü 
vari olarak harbe iştirak etmi~ o· 
\anlar, ıüvari akınların! -durduı' 
mak ~in piyade harplerini öiren 
diler. 

Selmaıta talimlerle me§lul olu· 
nurken Hoyun muhasara edilmelt 
üzere olduğu haberi alındı. Genç
ler imdat için, doğru Hoya gitti • 
ler. Hoyda, kendilerini kartılıyan· 
ların hepıi baıtan ayağa kadar ıi· 
lihlara bürünmüflerdi. Hoy genç· 
leri, ani akınlara kartı hazır bu • 
lunuyorlardı. 

Hoydada, Selmaıta olduğu ıibi 
piyade atlimlerine bqlandı. Dör 
düncü gün Sidaver köyünün müt· 
le bitler tarafından ba11lacağı ha· 
ber verildi. Hoyun bet kilometre 
uzağında, bir ova içinde bulunan 
bu kö~e baskın verecek İzzetullab 
Han ile Nimetullah Handı. Sonun· 
cuıunun üç bin kadar ıüvariıi var· 
dı .. 

Vakanm bundan ötesini lran 
hüriyetperverlerine yardıma gİ • 

denlerin ağzından dinliyelim: 
"Biz, tekmil mevcudiyetimizlf 

26 genç Türk ile bu kuvvetin üze· 
rine gitm~k iatedikae de Hoy mü· 
cahillerinin fevkalade ısrarları E· 
zerine otuz genç lranlıyı birliktf 
almağa muvaffak olduk. Si.dave· 
re girince her an bir hücum neti· 
ceainde muhakkak bir ölüme ku· 
cak açmıt bir vaziyette bulunar 
halk, cılgınca ıevinmeğe ba§ladı. 

SA 1 i Enin 
Yerli Mallar 

S e r g i s i n d e .. 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

• Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

Adetçe dü§mandan mukayese ka
bul etmiyecek derecede az i>lma. 
mız bile halkı tüpheye dütürmü· 
yordu. Bizden o kadar emindiler 
ki sanki her birimizin bir orduya 
kartı gelebileceğimize imanlan 
vardı. Burada yirmi kadar da fe
dai bizimle birletti. Kuvvetimiz 
yetmit altı kitilik olmuttu. 

Köyün haricinde geceledik, 
mevcudiyetimizi dü§mana hiaaet • 
tirmeden pusu kurmuftuk. Erte
si gün altı aüvarinin bize doğra 
ilerlemekte olduğunu gördük. Kur 
şun menzili yaklaştıkları vakit a· 
tef açtık. Biri hemen atından a
§ağı düttü. Be§\ bir daha arkala• 
rma bakmadan Sidaverden iki 
ıat mesafede bulunan ordularına 
döndüler. Biz de be, kiti 11kı bir 
yürüyü§le takibe başladık. Arka
datlarımız da bizi uzaktan takip 
ediyorlardı. 

Köye epey yaklatmııtık. Kırk, 
elli atlının hücumuna uğradık. 

Beş dakika kadar devam eden 
muıademede dütman mukavemet 
edemiyerek köye dönmeğe mec .. 
bur kalmıttı. Bu esnada bize il
tihak eden yeni kuvvetle köye hü· 
cum ederek ate§ açtık. Dütmanı, 
arkadki sırtlara çekilmeğe mecbur 
ettik. 

lranda, bu ilk muvaff akiyetimiz 
etrafa f&yi olmuı ve kıymetimiz 
bir kat daha artmıftı. 

Fakat, hüriyetperverleri tama " 
miyle canlandırmak için açbğı • 
mız mücadeleye devametmek za
rureti vardı. Encümen ile müza• 
kereye giriıerek büyük caddenin 
Kotor nehrini katettiği yerde "Ha· 
fİyei rut,, mevkiinde kürt kuvveti 
ile bir daha çarpıımağa karar ver• 
dik. 

Hoya döndüğümüzün ikinci rü 
nü elli kişilik bir kuvvetle Hatiyei 
rut üzerine yürüdük. Hüriyetçi • 
lere yardım vadeden Şah ıeven ati 
retinden aldığımız iki yüz kitilili 
bir kuvveti, kürtlerin karargihla· 
rına hakim bir tepeye yerleştirdik 
ve ıabah saat sekizde Kotor ça • 
yını geçmeğe baıladık. Çaya he· 
nüz yanaşmııtık. Anıızm munta• 
zam ve sıkı bir ate! altına alın • 
dık. Kırk elli metre bir mesafe
den atılmakta olduğu anlatılan 
silahların hedefinden pek çabuk 
kurtularak köyün icine atıld•k. 

(Devamı var) 

Altın ve petrol 
Memleketimizde muhtelif yer .. 

)erde iktısadi tetkikat yapmakta 
olan müteha1111lar, çalıttıkları aa• 
halardaki ilk tetkiklerini bitirmiş· 
)erdir. 

Neticeleri hakkında görütmek 
;;zere şehrimizde toplanmış bu • 
lunmaktadırlar. Altın arayan, 
petrol ara§lırmaaını yapan grup • 
lar da şehrimize gelmitlerdir. 

Mütehassıslar, lkt11at Vekili 
Celal Beyin huzuriyle toplanarali 
mesaileri hakkında Vekil Beve ie 
zahat vermitlerdir. Vekil Bey, 
bu izahattan sonra mütehnaaıslara 

J bazı direktifler venniıtir. 
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-· Merakı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 

-----·S•O•~az:?!~~~~~~~!J 
Mersedesin evinde ilk karşılaştığım 

insan o cadaloz oldu ! 

Barbn cinayeti 

Ana ile oğul yedişer 
seneye mahkum oldular 

Bartın - Dört ay evvel Sütlü· 
ce köyünde Hanife isminde bir ka
dın oğlu Osmanla bir olarak Liz 
Aliyi balta ile evlerinde öldürmüt 
ler, sonra cesedini uzaklara götü
rüp çalılar arasına atmıtlardı. 

Zonguldak havzası 
kömür rekoltesi artıyor 
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Kilimli Nahiyesi eI .. emmiyetli 
inkişaf arifesindedir. 

bir 

Fena günler geçti .. Zaman, gör· - Nerede olacağım? Bahçede 
Zonguldak, (Hususi) - Hav. düğünüz korkulu rüyanın izlerini ıeziyordum. 

silecektir. - Bana haber vermeden bura-
Bu feci cinayetin muhakemesi 

Bartın ağır ceza mahkemesinde zamızın bugünkü kömür istihsali.-
neticelendi. Hanife ile oğlu Os • tı bir kaç sene evvelkine göre çoli 
manın on beter sene ağır hapse, artmııtır. Önümüzdeki yıllar için· 
cesedi saklamakta yardım eden de Zonguldak - Ereğli havza -
Jsmailin üç ay hapse konulmasına sındaki kömür rekoltesinin üç 
karar verildi. milyona doğru çıkarılacağı tahmin 

. - Siz pek rahatsız olacaksmız. dan çıkmamalıydınız. 
Ütümeniz muhtemeldir. Bari fU ör - Demek ben sizin esirinizi.m, 
tüyü alınız. öyle mi? 

- Hayır Gladis ütümiyorum, - Size tekrar ediyorum ki ... 
pardeaümü bacaklarımın üstüne O kadar hiddetlendi ki, ne di-
attmı. yeceğini bilemiyordu. 

Hudutsuz ir tatlılıkla bana bakı- - Ben de size diyorum ki, ben 
yordu: istediğim zaman çıkmakta serbes-

- laminizi söylemediniz? tim. Ben sizin emriniz altındaki ka 
- Stanley.. dmlardan biri değilim .. Ben ... 
- Oh .. Bu bir memleket ismi.. Üstüme saldıracağını sandım. 

Bu ismi sık sık, evet, daima tekrar - Defolunuz, dedi, defolunuz .. 
edeceğim. Bu benim hayatımda Sizi daha bir saniye burada gör
yer alacak bir isimdir .. Stanley is- memeliyim. Sizi niçin hitmetime al 

Ancak maktul Liz Alinin gece· edilmektedir. Yeni maden, it ve 
leyin habersizce Hanifenin evine . orman kanunları çıkarıldıktan son 
girerek kolundan zorla tutup çek- ra kömür havzası işlerine bir kat 
mek istemesi yüzünden ana ile daha ehemiyet verileceğinden bu 
oğulun cezaları yediter buçuk ae - büyük ,.e !Ümullü kanunların bir 
neye indi. Osman henüz 18 ya - an evvel çıkarılma11, Zonguldak 
tını doldurmadığı için cezası tek - havzasının süratle ve yakın atide 
rar indirilerek 3 sene ağır hapse ~lftyret verici bir faaliyet sahası 
konulmasına karar verildi. lsma • olmsını intac edecektir. 

· V b' l' dığıma tatıyorum .. Öyle bir herif mı... e ır gün ge ırae ... 
Cümlenin sonu dudaklarında imiısiniz ki. .. 

ilin de yafı küçük olduğundan ce • Son yıllarda Ereğli havzasının 
cuı bir buçuk aya indirilmittir. en faal mıntakası Kozlu madenle-

kaldı. Uyumağa batlamıftı. Bütün - Ya ... Demek beni kovuyorsu· 
gece, tavanda yanan küçük ampu- nuz? 
lün ıtıkları altında onu seyrettim.. - Evet kovuyorum .. Serseri he-
Ve dütündüm .. Bu kadının haya- rif ! 
tını üzerinde iyi bir tesir ve hükmü - Bana bir gündelik borçlusu-
olacağını hissediyordum..... Beni nuz. Hakkımı veriniz! .. 

• . 
Leyleklerle kar-
tallar arasında 

mücadele 
ihya edecek küçük melek olacağı- - Gidiniz, gidiniz ... Yoksa.... Balıkesir, 26 - Ayvalık - Ber-
nı duyuyordum.. Beraber elem Orada bulunan bir bakır tence- gama arasında Altınovadan bir 
çekmiftik. Belki bugüne kadar bot reyi yakalıyarak kafama attı. çay geçmektedir. Bu çayda sivri· 
yere aradığım saadeti bana o vere· - Olsun, dedim, ben de size sinek çok olduğundan oraya ilaç 
cekti. Ah .... Birdenbire Edit ve gösteririm. Borcunuzu vermedik - dökülmüıtür. lki leylek bu ilaç -
Konçitadan ne kadar uzaklatmıı- ten baıka batımı yaralıyorsunuz, tan müteessir olarak ölmütlür. 
tını.. öyle mi? Bu size çoğa mal olacak- Leylek leıleri üzerine iki kartal 

Bunlar yakında ıönlümden ta- tır!... konmu§ ve onları parçalamıya ba! 
mamen silin~ otan iki mablak· Hidde1.rndcaa-;,-uau. rauy.,ıt v\ - Hili-.,-. ··---,--
tu. Bana da yeni bir hayabn kapı- mu,, saçları dikilmit, korkunç bir Bu hadise bir leylek tarafından 
ları açılacak demektir. Fıakat, bir hal almıth: aezilmiştir. Birbirini haberdar e • 
an üzerinden gözlerimi ayırmadı- - Evet, dedi, görürüz .. Siz de den leylekler ovaya ütÜf1DÜf, iki 
ğmı bu mini mini meleği muhafa· pek ili bilirsiniz ki, hesabımızı kartalı haklamıtlardır. 
za edebilmek için kendime bir va- henüz halletmit değiliz... İt bu kadarla da bilmemi,, bu-
ziyet ihdaa etmem; para, çok pa- Kaçtım ve neler söylediğini itit· nu haber alan kartallar hücum et-
ra kazanmam lazımdı.. medim. Bu ihtiyar beli ba§mıa yüz mittir. iki postacı leylek Balıke-

Lizımdı ama, parayı nereden bin gaile çıkarabilirdi. Bunun i- sire gelmit ve bütün leylekleri har 
bulmalı? Bu parayı bulacağım. çin hemen ıehirden kaçmak mec· be davet etmiıtir. Şehrimizde bir 
Buna eminim; çünkü tu bir kaç buriyeti vardı. iki leylekten batka leylek kalma-
aaat zarfında kendimde çelikten Bundan sonra bir elbiseci ma - mıthr. 
bir enerji hissediyorum. Gladisin ğazasına gittim ve Gladise kadın Şimdi ovada mülhit bir leylek 
bana tali 'letirdiiine iman etmit - elbisesi alacak yerde bir erkek el- kartal mücadelesi vardır. 

tim. bisesi aldım. Çünkü polis .tara - Aydın tapu memuru balta 
Sabah Gladis uyanır uyanmaz fmdan aranması muhtemeldı. Hal· •

1 
""fd .. ""ld •• 

ellerini ellerimin içine aldım. buki polise kartı iz kırmak için en 1 e o uru u 
- Dinle yavrum, dedim, sizi bir iyi çare Gladiae erkek elbisesi giy· Aydın - Vilayetimiz tapu me-

aaat kadar yalnız bırakacağım. dirmek değil midir? Bunun için muru feci bir cinayetin kurbanı 
- A .• Beni terk mi ediyorsu • bir mektepli elbisesi, bir fanila, bir olarak öldürülmüttür. 

nuz? bere ve bir çift te sandal aldım. Bir it zımnında Ortaklar köyü-
- Hayır, sizi daha kolaylıkla Aldıklarım zarif ve kuvvetli ne gitmit olan tapu memuru Sü-

kurtarabilmek için çare bulmağa teyler değildi. Ama §İmdilik azla leyman bey borçlulardan Şükrü 
gidiyorum. Meraedesin evde ol - kanaat mecburiyeti yardı. napımda bir köylünün taarruzuna 
madığrmı görünce hakkımda ti - Otele döndüğüm zaman beni uğramak ve balta ile batma vurul
kiyette bulunmasından korkuyo - görünce o kadar sevindi ki, hemen mak suretile öldürülmüttür. Hi
rum. Eğer bu da batımıza gelir - boynuma ıarıldı: dise Aydında umumi teessürü mu-
ae birbirimizden ayrılmıf ve siz de - Ah, dedi, hele geldiniz .. Ne cip olmuıtur. 
himayesiz kalmıf ~luraunuz. Do- kadar korku çektiğimi bilseniz ... 
kuza varmaz gelirim. Ondan son Bir çeyrek saat evvel gelip kapıyı Elaziz treni ay sonunda 
ra beraber sana elbise ve ayakka- çaldılar, fakat kim olduğunu so - işletmeye açılacak 
bı tedarik ederiz. Bana inan ve runca cevap veren olmadı. Eliziz, 27 (A.A.) - Şehrimiz 

dayan .. Sizin dostunuz, yegane ve - Yanlı§ gelmit biri olacak... timendifer istasyonu ay sonunda 
büyük dostunuzum.. Haydi yavrum hemen giyininiz. itletmeye açılacaktır. Bu merasim 

Bundan sonra alnından öptüm. Bir erkek elbisesi getirdim. Böyle için haftalardan beri fevkalade 
Bana korkudan büyümüt gözlerle Jikle sizi kimse tanıyamaz ve ko- hazırlıklar yapılıyor. Civar vili. -
bakıyordu. }aylıkla tehirden çıkarız. · yetler heyetleri bu merasime da • 

- Muhakkak döneceksiniz, de- - Hakkınız var. Bu ihtiyatki.ra vet olundular. Açılma merasimi 
ğil mi? ne bir hareket olur. Meraedesi gör- ay sonunda ıehrimize gelecek o • 

- Yemin ederim .. Siz oda kapı· dünüz mü? lan Nafıa ve Maliye Vekilleri ta • 
sını kilitleyip içeride oturunuz. - Evet, bunu sonra anlatırım. rafından yapılacaktır. 

XXVI Çabucak giyininiz.. lstanbul maarlt mUdUr 
Meraedesin evine döndüğüm Gladisin giyinmeıi tamam olun· muavlnllll 

zaman ilk kar§ılattığım insan o ca ca: Trabzon lisesi ve muallim mek-
da1oz oldu. Beni görür görmez _ Haydi yavrucuğum yürü .. de- tebi müdürü Hamdi Bey lstanbul 
h~m bir ıesle sordu: ı dim. Maarif müdür muavinlijine tayin 

- Siz nerede idiniz ],akayım? (Devamı var)' edilmiftir. 

ridir. Me§rutiyetten evvel Ereğli 
havzası bahriye nezareti tarafın -

• dan i§letilirken maden müdürü -
nün oturduğu Kozlu, bet altı se
ne içinde ç~k ilerlemif, ve eski -
den olduğu gibi §İmdi de havza
ya nümune olacak bir hale gel -
mi"§tİr. Zaten bahriye idaresi za· 

manlarında en itlek mıntaka Koz· 
lu ve Kilimli madenleri idi. O 
zamanlar Zonguldak üçüncü de -
recede kalırdı. Zonguldak, Ereğ-

li ıirketi Zonguldağa geldikten 
sonra ve Zonguldak mendireği 
yap11aı1ttan aonra IDKl§ar euıı~ç 

ba§lamıf, ve 35 - 40 sene gibi 
pek az bir zaman içinde asri ve 
Avrupai bir !ehir haline gelmit -
tir. Şimdi de Kilimli mıntakasm
daki maden ocaklarının inkitafı 

bekleniliyor. 
Uzun yıllardanberi pek sönük 

ve durgun olan Kilimli madenle
ri bu sene nisbeten bir az f aaliye
le geçer gibi olmuşsa da henüz o 
kadar ehemmiyetli değildir. Ma· 

anıafih Kilimli de mutlaka parlı · 
''&cak ve kendisinden beklenilen 
frydalar meydana gelecektir. Ki
Hmlide ~ylardanberi kömür yıka· 
ma lavuvarınm inpsına, kalaba · 
lık bir İfçi kafilesiyle devam edi
liyor. Bu in§a&t artık bitmek Ü· 

zeredir. Önümüzdeki ağustos a· 
yı baılanğıcından itibaren lavu • 
var itlemeğe baılıyacaktır. Kilim· 
li maden ocaklarının inki~afında, 
yaptırılan bu li.vuvarın mühim bir 
yardım hisaesi olacaktır. Bu sene 
Kilimlide bina ve dükkan inıaatı 

da dikkate değer tekilde artını~ · 
tır. Lavuvarın yapılmasile maden 

ocaklarının eski itlek haline ge -
leceğini uman halktan hal ve vakti 
yerinde olanlar, hummalı bir fa· 
aliyete geçerek arsa satın almaza 
ve bina yaptırmağa başlamıılar · 

dır. Bu suretle, umumi harbin 
bqlangıcmdanberi günden güne 
sönüp suyu çekilmit boş bir değir· 

men manzarası arzeden Kilimli, 
artık tekrar yeniden canlanmağz 
batlamış oluyor ki bu güzel ve şi· 

rin nahiye merkezinin en kısa biri 
müdet içinde modem bir kasaba 
haline geleceği ümit edilebilir. 

Kilimlide yaptırılan li.vuvarın 

elektrik tesisatından Kilimli çar -

fHına da cereyan verildiği takdir-

de, havasının suyunun temizliği 
tanınmış olan mavi denizli Kili 
li, medeniyet nuruna boyanmıt 
lacaktır. Nitekim Kozlu çarıı•• 
ve hatta Zonguldak tehri, Kozlll' T" 
daki lavuvar elektrik santralın - S... 
dan tenvir edilmektedir. 

Bundan bir müdet önceki ya • ..._ 
zımda amele birliğinin Kilimli dil 
pan&erindeki ihtiyar bir doktonıO 
ihtiyarlığı h;\Sebiyle hastaların• 

bakamadığını ve ona buna çattı• 
ğım ve halkın bu doktordan çolc 

şikayet etmekte olduklarım ve bU" 
nun münasip bir yere değittiril • ..._ 
mesini ileri sürmüş ve bu itle ali• ..... 

kadar olan amele birliği erkanı ' ' 
nın ve amele birliği heyetinin n•• 
zarı dikkatlerini celbetmiştim. sa 
yük bir memnuniyetle öğrendik 
ki bu neıriyat yerinde bir alak• 
ile takip edilerek duyduklarımızdl 
ve yazdıklarımızın hakikat oldu• 
ğu anla§ılmış, amele birliği bd 
doktoru, kendisine bin küsur lir• 

ikramiye vermek suretiyle vazifr 
sinden affetmittir. Onun yeı:in4' 
yeni bir doktor getirilerek diıpan• 

serdeki vazifesine ba,latılmıttlf• 
Yeni doktorumuzun mesleğine i • 

şık ve hastalarına müşfik olmaıı• 
-- L-1-L.-!-

Safranboluda iki 
mühim yangın 
Safranbolu - Kumluca mef' 

kiinde kereste tüccarlanndan A#' 
tep zadeler damadı Reis zade Hil' 
mi Beye ait kereste fabrikasın; . 
yangın çıkmıt ve f abrikanm ın 
neler dairesi tamamen yanmıttıt• 

Yangın kaza veyahut kast e~ 
ri olup olmadığı, ancak icra edı 
mekte olan tahkikattan sonra -" 
laıılacaktır. 

Ayrıca haber alındığımıza ~ 
d bv ' re, fabrikanın yanmasın an 

haf ta evvel de, on bet dakika ~ 
safedeki ahıap bir han tamaıo•1 , 

"' ı dl' yanmış, hiç bir şey kurtar• ~' 
mıştır. Bu han, Bartınlı Ka f' 
ğı zade Mustafa Beye ait olup ~~ 
ranbolulu Kör Osman taraf ı11 

' e'~ 
tutulmakta idi. Bu han da, ' .... d' 
arka tarafından tutuşarak YP' 

mı~ı~ ~ 

b. b' 'ni .., Ayni mmtakada ır ırı . ttJ' ~ 
teakip bir han ve bir f abrık• .ti "-

d ··f et"'. yanması acaba bir teaa u aııtr 
midir? Bunu şimdiki hald~~ ~ 
yetle kestirmek bittabi 111u 

• el eğildir. ,4 
--o--- ot '- l 

Ellziz Halkevi Cjalıt•Y ~ \~ 
Jlallıe 

Elaziz, 27 (A.A.) - 1_..1ııd' ~? 
temsil şubesi Dersim kaza oet' 

k '"zere ' milli temsiller verme u tıo• 
sime gitmiştir. Bu aktal11 ,- ' . . "e _ı 
kazasında ilk temsillerını fY 

. S 'l p rtek "e , ceklerdır. aras ı e e ee-" 
d · ııer ..,er .,ı 

kazalarda a temsı ti • 
lerdir. Halkevi bandosu heye 

tirak eylemittir. 
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;;ı;· /(ardan Zarar! 
zlu• ~Bugün fevkalade bir ıey yap • 
ın • 

Seıı ·7 ): ~ ... Fevkal~de bir ıey! •.• Se-
~a'bıleceğin fevkalade ıey ne olaa 

'· 
~'i 0k, bak beni böyle kücük gÖ • 

ya' 
i di• 
oruJ1 kııanm hal 

~~da ıöylc bakalım! 

ldll. 
bıJ 

1 irıt 
zift' 
tine 
paJ1' 

ıttd'• 

e 8.. 

a••' 
Ml 

• 
1 

e'i' 

Al1' 
J-lil' 

ınd' 
ıJ'İ 

1tır· 

ese' 

cl ·ı· e ı 

sl1' 

''Pıt ta batında, Fatanet Hanımla ko· 
llıa tıut Bey araıında böyle bir ko· 
tı~ teçti. Sonrn, Fatanet Hanım, 
'ııdk~a nıağrur bir boyun kınıiyle, 

ll: 

' Ben, bugün tramvaya bindim! 
' 'i aal .. Sahi mi ıöyliyorsun? 
'Elbe tte aahi, ya! ... 

F'•t. ~ 
. net Hanım, tramvaya binmeğİ 
1 hesabına fevkalade bir ıey ola
ltı:latınakta tamamiyle haklı idi. 
ut Be d b" •• 

1 
Y e, onun h'amvaya ınıtı· 

lf~ta ayni derecede haklı!. .• Ni-
ltıi? ş . . k" () ··• unun ıçın ı ... 
·~eden beri, bu kan, koca araıında 

"tı b.irrneıele vardır. O .da iıte 

1 
llnı tranınya binip binmemek 

1
• tait. .. Meaut Bey, bunu kanaına 
'h edip durur. Aile bütçesinde ta· 
. t ~eıizliğine iıarel ecler. Hal -
t •lanet Hanım, tramvaya binme· 
~~ül etmez, daima otomobili 
'k. eder. Takıi de takıi! 
~tnın 'bu otomobili tercih edi

~"" ~kım teıkil ettiği yolundal<i 
~·ile karıı, hiddetten köpüren ka
lç evde durmadığını, hemen her 

tl~~lcağa çıkıp çarııya indiğini, mİ· 
,1te, gezip tozmağa gittiğini dü • 

tı. Bu sık sık İnİ§ ve giditler, 
>U 0 torr.obille olduğu için, masraf, 

ltabank bir yekun tutar! 

).ıe .ııııııııııl 
...._ ~llt Bey, ıordu: 
kı.ı ~ııl oldu bu böyle? Hangi dai· · l',;~ o!dü de kırk yılda bir dediği
de~ ·n? lntallah, bu ilk olduğu gibi 

lhldirt 
'1 . 

lk tc'- 1 v• b •er ega ara anın ne tara • 

...._ ilk de' .. l .. ...._ 1 gı, on ... 
ite ne • k 1 v. d ...._ ~. ıae, ıon tc er egı e ... 

uon d le.!l ...._ /\. eKı , arka •.• 

Stliııu 11 ... tr)an, canım. Senin de derdin, 
ı .... anlı d" • • ~ ~lttı 1 uzeltmektır. Bır kere 

(~ıırıı ~ınvaya binmeğe demek İı· 
~ • 11le' H •'ta , ... em ... Hem bu sefer 
~ ...._ 8 cyahat ettim! 
'>l eda va h • • l'tıı? ıeya at! .. Yanı tram -

...... :tıbett ! 
ı' ....._ 8 e 
'ıı ~· il ~IJJ v• • ... '( §ey, ıen çocuk degıl • 

....._ '( "tın .. 
\\..... '! <>ok, bak 
ı;~ ... I)• • Yl\§tma dokunma kı-

"""flc-. trıle heni ... Tramvay pa:.a • 
'- 8 

1 Verdi! 
....._ t •tlcaıı nı I 

~l ~ "et, ça t 
~ltt. itt .. 8 .n •mda hiç para kalma-
~ Şitrıdi ır kere de binmiı bulun· 
~ ltıii"-k. n~ Yapayım?.. Biletçi ile 
~'o~ e;a ... Ben, Parayı almak j. 

'-ıı ~~ 'ra.rne h~elrneıini ıöyledim, raz.ı 
lttçt,\itiıi onu ~ırada arka sahanlık-

1>.rıa 'bi ça~ırdı. Biraz ıonra, bi
t ....._ ı,.. r bılet "'et· d' ı 
~? ""illmi • .. ır ı. 

1 ıcnın b"l il 1 et paranı ve • 
~it. tıı, )' .. .. 

ı. o ' llzunü BÖnnedi ,_. 
....._ ıı-~da İn • m aı... Kcn • 

lııi? '"lldın nu ~ı'· tramvaydan ... 
I:' ıınıı, .. Yokıa.. Erkek 

~I -~et Ji 
llf\Jm, d d oı oğru •Öyle • v :tt1te1cı 

\.,.ve •of 
.,.._, ..._ batında b' 

ır kıyamettir 

L. ,,.. ~ 
~ •r•Jıtc k 

"idi, 1(. •pı çalındı. Hizrn l . 
P•Yı çal . e ça 

ar. hır çocuğun, 

YAŞ Ve BAŞ 

Var! 
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-
<Jlur Şey Değil! 

Er§et Beye, tayyare piyankosun-1 rr üracaata yanatamıyordu. 
da mühimce bir ikramiye iıabet Tayyare piyankosundan iıabet 
etmi§, eline hayli para geçmişti. v~ki olduğunu öğrenince, dört bir 
Bu isabet, bir bakıma yerinde bir tarafın altını üstüne getirip, niha
isabet olmuştu. Çünkü, o, para • : et izini bulduğu borçlusunun 1'e,.~ 
ıız: bir adamdır. Kendisini idare ~Tama çıktı: 
etmesini bilse, iyi... Parası bol - Birader, be§ buçuk senedir 
bol değilse bile, yeter. Fakat, i· senden alacağım olan iki yüz elli 
cJareli değildir. Müsrif mi müs • l :rayı bekliyordum. Seni sıkma • 
rif... Dolayısiyle, uçan kuşa bor· clım, bol bol mühlet verdim. Şim· 
cu olan bir adam.. Ji mademki piyankoda tali yaver 

Tanıdıklarından Süruri Bey, bu oldu, lütfet benim paramı... İsa· 
isabeti ititince, piyanko kendisine bet eden miktardan iki yüz elli li
Çlkmıı kadar memnun oldu. Erıet raıı benim! 
Beyin ondan muhtelif tarihlerde Erıet Bey, parayı derhal cebin· 
ya bir kaç gün, yahut ta ay ba · den çıkarıp sabırlı alacakhsmın 
~rnda tamamiyle ödiyeceği vadile eline ııkıştırdı mı, dersiniz? ... O, 
;,ddığı paranın yekunu şöyle böy· hayretle karşısındakini süzerek, 
le iki yüz elli lirayı buluyordu. şu mukabelede bulundu: 
Pek yufka yürekli bir zat olan Sü· - Olur şey değilsin sen, bira· 
rui Bey, bu parayı kefilıiz kürek· der!.. Sanki müşterek bilet almt• 

Yaşlıların Başında 
Şapkaları 

luk olamaz. Şu halde?. Aman bir siz, senetsiz sepetsiz verdiği için, 'ız gibi, piyarlkoda bana çıkan Bir bahçede revü oynıyor, var· 
yete numaraları yapılıyor. Bahçe· 
nin ıahibi, kir ediyor, fakat, ge
lenlerden bir çok kitinin, bilhaua 
erkeklerin oyun sırasında kendi 
önlerinde oturan genit kenarlı ve 
tüylü §apkah kadınların §apkala· 
rrndan tikayetini bir türlü aklın " 
dan çıkaramıyor! 

çare!. ı:nıını alamamak canına tak de- paradan hisse istiyorsun. Hiç böy-
Bahçenin sahibi olan adam, diği halde, icraya, mahkemeye le şey görmedim doğrusu! 

kurnazdır. Biri kadın, biri erkek .......... •••-•• .. ••••••••••••••••••••••••·--·--·------

Öyle ya, oraya herkes sahnede 
olan, biten ıeylcri görmeğe geli • 
yor. Görmesine engel olan bir 
§eyle karıılaıınca, bir, iki gelse bi· 
le, nihayet gelmeyivcrir. Müıteri 
kaybetmek te, hesabını bilen bir 
adamın karı değildir! 

Fakat, ne yapılabilir?. Kadın 

modaya uyar. istediği ıapkayı 

geyer. Bir müddet için olsun ha· 
,mdan çıkarması hususunda zor • 

iki varyete artiıtine kısa bir par· 
ça ezberletti. Kendisinden mili • 
hem olan bu parçayı, tamdık bir 
şaire yazdırmıf, orkestra ıefi olan 
bestekara beıteletmitti. İki artist 
diğer varyete numraları araıında 
bununla da numara yaptılar. İ§te, 
ikisinin bir ağızdan orkestra r~fa
katiyle söyledikleri parçadan kü 
çük bir örnek: 

Genç kadınlar ıapkasız oturuyorlar. 
ya§lılann baıında §apkalan var 1 

Bu numaradan sonra ne oldu, 
dersiniz?.. Bahçede bütün kadın
ların §apkasız oturma11, moda ol· 

du! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···.: a·· ·· ş; , .. z··kt ' ... ··~ ozu o1 or u e . 

~ .... 
• ••• • •• 

imtihandan sonra Buraaya ba · 
baıınm yanına dönen Cevdet için 
bu döüt pek azaplı oldu. Çünkü, 
m~ktepte sınıftan dönmüıtü ! 

Nihayet babası Hacı Murat E
fendi ile mukadder karıılaıma va
ki oldu. Oğlunun iyi bir tahsil 
görerek büyük bir adam olmasını 
isti yen baba, çıkıttı: 

- Tahsilin için hesapsız para 

ıarfediyorum. Üstelik, imtihan · 
da muvaffak olduğun takdi r 
sana istediğin otomobili almağı 
vadetmiştim. Halbuki, muvaffak 
olamadın. Ne yaptın lstanbulda 
bulunduğun zaman?. Söyle ba · 
kalım? . 
Oğlunun verdiği cevap ıu: 
- Otomobil kullanmağı öğren· 

dim! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ba\aıı tarafından gönderildiğini ıöyli

yerek, hanımefendinin tramvay para • 
ıı borcunu istediğini haber verdi. Mes
ut Beyin §Üpheai ortadan kalktı. Te • 
fekkür ve ıelam katılarak, çocuğa pa-

ra verildi. Demek o adam, kansının arka· 
undan gelip nerede oturdufjınu öğren· 
mif ... Bilet parasını ödeyİ!inin aile a
rasında veaveıeyi mucip olmamaaı i · 
çin de itte hüviyetini belH etmeden 
bu ehemmiyetaiz parayı istetti! Mes • 
ut Bey, kanıı merak ettiği halde, bu 
zatın hüviyetini araıtırmağı, çocuktan 
ıormağt nezaketsizlik aaydı! 

Fakat ...• Biraz sonra bir çocuk daha 
ve kıaa keselim, ııraaiyle altı çocuk 
geldi. Bilet paraıı iıtedi. Şaııp kalan 
Mesut Bey de, kansının bu bilet hadi
ıeıinin ancak bir clefa olduğunu temin 
etmesine rağmen, karıaınm gezgincili· 
ğini düıünerek, her ihtimale kartı altı 
çocuğa da bilet parası verdi. 

...... 
Yedinci defa kapı çalınınca, adam-

cağız hiddetle yerinden fırladı. Lakin 
bu sr.fer gelen. karısının erkek kardeıi 
idi. Fuat Bey! 

- Demek sen badava gitmek İı • 
tenin l'\"amvayda, ha? ••• 

- Ay. bunu ıen nereden biliyor· 
dun, Fuat? 

- Ayol, ıenin tramvay paranı ve-

ren bendim! Sana yüzümü gösterme· 
ğe zaman kalmadı ki ... ineceğim istas
yona gelmiıtim. Acele de itim vardı .. 

- ilahi, Fuat... Bak hele ıu olan 
ite! 

Mes'ut Bey, ıöze kanıtı: 
- Olan iılere de, hanım, olan itle

re de! 
Altı çocuğun gelip gidiıi, para İı· 

teyiıi anlatılınca, Fuat Bey, bir an du· 
ruksadı. Sonra, elini kaldırarak: 

- Buldum, dedi. Muammayı hal
lettim. Benim yanı batımda, ıahanlık
ta o anada bir kaç çocuk duruyor, ha
raretli hararetli futboldan bahseder
ken, oyun toplarının eıkidiğini, yeni 
bir topa ihtiyaçları olduğunu, paralan 
da yetİ§mediğini yana yakıla birbirle
riyle konu~uyorlaYdı. Senin bilet pa • 
ranr, seni tanıdığımı biletçiye ıöyle • 
meden benim verdiğimi de gönnütler
di. Demel< aonra petine düftüler ve ay
n ayrı kapıyı çalarak, yeni topun pa· 
raaını çıkardılar! 

"' Fatanet Hanımla Fuat Bey, bol 
kahkahalar atarken, Mesut Bey ho • 
murdandı: 

- Futbolü de hiç mi hiç ıevmem. 
Bizim Nevzat, o kadar istedi de bir 
top almadım. Bir çocuğun llhına uğra· 
drm, altı çocuk öç aldılar! 

iyi bir kadın, kendisinden bahsettirmez, kızım. 
Biz, zamanımızda böyle idik! 

- Bana kahrsa, kendisinden bahsetmeyen, daha 
iyi bir kadınd1r! 

.......................................................................................... , 

Bir Yer Ki.. Dilenci Mantığı! 
Y azıhııeıi başında, sıcağın tesi· 

ri altında bunalmıı bir halde otu· 
ran bir adam.. O kadar, ki başı· 
nm etraf mda uçuıan, yüzüne ko
nan sinekleri kovmağa bile meca· 
li yok! 

- Tı](,. .. tık! 
Yazıhanesi batında oturan a· 

dam, neden sonra mırıldanabil-

di: 
- Gi .. ri... niz! 

içeriye giren ince uzun, yorgun 
duruılu bir genç ..... 

- Ne .... istiyorsunuz? 
- lı! .. 
Yazıhanesi başında oturan a· 

dam, aralık duran göz kapakları-
• 

m bir az daha açtı: 

- Nasıl?... Bu sıcakta benirr 
bile kolum, kanadım kıpırdama • 
dığı halde ... Hem, işte, benim tek 
memurum var. O da işsizHkter. 
ne yapacağını bilmiyor, can sıkrn· 
tısını sıcağın tesiriyle uyumakla 
geciriyor ! İt nerede? . 

ince, uzun. yorgun duruşlu J?eT'!' 

köıede uyuklıyan §İfman katibe 
aıpta ile baktı ve yazıhane sahihi· 

ne döndü: 
t N · · · t - ftsiz ve uyuyor... e ıyı ış . 

Memurunuza yol verip le onun ye• 

rine beni alamaz mısınız? 
- Ne? ... 
- Bil' ?. .. şi~mnnlamğa ihtiya -

cmı var da! 

Dilençi, hakim kartısmda duru: 
yor. · Sorguya çekiliyor: 

- Dilendiğin doğru mu? 
- Evet. Fakat, hakim bey, 

bundan dolayı beni niçin yakala
yıp buraya getirdiklerini anlıya • 

madım. Ben, gelip geçenin boğa• 
zma sarılıp zorla paraımı almıyo· 
rum ki ... Güzellikle istiyor, güzel
likle alıyorum.. Mesleğimde na · 
musumla çalışıyorum, yüz ıuyu 
dökerek ekmek parası çıkarıyo • 
rum! 

Mektup Götüreni 
iki köylü, bir köyün çınar altı 

meydanında karıılattılar. 
_ Nereye böyle bu sıcakta? 

- Şehire gidiyorum. Mektup 

yazdım da oradaki bizim Abdür· 

rezzak Efendiye, .... onu götürü• 

yorum! 

Öteki köylü §a~ıp kaldı: 
- Yahu, postacı uğramıyor mu 

bizim köye?.. Ne diye onunla 
göndermiyorsun da kendin götü • 
rüyoraun? . 

- Dediğin doğru! Postacı Tah· 
sin Efendi demin burada idi. 
Ama yumurtayı benden alacak 
yerde karşiki komıudan aldı. Ben 

de kızdım, benden para kazanma· 
sın diye mektubumu kendim gö .. 

türüyorum. 
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Birde 

-

Ne Göreqim? 
Yazan: Ali Enver 

küyordu. Tahammülüm tükendi. 
Kadına yapı§tım. 

- Nereye gidiyoruz?. 

w ısa 

-TAK Vi M--, 

• Gün doğusu 
Glio batısı 
Snbıh oımuı 

Ogle namuı 
İkindi namazı 
Akşam oıma7.ı 

r atsı namuı 
imsak 
Yılı o ı:ı çcn ı;iinleri 
Yılın kal an ı iınlcrl 

Cumarr.esl 
U4 Temmuz 
15 R. Ahar 

4 i2 
19.31 
4 40 
ıuo 

16 17 
t!l.31 
21,?I 

1.47 
~oı 

163 

PAZAR 
t9 Temmuz 
16 R. Ahar 

4.~3 

19,'i9 
4 4~ 

1 t.YO 
16.!7 
19,29 
~ 1 .21 

Y.40 

20~ 

16:? 

L.~-----------------~_. 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı1 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisası 

Fakat itlere vakıf olan her han· 
gı bir kimse Hitlerin Avusturya· 
yı Almanya ile birleştirmek fik
rinden vazgeçtiğine imkan vere · 
mez. Hitlerin bir senelik haric' I 
siyaseti ıunu göstermiştir: Al· 

- Bir gün gece yarısına doğru 
kapım çalındı. Tuhafıma yitti. ç> 
zamanda aelecek kimsem yoktu 
Yalnızdım. Korktum. Açmıyacak· 
tını. Fakat, bir daha ve §iddc' 
çalındı. Yavaı yava§ merdiven· 
ri indim. Ve kapıyı açtım. Eım-:: 
otuz, otuz bet yatlarında bir ka
dındı. Siyah bir çarşafa bürün 
müftü. Telit ve heyecan içersin 
deydi. Gözlerinden yaş geliyordu 

Dinleyicilerden ihtiyar bir ka I - ~ 
dm, salevat getirerek söylendi: 1 R A D Y O 1

- manya ne vakit bir hedefin der; j 
vazgeç.mitse, bunu başka bir he · 
defle daha sıkı ve kuvvetli bir su· 
rette mefgul olmak için yapmrr 

Hayır, ben yalnız harp 
cağına kani bulunruuyo 
gün Avrupa ıulhünü ihW 
meselelerin de ıulhen hal 
ğine eminim. Büyük d 
doğru bir tazyik icra e 
Avrupada halledilmiy 
mesele yoktur. 

"Kimi anyorsunu 
aum. 

,, diye sor · 

- Bana yardım ediniz, dedi 
annem baygın hasta .. Bilmiyoru:
ne oldu?. 

- Fakat ben, ne yapabilirim? 

- Bir doktor çağırmıya gide · 
ceğim. Onu yalnız bırakamadır:· 
En yakın kom§umuz da sizsiP'.-

Ağlıyordu. Hüngür hüneür 
ağlıyordu. Kim olduğunu sorma!· 
manasız kaçacaktı. Her halde. 
bir kom~u.muzdur, dedim. 

- Eviniz nerede?. 

- Şuracıkta yakın. 

Ve çarşafmun üıtünü başım· 

alarak aokağa çıktık. Bir müddc 
yürüdük. Yolda hiç konuşmuyor 
duk. Yabancı kadın hem ağlı · 
yor, hem de önde giderek banr 
yol gösteriyordu. 

Se~iz on kitilik bir misafir kr 
f;lesinden hemen hepsi pü 

- Keıke bir fey söylemesey • - ---- . 
d. Bugün 
ın .. 

- Bu sualim iizerine kadın b:ı· 
n:ı. döndü. A ... , bu kadın, annem 
değil miymit? .. 

V c yutkunmağa ba!ladı. Diğeri 

devam etti: 

- O, kaç ıene evvel ölen an
nem, hakiki annemdi. Derinle§ • 
mit gözlerini gözlerime dikti. 

- Yoruldun mu kızım, dedi, 
anneni hiç. göreceğin gelmedi mi? 
Neredeyıe aklımı oynatacaktım. 

Şaşırmıştım. Hiç cevap vereme· 
dim. O tekrar ıöyledi. 

- İstersen biraz oturalım. Ve 
oturduk. Garip ıey. Genit, çok 
genit bir meydanlıkta ve tek bir 
bahçe içersinde yalnız baımıa o
turmaktaydım. 

Hepsi birden bağırdılar: 
- Şeytan! ... 

- Ne old~ğunu bilmiyorum. 
Yalnız, l<0rkudan nefes alacak 
halim kalmamııtı. Etraf!Ma bakı
namıyor, allahtan beni evime ıö
türınesini yalvarıyordum. 

- iyi tahammülün varmıf. 

- Yavat yavat kalktım. Baıka 

lSTANBUL: 
18,30: •·rantııca denı. 19: l'llk netrlyatı, 

19,30: TUrk mu•lkl ne~rlyatı. (Fahire, Sa -
tiye hırnımlar, Refik Flkrd beyler.) !1: 
Eıref Şefik bey tarafından konferans, 21,30 
orkeatm konııerl, Karqlk ne,rtyat. 

2%S Khz. VA&şOVA lM:J. • 
20.10 Sal:r.burl'clan naklen Beetho,·enln 

CI-lfello) opera11, 21: Choplnln eııerlerlnden 
mürekkep kon~r. %1,IO: Aktllallte. 23,4l>: 
ınns mualklsl, 21: Mllaababe, 24.05: \"ti· 

nadan nakli. 

821 KJaz, BU.KREŞ m. 
18,16 Gllndüz neırlyatı. 19: MUl!lahabc. 

19.0S: lta.dyo orkeatruı. 20: Salaburrt&n 
naklen Betho,-enın eserlerlnck>n (Ftdelfo) O• 

peraın (Bu opera Rkhard Strauııe tarafın -
dan idare edllecc.ktır.) 

5415 Kbz. BUDAPEŞTE. MO m. 
21: Radyo tiyatrosu. 22: Son haberler. 

21,20: Dana mutlklsl. 23: Bava raporu. :tS.015 
Opel'& orkestrası. 24.15: Veres SIJan takımı. 

Khz. PRAG 4.'10 :nı. 

21: Operet temam. 28 Haberler, %3.15: 
pl&k. 23,SO Halli muılld. 

Khz. Deuteclılan49ender 1611 m. 
21: Haberler, 21,10 Mllaahabe. 21.SO: (Dlo 

NaN!e ''on Bleberaclı) lılmll musikili tem
.O. 28: Haberler, 24: Dan• mualkl•t. 

9ŞO Khz. Bl'Mlao 318 m. 
:n.ıo: Dan• ve ne,ell mualkJ. ız: NUrn -

bergten: llelcluver koro kOD9erl, ıs: Mtlıa
habe. %US: Danan nete11 ~r. 

69%: Kbz. VlYANA 601 111. 
20,115 Salzburgtan naklen: Betbovenln Fi· 

dello operası. ıs: Hol.ur lclatt11lnde :radyo 
orkeetraıu. 28,10: Haberler. '3,60 konaerfn 
de,•amı. 21,40 Şandor Bul'& takumnm sııan 
mualklıl. (Pe,teden naklen.) 

tır. 

İhtimal ki Berlin evvela Sarrc 
meseleıinin halline kadar beki" 
meği ve ondan sonra Avusturya· 
yı milli aoıyalizmle tazyika df" 
vam etmeği daha muvafık bul · 
muıtur. Sathi ~ükunet belki başk' 
sebeplerden de ileri geliyordu 
Fakat her halde Berlin ile Viyam: 
arasında mütareke her halde bi· 
muayyen vadesi vardır. Bu va·· 
Almanyanın silahlanarak madr' 
kuvvet iktisap ve siyasi hedefle· 
rini müessir bir surette himaye c• 
deceği zaman hulul cyliyecektir. 

-9-
Budape,te 

Macariıtanın kral vekili olan 
amiral Horty'nin fikrine nazaran 
Avrupa yanlıt iliklenmit olan bir 
ye1ektir, onun tekrar açılıp ilik -
lenmeıi lazımdır. Amiral Horty 
söz ıöylemekten çekinmez. Harç 
olacak mı sualine fU cevabı ver-
di: 
"- Geçen sene, bu sene mut • 

laka harp olacağın:.. kanidim. 
Fakat timdi artık hiçbir zamar 
harp olmıyacağını zannediyo · 
rum. En büyük tehlike Franıız • 

Bu beyanatı izah et 

!UDU ıöyliyel:m ki Ma 
en esaslı gayesi küçük iti 
Jetlerinin eline geçen dl 

Macar arazisinin tekrar IW'lhıiılıl:'!ll 

tana iadesidir. 

Macarlar, büyük devle 
f ından hakkile bir tazyik 
cak olursa, Çekoılovakya 
vakyayı Macariıtane iade 
ğini zannediyorlar. 

Ben de Mu11olinini11 
ittirak ederek diyorum ki: 
muhafazası için Avrupa 
tında eaaılı tadilat yapm~ 
dır. 

Bu da fazla otorite ile 
lur. Tabii milletler cenıİ 
bir ordu vücuda aetirme•İ 
değildir. Büyük devletleriı' 
di harp kuvvetlerini teb 
tası olarak kullanmaları 
Böyle bir otorite oluna 
dört ıaat zarfında Avr 

nim. 

Fakat yapılacak teıki 
te üıtenit olmalıdır. 
lar\ortadan kaldırılmalı 

dikkat, ağızları açık, gözleri an· 
l&tamn ıözlerine dikilmit ve a -
~kula.klan onda, ev sahibi Lut· 
flye hanımı dinliyorlardı. 

çare yoktu. Orada oturmaktansa 
yürümek daha hayırlıydı. Belki, 
bir yol bulur ~._, c&.dim 
Bahçe kapısı açıktı. Çıktım. Bü · 
yük bir cadde vardı. Oradan yü
rümeğe baıladım. Ne kadar yü · 
rüdüm, bilmiyorum. Arkamdan 

•ll!'lll!llll!!!J!llt••••llll• .. "111l.. ların preventif harbe .. atılnıa ~ ... 

Vapurculu 

olarak • • acariıtaıu ıö 
rim. Bugünkü vaziyetimİf \ 
"'iil adilAmİvecek dere~JJ d 

Ldtfiye hanım, ağır ağır ve hi 
kiyesinde yanılmamak için dü · 
tüne düşüne anlatıyordu: 

bir ses geldi: 

TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, f elefon: 22925 - Daha ne kadar gittik bil· 

mem. Büyük bir mezarlığa gel
mittik. Dört yanımız beyaz meza ... 
latlariyle çevrilmişti. · 

- Kaçma, kaçma! .. Dönüp ha ı•-----------

Dinleyicilerin tüyleri ürperd: 
Sık sık nefea almıya başladılar. 

- Burası neresiydi?. Ben, 
böyb bir mezarlık hiç bilnıiyo
rum. Peıine takıldığım kad•r 
hıçkırıkt~n b;r an kurtulmuyord 
ki, sorsam. Dönemezdim de. Ne · 
reye getirildiiini hilmiyen bi- · 
aan nasıl dönerdi?. Naçar yürü • 
düm. Ne de büyük bir kabristan 
dı?. Biz yürüdükçe o büyüyor, 
büyüdükçe ·daha korkunç bir şe . 
kil alıyordu. Büyük çam ağaçla
nnın yarı boylarına kadar yüksel· 
mit beyaz mezar tatları araaınclı 
ilerledikçe nefesim duracak gibi 
oluyor, vücudum muttasıl ter dö· 

kamıyordum. Fakat, sesinden ta· 
nıdım. Bu, beni evden alıp götü • 
ren meçhul kadındı. Kottum. C 
da, arkamdan koıarak takip e -
diyordu. Ter içersinde kalmış 

tım. Muttasıl ve delice kotuyor · 
duk. Öyle ki, baırmdaki peleri 
uçup gitmİ§tİ. 

Herkeı, sabırsızlık içinde, bı 
meraklı ve korkunç hikayenin ıc 
nunu bekliyordu. Hepsinin de du 
dakları kurumuftu. Lutfiye hanır 
hafif güldü ve: 

- Bir de ne ıöreyim?. ded · 
rüyada değil miymi,im?. 

Dinleyiciler, hep birden kahlt 
hayı basarken o, ili.ve etti: 

- F :ıkat, cidden ter ıçır 

kaıbnıttım. 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Muhtelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23/ 7 /934 tari

hinden itibaren kapalı ıarf usuliy le münakasaya çıkarılmıttır. Talip 

olanların kanunen itasına mecbur oldukları vesaiki hamiler. 12/ 8/934 

te ıaat onda başmüdür\yette müteşekkil komisyona ve fAı tnamesini 

ıörmek için de her gün tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. 
(4118) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Zonguldakta keşif bedeli 22.778 lira 61 kuruştan ibaret yapılacak 

tahlisiye binası in,aatı, kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

18 Aiuatoı 934 tarihine müsadif cumartesi günü ıaat 14 de ihalesi icra 

kılınacaimdan taliplerin bu baptaki proje ve ketif cetvelleriyle ıartna· 

meleri görmek üzere Galatada Çinili rıhtım hanındaki idaroi merkezi· 

yeye mÜrllCaatları. ( 4084) 

Trabzon Yolu 
Vapuru TARI 29 Temmuz 

pazar günü aaat 20 de c.. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidit • 
teı Zonrulclak, lnebolu, Ayan<.ik, 
Samsun, Onye, Ordu, Gire.un, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon •• Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of •• 
Sürmeneye ujrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
ueı Cumartesi, 

Ç b günleri saar 20 
arşam Q de Tophane 

ı ıhtımından bir vapur kalkar. Gidi~ 
'e dönüşre mutaı iskeleltre uğrar. 

iz mit Yolu 
Haftanın Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam- , 
ba ~ünleri bir Ynpur sa:ıt 9 da 

Tophane rıhtımından kalkar 

Sultanahmette 
San'•t Mektebi 

Sergisini Görünüz 

3 Ağuıtos Cuma Günü 

17 ye kadar açıkhr. 

(408?.
1

"' 

.. 
Bu preventif harp fikri t11rihir 

kaydettiği en eıki hir fikirdir. 
Harbedenler ezeldenberi sulh iı • 
tedikleri için harbettiklerini ıöy
lerle Napolyon dahi ıulhü idame 
etmek için Avrup:ınm altını üstü 
ne ıetirmiıti. Romalılar da kar!•· 
larındaki hütün dütmanları ez · 
dikten sonra üç yüz sene sulh için 
de yaıadılar. Fakat bugün Avru· 
pada batlıyacal< olan bir preven 
tif harp bütün Avrupa için müt · 
hit bir felaket olurdu. 

Fakat bugün daha makul di' 
§Ünenlerin sözü geçmeye batladı. 
Bir harbe girmeden evvel onu 
muhakkak surette kazanılacağın· 
dan emin olmak lazımdır. Bugii· 
hanıi millet harbe girerl:en "Bi~ 
galip geleceğiz!,, diyebilir?. 

Devlet gruplarını teıkil ede· 
uzuvların sonuna ka~ar sadık ka 
lacağını bugün kim temin edel--· 
lir?. Hicbir devlet adamı ve F 
bir aske.ri kumandan yoktur ' 
bugün harp ınes'uliyetini üzerin 
alabil~;rı !. 

dır. İngilterede ve dijer. 
1 

~ 
ketler de bu halimiz ıitt~ ·,~ 
ziyade anlatılıyor. 1, 

Bizim :~ :;mürümüz, 
altınımız, tuzumuz ve P4' 
vardı. Şimdi ne kaldı? . 
ketimizin yüzde yetmİf 
ahali.mizin yüzde altınıf1 il 
den alındı. Bize huid•1 
kerden batka bir teY bıt~ 

k 
. pi 

İyi buğdayla iyi as erııı 

kıymeti yoktur. 

Biz bin senedenberi 0 

-:dilmiş ve kendisine rrs 
harse malik bir milletİS~ 
bin senedenberi asil ol 
tatosundan !;ugulur, ııı• 
den tardedilir ve sok• 
lenmeğe mecbur edilir!!e 

h ··ı ed• lay kolay ta :ımmu 

Milletimiz bu hale 1~ f 
~u sabrın mükafatına btd'' 
il olacağma ~üphe yo1ı ~ 

. Ih .. de te '·edelerın su ıçın 

kik edileceiine emiııiıs'· ' 
---------;,~oe"' 

Türk edebiqatının en 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kirac1Iat
1 

Büyük ROMAN t. 
----- ! ,.~ 
~! 

Kitap lıalinde çıktı, f iatı e~ 
kuruş, satış yeri V AKIT yar ~ 

Bu eseri mutlaka okuyu11 

-------------~. 
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ünkü at koşuları 
nasıl geçti ? 

10 Ağustosta yapacağımız yüzme 
müsabakalarının programı 

Derece alanlara madalya ve sair hediyeler vereceğiz. 
Geç kalmış olmamak için isimlerinizi şimdiden yazdırı~ız. 

l<IT,, tahmi~lerinde yüzde yüz 
isabet var! 

İf t • ~Ulara giren atlardan ikisi 
JI. \ ıl~ \.ı 

ı 'ttd· ,fta olmasına rağmen 
~ 1 Çayırına oldukça at ve 

~çı · ~~klrıu loplanmı§tı. 
l\hek bahis gişelerinin önü 

11 
llıktı. Yerler her koşu

~ tltıda allı, yeşilli b ile tlerle 

· b:du. B ı biletlerin bir ta
İitı •t lira olduğunu hesaplar

• ~~~a::vıra oldu1<ça para dö-
l! anlarız. 

l '• lf. lf. lf. 

b\ı~e on var. Jokeylerin tar
•crn· 

t buı ış, hayvanlar r inge! 
~-kı\Jınuyorlar. Müşterek ha-
. ı ar•nı .. l . h 
litıd n goz erı ayvan-
~- e ... 
~et 

~a.der •aat üçte, Ceylan, Dağ 
ı etti"·ve C~p adlı dört tayın 
'I\ tı 3 y d . . 

1\ ltıgil' a§ın akı yerlı ya-
t\ ~ok . 1~ ko§usu başladı. 
Slltı hir•Yı ... Viraja kadar tay-

CeYlan halde geldiler... Vi-
. but·· nunıarayı ald D " 
~· \in lltl . ı. uz 
r 

1
1\ k0 ar bırin.ciliğe kavuş 

ıt(),, IUYorlar 
~ ... an . 

I~r... oy ile Ceylan b' . . . "'il ·· ' ırıncı 
'kiııc· onünde olmak üzere 

~li 1 &eldi! K ll>-d er... ader çok 
··ı ır. Yal 'd 

it li ed'l . nız ı manı çok 
'. '\' ok

1

1 rtlıyecek derecede a-
ldı.. abu ta .. 

••1atı ed'] Y ıyı kullanı-
. ıaekJ k 

~· 0 ay olay ge-
1tlc· 

• aeJ 
~t~f ~n Ceylan 1200 
'ld eyı 1 d k' met-

1· a ıka 24 sani-

~~11· · llcı"ci k 
• lit\ en h Otu 
e ~iittere~)~ca?lı koşusu bu 

~tı ares ii~e . ahıate daha zi-,., . rıne 
c l'ınge 0Ynan.ıyordu. 

~d ttıı Çok sıktıkları zaman 
i l.l. Bu k neıeli olduğu .. .. 
l\i h·· 'Ynlet}j goru-

~tiin k at ne§e ve şe-
t." dı oşu ....... dd . '11 · ... u elınce 

~Ok' 
'~ 'Yi idi N 
~ •t, önden k ı ansuc numa-

arcs "e n asıyordu. Vi
oavara h" "' ucum et-

tiler. Fakat .Mansuc ben bugün 
gideceğim demişti ve gidiyordu. 
Neticede okşama okşama Nan~uc 
birinci, Bayard ikinci, Barc~ üçün
cü oldu. 

Nan~uc 1600 metrelik mesafeyi 
1 dakik" 40 saniyede aldı. 

Üçüncü kotu 
Müşterek bahis gişelerinin önü 

adamakıllı dolmuş bir halde ekse
riyet Rüzgfır ve :M sut üzerine oy

nuyor. 
Tabii tahminler, ileri sürülen fi

kirler gırla gidiyor. Biz tahmini
mizde Hakanın geçeceğini yazmıt· 

tık. Hakanın geçileceğinden, koşu

yu muhakkak surette ~Iesutun ala
cağından bahsedenler pek yok .. 

Birinci start yanlış oldu. lkinci 
start iyi .. Atlar toplu bir halde vi
raja doğru geliyorlar. Virajda 
Hakan numarayı aldı. Düz yolda 
ayni vaziyette kaçarak iki boy ile 
birinci, arkasından Mesut ikin<:i, 
l\lelııık üçüncü geldiler. Hakan 
1200 metreyi f dakika 25 saniyede 
aldı. 

Qe~en yıl yapb§ımız mUaabakalardan birisi başlarken 

DördUncU koşu 
Saf kan İngilizlere malisus olan 

handıkap koşusuydu. Bu ko1uda 

müıterek bahis meraklıları dah 
ziyade Piper üzerine oynadılar ve 
böyle oynamakta çok haklı idiler. 
Fakat Akif Beyin Bekarı ile Casha 
daliası P ipere birinciliği !kaptır

madılar. 

Start çok iyi verildi. Düz yolun 

"V AKIT,, gençliği denizciliğe 
teşvik yolunda her yıl tertip ettiği 
müsabakalardan birisini de birkaç 
hafta sonra yani 1 O Ağustos Cuma 
günü Modada yapıyor. Geçen yıl 
yaptığımız müsabakaya iki yüz el

li sporcunun iştiraki , müsabakala
rrmızın gördüğü rağbetin güze) 

liı mı aliair. Şim i en örü oruz 
ki; geçen yıl müaabakalarımızın 
bqlıca hedefi noktasından bizi se
vindiren bu rakam bu yıl bP.lki de 
bunun üstünde olacaktır. 

Denizle alakayı fazlalaştırmak ! 
ve müsabakalara en küçük yaştan 

itibaren bütün gençliğin i,tirakini/ 
mümkün kılabilmek için musaba· 
ka programını çok geni§ tuttuk. 
Program ıudur: 

Müsabaka programı 

1- 50 metre (Styl) 12 yaşına ka
dar kız çocuklar için 

2- 50 metre (Styl) 12 yaşına kadar 
erkek çocuklar için 

3 - 50 metre (Kurbailama) 12 ya· 
tına kadar kız çocuk 
lar için. 

4 - 50 metre (Kurbağalama) 12 
yaşına kadar erkek 
çocuklar için .. 

5 - 50 metre (Serbeıt) 12 - 14 ya-

rnda kız?ar için .• 
6 - 50 metre (Serbest) 12 • 14 

yaşında erkekler i
çin .. 

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

8 - 100 metre (Serbest) 14 - 16 
Y<'§tnda erkekler i· 
cın .. 

9 - 100 metre (Serbest) 16 - 18 
yaşında kıııılar için. 

10 - 100 metı·-. (Serbest) 16 • 18 
yaşında erkekler j. 

çin .. 
11 - 50 metre (Kurbağalama) 

12 • 14 yaşında -----(Ltltfcn sayı tayı çe\•trinlz) 

sonuna kadar Piper önde gitti. Vi- 11ıı1111ıı 1111ııı1 1ıııı11 ııı111 ııı1111 ııu111ı 11 ıı ıu 1ıııııı11111111ıı ı 11 1ıu111ıı ıı ıı111wııı1111111111ı•nıı11 1 111ııı111 1 111111ıı1111ııuııııı11111111 ı ıı ııııu1 ııı••' ıı'"'''''"''''''" ' '"ıı'' '' '"'ıı"ıı ııı uıııııı ı.,ı ıııııııuııııııııını"ltll'I 

;~::.·:~:::~~:.::~:~~a~~:·~:~ Bursa .. Galatasaray a tleri l<arşılaş tı la r 
lia sıkı bir hücum yaptılar. Düz _ _ 
yol tam bir mücadele ile geçti. Pi
]> r , potoya kadar iyi geldi. Tam 
potoda ca~ha dalia tarafından bir 
burunla geçildi. 

Müşterek bahis oynıyanlar, bu 
koşuyu kazanan at üzerine oynı -
yanların çok kazanacaklarını tah
min ettiler. Fakat hasılat aynı 

mal sahibine ait iki hayvan olma
sı dolayısile Bekar ve Casha dalia
ya taksim edildiğind~n gagnant 
oynıyanlar ancak 180 kuru§ ala

bildiler. 
Casba dalia 2000 metreyi 2 da-

kika 9 saniyede aldı. DUnkü yarışlarda 100 metre biterken ve Bursalı atletleı bir arada ... 

Beşinci ko,u Dünkü kayık yarışları Bursadan gelen atletler dün Taksim stadında Galatasaray ve ~1§11 1<ıuou 
Dört ve daha yukarı yaştaki atletleriyle kartılattılar ve cidden takdire değer neticeler aldılar. 

yerli yarım kan İngiliz at ve kıs- Kayık yarışları: Mıntaka kürek Galatasaray klübü atletleri belki maddi teşekkülitı çok, fakat hiÇ şüphesiz atle 
raklara mahsus olan handikap ko- teşvik müsabakalarının ikincisi bu tizm için çok hayırlı olan bu temaaı hazırlamakla iyi bir it görmüştür, tebrik 
şusuy~u. gün Anadolu hisarında yapıldı. ederiz. Ayni zamanda lstanbul gibi atletizmin en çok ilerlediği bir muhitte iyi 

Koşu çok heyecanlı geçti. Yıl- Havanın kısmen muhalefetine rağ dereceler kazanmağa m~vaffak olan Bur salı atletleri de tebrik ederiz. 

ı k t ıd MüsabakRların netıceleri şunlardır: 
d)rım birinci, S(>lt(.>n ikinci, Nona men yarıs ar ço mun azam o u. . . . . . . . 

U ~ a • ft B k S 100 metre - Bırıncı Ahmet (Gala tasar ay) 12 sanı ye, ıkıncı Fer hat (Bur-
üçüncü oldu. umumı tasnı e ey oz 8 ) .. .. .. Ş . (B ) 

ıa , uçuncu emsı ursa .. 
1800 metreyi Yıldırım 2 dakika puvanla birinci. Galatasaray 46 pu 800 metre - Birinci Cemal (Galatasaray) 2,20, 2 5, ikinci Mustafa CBur-

3 saniyede aldı. vanla ikinci, Haliç 14 puvanla ü- sa) .. 

Çifte bahiste Hakan, Barcs oy- çüncü, Beykoz 8, Galatasaray 24, Uzun atlama -- Birinci Sedat (G:ılatasaray) 6,1, ikinci Jirayir 
myanlar benim gibi gaybettiler. Haliç 2 birincilik almışlardır. çüncü Osman (Gnfotasaray) .. 
F -·•-ıtıı .,, ........ ,_, •. , •• "'..-"'"'" •181" """"'"'"'- 400 Metre - Birinci Arslan Hay dar (Galatasaray) 56, 3/ 1, ikinci Su:ıt 

akat ringte Nansucun ne,esini gö zun uznd•ya bahsettiklerin den ya- (Galatasaray), üçüncü Ferhat (Bursa). 
rüp te gene benim gibi Nansuc - na yakıla şikayet ediyor ve ala- 200 metre - Birinci Ahmet (Gala taaaray) 24, 4 5, ikinci Fikret, üçüncü 
Hakan oynıyanlar 4 lira yetmiş cakların ka?ıya Geldiklerini Hakkı <Bursa) .. 
beş kuruş aldılar. söylüyordu. Bunun içindir ki; böy- 1500 metre - Birinci . Tobaridis (Galatasaray) 4,54, ikinci Karakaçanı 

Bir kaç gün evvel ko•u yerinde l b' · b b' t k (Kurtulu~), üçüncii Salahattın (Bursa). ,. e ır vazıyete !:C e ıye verme 8 . . . ş · (B ) 11 48 'k' · 
dola•ırken at sahiplerinden - . d' v . d 'k . l 3 adım - ırıncı emsı ursa • ' ' ı ıncı Osman ( Gnlatasarny)' Ü· 

x- ısteme ıgım en ı r<'l mıyc erden .. .. K ·k (Ş' '') 
hem de çok me•hur - bir zat ga- çuncu arnı ış . ı " 

,. hiç bah:;ctmeclim. . 100 v 4 bayrak - Ririnci Bursa takımı 49, 2 5, ikinci Galatasaray. 
zetelerin yarı~ havadislerini verir- Sarı Sıyahh 400 4 Bayrak - Birinci Galatasaray takımı 3.55, 2 5, ikinci Bursa. 
ken kazanılan ikramiyelerden u- 1500 ' 4 - Birinci Galatasaray takımı 19 ikinci Bursa. 
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kızlar için .• 

~ - il meh• (Kurbaialuna) 
12 - 14 ya,ında er
kekler için •• 

13 - 100 metre (Kurbağalama) 
14 • 16 yaşında kız-
lar için .• 

14 - 100 metre (Kurbağalama) 
14 - 16 ya,ında er-

ltalqa Aiansı bildiriqor: ltalqanın 
lıava ve kara orduları harekete geçti Bir ltalgan ge 

sahil muhafız/ı 
nin, esasen gayri müıtakar olan ölmi.ttür. tara"ından öidD -- (Bat tarafı 1 lnd uyıfada) 

Prenı, teıkilatı esaıiye kanunu 
kekler için.. 1 1 

mucibince 27 - 7 isyanı i e a a-15 - 100 metre (Kurhatalama) 

Avrupanın vaziyetine yapabilece· Son dakikada haber verildiğine /' 
ği te.irleri teeuüfle kaydetmekte göre, bu ıabah iki taraf arasında iddia ediliyor. 
ve vaziyetin hafifletilmesine yar· hasıl o!an anJafma neticesinde a- _. csa, tarafı ı ıncı 111~ 
dım arzuıunu izhar eyliyerek A · siler yarın sabah bütün silahlan - Bu itaret üzerine gii 
vusturya ile Almanya münasebatı- nı hükômete teılim etmeği kabu' bulunan mürettebatın 

16 - 18 yaıında kız- kadar ıuçları Ye hadiıeleri tetkik 
i"r için.. edecek ve bu hususta hüküm ve-

16 - 100 metre (KurbAğalAma) recek divanıharbi Yazifedar ola· , 
16 • 18 yaşındL' er- rak göstermiştir. 
kekler için.. Mahkemenin kararları temyi1 

nın tabii meceralarına avdetini te- eylemitlerdir. gittikleri müşahede edil 

Dikkat: Yukar~ki müsaba~alara edilmiyecek ve derhal tatbik edil< 
mıntaka seçmelerane veya musaba· k . 

menni etmektedir. Rlntelen öldU mu, ferlerden biri tehdit"' 
Berlin, 27 (A.A.) - Ba,vekiJ ölmedi mi? sadiyle bet el ıilih at 

• • 1 1 . . k d ce tır. 
kalanna ıırmıt o an ar ıtbra e «> Afma~ya tedhlşçllertn taraf-

muavini M. von Papen, fevkalade Viyana, 27 (A.A.) - Baıveki· den bir kayık indirih11İl 
murahhas sıfatiyle Almanyayı Vi. let dairesi, her tarafta intitar et . §İ sahile doğru gelmei' 
yanado. temsil etmeği kabul etmir mit olan haberlere rağmen, M. ve gemiler İtalyan baY mezler. larını ve hareketlerini 

17 - 100 met:e (Ser~ıt\ erkek- iltizam etml,tl 
lceldet açın.. 

18 - 100 Metr~ (Serbeıt) hanım· 
lar iç:n .. 

19 - 100 met.n (Sırt üıtü) erkek· 
ltr için .. 

20 - 200 metre (Kurb3ğ~Jama) 

eı kekler için .. 
21 - 200 metre (Kurbalalama) 

hanımlar için .. 
22 - 200 metre (Serbeıt) erkek· 

ler için .. 
23 - 400 metre (Mukavecwt) er· 

kekler için .. 
24 - Türk bayrak yanıı ( Klüpler 

arasında) .. 
25 - Türk bayrak yanıı (Hıınımlar 

arasında) .. 
26 - 50 metre (Serbelt) aıaeteci· 

ler araaında .. 
27 - 50 metre (Serbest) o~uz bet 

ya,ından .-ıucan mü
tekait ıpo:-:ular a
raıında •• 

28 - Atlamalar (Tramplen: 3 mec
buri, 2 ihti..;ari) .. 

29 - Atlamalar (Kule: (. mechu· 
ri, 1 ihtiyari} .. 

30 - Atlamalar (Hnmılar araaın· 
da) .. 

31 - Su topu müıabaka11 (Klüp-

h edl,elerlmh: 
Müsabnkalarnnızda birincilik ve 

ikincilik kazananlarla su topu mü-
aabakasmı kazanan takıma ma• 
dalya, kupa veıair hediyeler veri
lecektir. 

Hakem heyetimiz 
Hakem heyetimiz ıu mütehaı

ııs ye alakadar zevattan terekküp 
ediyor: 

Ahmet F etaeri Bey (Güret ve 
atletizm federasyonu teis?erinden) 
Ekrem Rüttü Bey (1. S. K. klübü 
reisi) Rıza Bey (Denizcilik fede· 
rasyonundan) Kadri Bey (lstan
bul denizcilik heyeti reiıi Şazi B 
(latan bul denizcilik heyetinden) 
Abdurrahman B. (Bahriye yüzb• 
şıaı) Ziya B. (Kaptan) Fuat Rüt
tü B., Her F. Riedt (F ord fabrika11 
ikinci müdürü) Her Avmann (Al· 
man mektebi beden terbiyesi ho
cası) Her Alexsander F erenezffy 
(Yüzme •ntrenörü) Kadri B. (Ga· 
latasaray klübü denizciJi1.c tubeei 
reİ•İ) Fahri B. (Beykoz klübü de· 
nizcilik ıubeıi reisi) Rüttü B. (Fe
nerbahçe klübü denizcilik ıubeıi 
reiıi) A. Sırrı Bey (Gazetemiz 
yazı itleri müdürü ye ıpor muhar• 
riri) Ihsan B. (Cumhuriyet gaze
tesi ıpor muharriri) izzet F ahred· 
din B. (Haber gazetesi spor mu· 
harriri) E!ref Şefik B. (Aktam 
gazetesi spor muharriri). 

tir. Binaenaleyh muvakkaten ba! Rintelenin yefat etmemit olduğu· miflerdir. 
Viyana, 27 (A.A.) - Avuıtur· vekil muavinliiinden aynlmıt ol- nu temin etmektedir. Neferler, sahile gel 

yalılara radyo ile yaptıjı bir hi • maktadır. Tayyare cemiyeti rel•i mek üzere yanlarına 
tapta, miralay Adam, dünkü ha· Dolfuaun katlllerl tevkif edildl aemi uğrağı liman ol 
diseler esnasında, Almanyanın t••blt edlldl re niçin geldiklerini 

l Viyana, 27 (A.A.) - Rintele· resmi istihbarat serviıinin ya an Viyana, 27 (A.A.) _ Matbuat Sahile gelenler içinde 
k nin meıai arkadatlarından Avus· ve yanlıt havadisler netredere · mümeaailleriyle yapbiı bir ıöriiş· milerden birinin kap 

il . tutya tayyare cemiyeti reiıi Ce • do açıkça milli ıosyalist tedhitÇ erın mede, matbuat bürosu ıefi M. nın muhalefetinden 
1 • neral Varner tevkif edilmiştir. l 1 ı tarafını ve hareketlerini İ tızam Rimtelenin ölmediiini söylemiı ya mecbur ka dık arın 

Avaturyah nazilerln reisi 1 ettijini kaydetmi9tir. ve Stiriede nazi uilere kartı ha· mit •e ellerindeki ba 1 

Miralay Adam, bu hareketin rekata baıladıiını bildinnittir. Berlin, 27 (A.A.) - Almanya- )arını göstermiılerdir. 
"korkunç bir ehemmiyeti haiz,. M. Dolfuıun katilleri teabit e - da bulunan Avusturyalı Nazilerin Bunun üzerine nefer 
siyut niyetlere atfedilmesi icar dilmittir. Katill~r, Almanyadan reisi M. Habicht, Avusturya milli na, civarda bulnan fet) 
ettiiini t<iylemittir. gelmit olan Valter markalı taban· ıosyaliıtleri Yiliyet müfettişliğin· nma gitmelerini tavıi 

Hatip, Avuıturyanın, isyancıla· calar kullanmıtlardır. den azledilmittir. kendilerin serbest bırl 
rın planını iltizam eden Alman hr Hltler Avuaturya Soayallat DolfUaUu vaalyetlerl gemiler tekrar yola çı 
kGmeti resmi istihbarat ıeniıinir. ftrka•ı mUfelllfllllnden Viyana, 27 (A.A.) - Salahi· Ayın 2 inci günü R . 
meauliyeti hakkında suımıyacağı· azlecllldl yettar bir ltalyan menbaından bil- losluiumuzdan gelen b 
m teyit etmiştir. Viyana, 27 (A.A.) _ Münih dirildiğine göre, M. Dollfus ölme· 0 sabah Rodosa gelen 
ltalyanın hava ve kara radyo merkezi ıaat 22.15 te, her den evvel nazırı M. Feyden çocuk- yelkenlide bir ıemicioi# 
orduları harekete ge~lyor kim olun olsun, bütün Alman reı· ları ve karısı ile meşgul olma11 için muhalefeti sebebiyle 

Roma, 27 (A.A.) - Stefani a· I M. Musolini nezdinde tava11utta den Kalmakya civarın.il 
mt memur annın Viyana hadise · 1 

janıı tebliğ ediyor: }eriyle alakadar olduğuna dair yr bulunmasını rica etmittir. iltica ettiği vakit sahi 
Başvekil Dolfuıun katli bildiri· pılan telmihleri nefretle reddetti· 0~ ay yaa tutulacak silahtan yaralanıp vef•

1 

lir bildirilmez, yani 25 temmuz ıa ğini bildirmiftir. Viyana, 27 (A.A.) _ Vatan· kendiıine fethi meyyit 
at 16 da, karıııklıklar ihtimaline Radyo merkezince, AYUsturya. perverler cephesi müdüriyeti bü- yapılacağı konsoloıu!O 
mebni, hava ve kara ordularmır. ba k·ı D 11 dilmi•tir lrların iddia ettikleri ıibi, hadise- tün azaların üç ay ıve ı o - y • b 
harekete ıeç.meleri için emir ve · ler hakkmda yalan ve yanlı, ha· fuıun yeıini tutma.sına karar ver· Bunun üze~in; b~y!~ 
ril~ir. berler lfae ed'ncitlf ctt!'ltl1tar=elm• alt'ftlr ....... -..~=~· _ı__ _ __ ..ı__ "•~ ....... 'f 

Brenner ve Karinthie hudutlarınC' mektedir. Merkeze aöre, kontroJ Madam Dolf uau taziyet ve vakayii taarih edl a 
gönderilen kunetler her ihtimalr edildikten sonra bu haberlerder Viyana, 27 (A.A.) - Madam rm bize verilmesi ve/-
kartı kafidir. Bununla beraber yalnız birisinin yanlıt olduiu an- Dollfuı buraya ıelir gelmez zevci- vakanın derhal mahk tt' 
A•uaturyanm vaziyeti tabiiliğe laşılmııtır. Bunun meıuliyeti de nin tabutunun bat ucuna gitmiştir. ceği mahalli hükumeti 
doğru ıittiğine göre, bu ihtiyat M. Hitlere ait oldufundan bu se· Reisicumhur M. Miklas, bitap bir dilmek üzere konsolof 
tedbirleTinden daha ileriıine ıi .. hepten, kendisi Avusturya miW vaziyette olan Madam Dollfusa bildirilrni~tir. il 
d.'lmeıı·ne ıu··zum kalmıyac.aıyı Ü - ll Şı'mdı'ye kadar yapı 

ıosyaliıt fırka11 müfettitlifiııden kendi namına ve Avusturya mi e-
mit edilebilir. azledilmiıtir. ti namına derin taziyetlerini bil- katta hadisenin cereY•" 
Musollni, harbiye ~e hava Vatanperver cephe mUdUrl· dirmiıtir. man sahile çıkanların '' 

U t arlarlle gorUttU frzlarımıza aralarmds 
m • eş yetinin l•ledlil tedbirler Avu•turya hadiseleri kar,ı· h e 
R (AA ) M M olduğun-:!an asla ba • .. 

oma, 277 . . - · uso- Viyana, 27 (A.A.) - Vatanper· aında Amertka hUkQm~ti teevvüt etmiş olduğu 
lini, harbiye ve hava müıteıarları ver cephe müdüriyeti nazırlar iç. Va9ington, 27 (A.A.) - Hü- --=~====~~=:;, 
Ceneral Bastroti ile Valleyi, hari· timaında fU tedbirlerin almmaaı • kumet, A vuıturya vaziyetini çok hükumetinin de Avuıl 
ciye müstetarı M. Suvitchi ve mat· nı istemittir: ciddi olarak telakki etmektedir. bir müdahalede buluıııs', 
buat büroıu tefi Kont Galeazzo ı _ Batvekilete hücuma itti. M. Ruzvelt bütün Viyana hadi· de olmadığı zannedifö'

0
. 

b h A d. ıefl 
Cianuyu ka ul etmi,ti. rak eden katil ve canilet"in divam ıelerinden muntazaman malumat· de son Viyana a ıse· 
ltalya, ecnebi devletlerin harp tarafından derhal mahkGm tar ~dilmittir. Ve İngiltere ile yalistlerin hakiki ıııai' 

mUdehaı .. ını latlyor ·edilmesi, Franaanın aksülimellerini büyük kında ltalyayı ki.fi d~tf 
Roma, 27 (A.A.) - Brenner n 2 _ Milli ıoıyalist, komüniıt bir dikkatle takip etmekt&dir. etmi, olduju kanaat• 1 

Karinthie hu~ut kuvvetlerini tak- tahrikçileri ve hükmetin tanın· Saat. 12 den sonra Alman ~ükOT.,ı 
k k 1 4 reamı teb ~ viyeye memur u ert uYvet er mıt dü9manlarının tiddetli suret- aldılım•z haberler (A .. ) " 

k d Berlin, 27 .~· ı fırka, yani asıari 32 bin iti ir. te takip edilmeleri, ... - - --- - · }. 
Fakat mevcut her halde daha çoJ 3 D h 1 h' b. lngiltere Avu•turyanın latlk· tebliğ edilmekted~rd:·,el 

-. er a ve ıç. ır fey na . 1.ıa.ıını mUdataa edecek meli Avusturya ha ı 
fazla olsa gerektir. d kk 1 d • zarı ı ate a ınma an, memur A H rudan do~ruya vey• Londra, 27 (A. .) - avas a· • 

Bu harekat, Avusturyanın V< lar arasında tasfiye, her hangi bir Alın•"; . 
her hangi bir ecnebi müdahaleyj 4 -- Orman müstahdemiııini jansı bildiriyor: . d. dijtfl1 

arzu etmiyen ltalyamn her ihti -
male kar,ı hazırbulunmak iste ~ 
mesi ,eklinde izah edilmektedir. 

Vaziyetin ciddiyeti gizli tutul -
mamaktadır. lngiltere ile Fransa 
sefirleri hariciye nezareti ile te -
maı halindedir. 

tahlifi ve jandarma emrine Yeril· 
l'!leleri, 

5 - Vatanperver cephenin bi: 
müme11ilinin nazırlar meclisinı: 
kabulü ve vilayet müdürlerinin 
Yiliyet idare heyetleri içtimam' 
alınmaları. 

M. Simonun Avam kamarasm· iıtırak e ıp etme 
daki beyanatı mucibince lngiltere, daha evvelisi gec~~~ 
Avuıturyanın istiklilini müdafaa pılmaamı emretmıt .' e 
etmek kararmda ise de •imdilik ten bu tahkikat netı'1 .,. h' b' /4 hiç bir müdahaleyi dütünmemek· olmuştur ki ıç ır rd 
tedir. Çünkü Avuıturya hükQme· mı bu hadiselere 1'1' • 

k l k l ha• dı·seler haber al!ıııt Jf tinin vaziyete haki.m a ıp a a· ı 

mlyacagwının evvela bilinmesi la- tihaz olunan tedbiri~' MU•abakalar l~ln yazılma 
.. Hitler, 

Müaabakamıza ittir;,k i\.in ya 
Von Papenl Viyanay• 
el~I yolluyor 

Aallerin ba,vekllete 
hUcum pllnı 

Klageufurt - Carinthie, 27 (A. 

. . . ur· 
zımdır. M. Simonun nutku M. DoH le yerine getır1lııı 1' ,tı 

d ı 1 . 1 . ni o1ıı1 ılf 
gazetemizde "Yazı müt'ürlüg~ üne ,, 
ıelerek yahut doğrudan doğruya 
Moda hamamı sahibi lhıar. Beye 
müracaatla iıim yazdırnxak veya 
bunu bir mektupla bildicmek kafi· 
dir. Geç kalmamak için vaktile 
mürac:lat ediniz. 

----O•- ---
Madam DolfUs Vlyanada 

Viyana, 27 (A.A.) - Mütevef· 
fa M. Do11fusun zevcesi, dün saat 
ti ele h ..... •••iııic. 

Londra, 27 (A.A.) - Roybr 
ajanıının Berlin mu:1abiri bilclir:. 
yor: 

A.) - Nazilere kar!ı yapılan tid· 
detli bir hareket esnasında hükCi· 

Mahdut bir zaman zarfında Al- met memurları, asilerin başveki • 
manyanm Viyana orta elçiliğini lele hücum planlarını ele geçir • 
kabul etmesi için M. Von Papene mitlerdir. 
yazrr.ı, olduğu bir mektupta M. Ç:ırpışmalar devam edl,or 
Hitler, von Papene takdirlerini Paris, 27 (A.A.) - Viyanadan 
bildirmekte ve kendisine kartı en bildirildiğine ıöre "Styr,, de icra 
yüksek bir itimada ıahip olduğu- kuvvetleri ile milli sosyalist asile
nu temin etmektedir. ,,.~ - · -· · ı 1 'nar. ~deme· 

M. Hitler, M. Dolfuaun katli - lerde icra kuvvetlerinden 62 kiti 

fuıun katli karııam a nai terenin geç· mes:ne ma .. ıı 1oır 
duyduğu nefrete tercüman olmuş· turyaya giden b\itU /4 
tur. Mevcut kana.ate göre Alman· kıya kapatılmı! ve "al 
yanın Viyana sefirinin hattı hare· tcdleri kıar.nplarınclşeıJ 
keti Bcrlin tarafından çizilmitti. da dışan çıkması .~;,el 
Binaenaleyh Alman hükumetinin Binaer..'1.leyh bu ha . fi 

h• btf 
bunu inkar etmesi, vermit olduğu dar olabilecek ıç ııt' 
talimat kadar takbih edilmektedir. evvel ve ne daha so 
Avusturya hükumetinin vaziyete geçememi!tir. d1 
hakim olacağı ümidiyle şimdilik Ancak ~i;nih ra it' 
müdahale edilmek istemiyorsa da hati tevsik edHıııiY~: 
hadiselerin inkitafı dikkatle takip diren iniifelti! bug\.l 
ediliyor. Dijer taraftan ltalyan azledilmiıtir. 
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Orta Orman Mektebi ' .. 
VAK 1 T 

Orta Orman mektebine yazılma 
ve alınma şartları 

OUDdellk, Sly&ll O&&ete 
J.atanbuJ Ankara cadde&, (\'AKIT) yurdu 

1 
TELEFON NUM.ARALAJU: 

Yazı l§lcrt telefonu: 241711 
idare telefonu : ıııno 

reırrat adresi.: latanbul - (\'AKIT> 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak Posta kutU1U No. .ıı 
2 - Orta mektep mezunu olmak. AHOSE HEur.:1.uau: 

3 
TUrkiye Ecnebi 

- Yatı yirmiden yukarı olmamak. aenellk ıtoo Kı. z;oo ıu 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, kulaklarında ar!za olmamak, vü· 6 aylık 750 • UM • 

tudunda nokaanlık olmamak, arızal ı yerlerde, dağlık havalide yürü· 3 aylık 400 • KOO • :r ı •) lık ıso • soo • 
h up gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşekkülatı müsait ve müte· iLAN ot:RETLEKI: 

a.ınnıil olmak,, tam teıekküllü hastanelerden mufassal raporla tesbit l'tcan tıAnıann ua.o sayıtaıannda ean· 

etmek, atı ıahadetnameıi vermek. umı so kuruıtaıı t>aotar. Uk aayıtada 250 
kuru~a kadar çıkar. 

u - Belediye veya poliı merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza görme· BUyUk, tıwa, devamlı na.n verenıere alt 

lllit olduğl:na dair mazbata getirm?k. ayn ten:tilAt vardır • 

6 - Mektebe girmek istiyenler, İatanbulda Büyükderede Yük· Keııtmıı tıAnıarm tıtr ııaun ıo kuru§tur 
KUÇU& iLANLAR: 

•ek 0:-man mektebi rektörlüğüne yazacakları istidaya hüviyet cüz- Bir detıu.ı ao, tkı dc•uı DO. u~ cteraaı 6b, 

danı, orta mektep ~ahadetn:ımesini, ııhhat ve aşı raporlarını, polis ve· dört detuı 75 ve 00 de.tuı ıoo kuruotur. 
y b Uç aylık 118.n verenlerin bir detuı mecca· 

l elediye mazbatasını ve üç adet vesika fotoğrafını iliıtirerek gön· nendir. Dört satın geten uanıarm razıa 
derınelidirler. aatırJan be§ kunı§t&n hesap edll1r 

7 - Müracaatlar 15 Ağuıtoıtan 15 Eylül tarihine kadar yapıl-

lttıt olmal :dır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. p ) ) T 
3 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmit olanlardan 9ahadet· 0 8 t J OpÇU 

naın.:leri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi 11raaile tefrik olunur Al SA 
1( b l l k d k b ı d ı· h · · ayı. .Al.Ko. nundan: . a u e layik ta ipler a ro mi tarını geçerse un ar an evve a ta ıı 

lıne fasıla vermemit olanlar aanjyen riyaziye dereceleri yükaek olan· Alayın ihtiyacı olan 30.000 
la.r t~rcih olunur. kilo sığır eti kapalı zarfla 

il - VAKll 28 TEMMUZ 1934 ~ 

9 - Kabul olunan efendiler tahıil esnasında mektebi terkettik- münakasaya konmuştur. Ta
leri veya mektebi bitirdikten ıonra tayin olundukları vazifeye gitme· liplerin 4/8/934 tarihinde mu-
dikleri takdirde mektebin yapmıt olduiu masrafları ödiyeceklerine vakkat teminatlariyle birlik- _______________ ......_. _____ _ 
dair n1ektcbin vereceği nümuneye ıöre noterlikten taıdikli taahhüt te Polatlıda Topçu alayı SA. 
•enedi vereceklerdir. Taahhüt senedi vermeden mektebe devama mü· AL. KO. nuna müracaatları 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnları 

•a.a.Je olunmaz. (4162) lüzumu ilan olunur. (3916) Kilo 
600 

25000 
1500 
800 

3000 
60000 A. 

Cinai 
Zeytin yağı 
Yetil sebze 
Kuru üzlim 
Kuru kaym 
Kepek 
Yumurta 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifes· ••--ıtııQımıuıııunnııııııunıııımuııııııımııuıııımı• 
1934 senesi 21 temmuz gününden ı 1 A K B A 
İtibaren ilanı ahı· re kadar muteberdir Ankarad• AK b A kitap 

~o. 
......... 

... 
" ~ 
l 
:.:; 
·~ 
~ 

evinin birinci ıubesi modern 

Faıda ilk So:ı bir tekilde Maarif Veklleti Guraba haıtahaneıine 934 senesi zarfında lüzumu olan yukarıda 
karıı11nda açıla:ııtır. AK B A HUDUT HAREKET dakika hareket harek cinsi ve miktarı yazılı altı kalem erzak Temmuzun yedinci gününden 
kitıp evleri her dilde kitap, 

1 O ~illi - Tünel { Şitliden - Tünele 
Tünelden • Şi9liye 

12 Harbiye _ Fatih {Harbiyeden - Fatihe 
- Fatihten • Harbiyeye 

15 T-•--·ım S"rk · {Takıimden • Sirkeciye 
-__ ... .....,.iiiiiiiiiiiii_--~ı ~ec~•;.. s· k "d T k . ır ecı en - a ııme 

16 Ma:"a _ Be azıt f Maçkadan • Beyazıda 
...-...-...a.~----Y'"--l Beyazıttan • Maçka ya 

M k E . .. .. { Ma~kadan • E. Onüne 
---_a.._ç_a_-::_m_ın,onu E. Onünden • Maçkaya 

17 Şitli - Sirkeci f Şitliden - Sirkeciye 
l Sirkeciden • Şiıliye 

- Talu" Aka f Takıimden • Aluaraya 
- ım - aray l Akıaraydan . Taksime 

2 mecmuı, guete ihtiyaçlarına itibaren ayrı, ayrı aleni münakasaya vazedilerek Temmuzun yinni seki-
) cevap vermektedirler. Gcre'ı zinci cumartesi günü saat on dörtte ihaleleri icra edileceğinden talip 

saat saat 

3-6 5.31 23.4 
9 5.51 240 

! kitaplarınızı gerek lurtasiye· ' olanların ıeraiti anlamak üzere her gün levazım kalemine ve ihale gü· 
5 • 7 6.32 ı.oo ; oi~i en ucuz olarak AK B A nünde idare en.cümenine müracaatları. (3680) 

9 5
·
49 24·2~j ~ kitap evlerinden tedarik ede· 

5 7.30 19.2 
7.50 19.4 

5-8 5.59 23.2 
17 6.41 24.0 

7 6.57 20.1 
14 6.29 '.l0.4 

8 6.:l6 19.5 
12 6.58 - 20.3 

{ bilirsioiL Dev1et M•tba•İ•ı S 
c lcitapları ve VAKiT' ID neıri· Ankara: Mektepler atınalma 

yatınm Ankarada aabf yeri K . R • ı· . d 
l /\KB A kitap ev· eridir. OffilSYOD U eIS Iğı O en : 
t ~ ı\ l{ BA Merkezi T ell'fon 3~37 ~ lnşaat Usta Mektebi talebeleri iaşeleri için aşağıda cinsleri yazılı 
9 fj Birinci Şube • 1761 i erzak ve sebze sekiz partide kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
7 1 inci Şube . Slam:ın Pazaı ğ_ 

•ıııuııJ111ıımıımıunıııırmıımıııaumı1JHB:ııııımııııuıınıııuıııııııııımıııı• Bu işe girmek istiyenler teminatla riyle birlikte ihale günü olan 9 
9 İstanbul Asliye Uçüncü Hukul-: ağustos 1934 tarihinde saat 15 te Melstepler Komiayonuna, şartna-
J Mahkemesinden: me ile listeleri görmek iıtiyenlcr de Mektep Müdürliiğüne müra.cn• 

18 7.02 19.5lS 
37 7.38 10.35 

b H M 'd' k atlar. (3956) Zü iye anımın ecı ıye ö • 
yünde eski Oımaniye caddesinde 1 No. lu parti Et liıteıi 

2 ,, ,, Yağlar, zeytin ve ıab:ın listesi. 

19 K rtul B rt f Kurtuluıtan • Beyazıta 6 • 9 6.00 :l3.14 
- u Uf - eyaz l Beyazıttan • Kurtuluıa 17 6.45 23. 56 

18 No. lu Sabriye Hanımın hane· 
ıinde mukim iken halen ikamet · 
gahı meçhul olan İsmail Bey aley· 
hine pek fena muamele ve haka· 
ret ve darp ve ihmale müsteni • 
den açtığı 934 -901 numaraya 
mukayet boıanma davasının icra 

3 
4 
5 

" 
" 

" 
Ekmek Jiıteıi 

" 
Süt, yoğurt, peynir, ve kaşar listeıi 
Kuru erzak listesi 

- K ....... 1 E . .. .. f Kurtuluttan • E. Onüne 
_ '"""Ut-- mınonu \E O .. d K l . nun en • urtu uıa 

,, . E. Önüne 

1

-B. Ta9tan - Bebeğe 

ı 
~ Bebek E . .. .. Bebekten • ,, 

, - mınonu 

IEminönünden ·Bebeğe 
~ Bebekten • B. Taıa 

l 
l 
~.l - Ak l Ortaköyden- Akıaraya 
__ ...,.ı;-.-_:..__;;..:::::::aa~r.:,ay~\ Akıaraydan. Ortaköye 

::.::, ~Y • Eminönü j Ortaköyden - E. önüne 
l E. önünden • O. köye 

.!!e,iktaı - Fatih ( Beıiktaştan • Fatihe 
--...... o;;;;;.ır...;;;;;::..:.,;:!!!!._( F athiten • 8. Tat• 

1 
A. ıaraydan • T. kaprya 

l 32 T T. kapıdan • Sirkeciye .
1 

.._ 0Pkapı - Sirkeci Sirkeciden • T. kapıya 

l T. Kakıdan Beyı~ta 
Beyazıttan T. Kapıya 

l T. kapıdan • Akıaraya 

1 33 y d' lAkıaraydan- Y. kuleye t ....., e ıkuJe - Sirkeci Y. kuleden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Y. kuleye 
Y. kuleden • Akıaraya 

apı - Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 
.!?...lctirnelc l Akaaraydan- E. kapıya 

Sirkeciden - E. kapıya 
E. kapıdan • Akıaray;ı 

7 7.ll 20.25 
1s 6.39 ıo.s s 

6 
7 
8 

tt 

" ,, 
" 

,, 
" 
" 
" 

Sebze listesi 
Meyve listesi. 
Odun ve kömür listeıi. 

5.26 
6 5.36 

ktlınan tahkikat ve muhakeme~ -~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~-

10 
20 5.48 

5.56 

24.40 

1. 20 
1.57 

8 5.50 20.50 
15 6.35 21.32 

18 6.26 23.56 
20 6.52 24.'l2 

7 6.34 
14 7.16 

20.53 
21.34 

neticeıinde boıanma ıebebi ola • 
rak göıterilen hadiıat ıahadetle 
ıabit olmuf ve badema aile bir]=. 
ğinin devamına imkan kalmadığ· 
hususunda mahkemece de kanaa' 
hasıl olmu! olduğundan kannr 
medeninin 134 ve 138 inci mad • 
delerine tevfikan boşanmalarınr 
ve masarifi muhakemenin müd · 
dealeyhten almm"fHnn 1:,!J:li ten;· 
yiz olmak üzere 18 - 7 - r~ 

tarihinde karar verilmiş ve mumr 
ileyhin ikametgahı meçhul bulun 
maıı hasebiyle ilanen tebliği bit · 
tensip ilamın bir sureti mahkeme 5.24 

5.40 
5 6.12 
8 24.04 

2430 

23.31 divanhanesine talik edilmiş oldt·· 
24.01 ğu ilan olunur. (1582) 

ı. 15 
1.30 
1.45 

6 5.32 - . 
1 o 5.48 23. 23 
16 6.20 23.54 

24 ı1 

Dr. Hafız Cema• 
1' ıhili haıtahklar -· · •ı-ha11111 
Cuma ve pazardan batka sünlerde 

Cleden ıonra aaat 2i de 6 ya kadar 
latanbulcla Divanyoluncla ( 118) nu· 
maralı huıuıi kabinesinde baıtalannı 

5 5.24 kabul eder. Muayenehane ve ev + .. •,. 

10 S.48 23. !40 fonu: 22:1.~. 
15 6.l 7 23.59 Yazlık ikametgah telefonu Kandili 

24. 30 38 - Beylerbeyi 48 .. 

Posta Telgraf Ve Telefon Binalar 
Ve Levazım müdürlüğünden; 

Y etilköy ile Y eşilköy telıiz istasyonu araıına konulmak üzere 3900 

metre elektrik kablosu kapalı zarf uıulü ile münakasaya vazolunmuş
tur. Taliplerin 12 eyli'il 934 çar§amba günü öğleden ıonra saat 14 te 

Beyoğlunda posta T. T. merkezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna 

müracaatla tartnamedeki tarifat dahilinde ihzar etmİf oldukları tek· 

liflerini mübeyyin ve teminatı muvakkatelerini muhtevi kapalı zarfla· 

rınm elden komisyona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her gün alabile• 

cekleri ilan olunur. (3780) 

/stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
latanbul Uzunçar§ı - Mercan ağa mahallesinin Uzunçarşı caki 

Babıser askeri, yeni Harbiye caddesinde eıki 8, 10 ve yeni 59, 61 61 7 
numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye, bir büyük mağaza ve bir 

büyük marangoz atelyesini müştemil iki katlı ve iki kapılı Gümüt 

oğlu namile maruf han bedeli iki taksitte ödenmek ,artile muhammen 

"9000,, dokuz bin lira kıymet üzerinden kapalı zarf usul ile 29 Tem

muz 934 pazar günü ıaat on dörtte satılacaktır. Taliplerin muhammen 

kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetindc teminat ve tcklifnamelerini 

yevm ve saati mezkurdan evvel İstanbul Milli Emlak müdürlüğünde mü 

teıekkil ıatıf komisyonu riyasetinetevdi etmeleri. (M) (3658) 



'12-YAKR 28 TEMMUZ 1934 

Türkiyede ilk açılan 
AMYANT imalathanesi 

iSMAIL KERiM 
Galata Mumhane caddeal,Eakl Loyt Han no.7 Tel.49179 

BilQmum meırubatın filtrelerinde kullanılan (filtrelik,) vapur kazan
lannın alelQmum buhar makinelerinde ve kaloriferlerde istasyon için kul
lanılan (toz) ve kaba amyant hiylesiz olarak imal edilmektedir. 

'f.aık, üstübeç tebeşir, kaolin ve her nevi boya 
madenleri, Asitborik, kına, salep, cam tozu ve 
buna mümasil maddeler de toz edilmektedir. 

Jstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
tatanbulda Saman viranı Sani mahallesinde Uzunçart ı caddesinde 

Giinf üt oilu hanı ittisalinde kaiı~ "2.000,, iki bin lira muhammen be· 
delli S~o: lu dükkan 29 Temmuz 934 pazar günü sa.at on dörtte açık 
arttırma .uretiyle aablacaktır. isteklilerin pey akçelerile müracaatları. 

(M.) (3657) 

KARYOLA-
Like, bronz, nikel ve çocuk 
karyolalarının enYaı çeıidioi 

ucuz fiatla latanbul Rııapaıa yokuıunda 66 No. 

Aeri mobilya maaazasında 
bulabilirsiniz. Telefon: :l3407 AHMET FEVZi 

Posta Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünden; 

Bıı Mid0rl6ğümüze bağlı bütün poıta nakliye müteahhitlik
leri mahallerince 2117/934 tarihinden itibaren Yirmi gln m&ddet· 
le aleni mDnakasaya çıkarılmıltırl Talip olanların mahalli posta 
müdürlüklerine veya Ankara Bat MlldllrlüiQne mliracaat etme· 
Jeri. " 4060 ,, 

1 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylülün l 7 nci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. Sıhhat ve ahlAk \'e hüsnübale 
pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Lcyll talebeler ücretinde mühim tenzilat 
yapıliruşur ve Qcretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağustostan itibaren 
Cuma Ye Salı günleri. Fazla malOmat içln her zaman mekıupla müracaat 

edilebilir. Telefon : 60474 '697,, 

Devlet. Demir yolları llAnlarl l 
Lokmotif bakır ocak aksamile sair bakır Ye priaç mılzeme· 

nin kapalı zarfla münakas111 3 I Eylül/ 934 Paıarteıi günü ııat 
15 de Ankmra'da idaıe merkezinde yapılacaktır. 

T afıilit Ankara •e Haydarpqa Yemelerinde onar liraya 
satılan prtnamelerde yazılıdır. (4025) 

Yeni · Kitaplar 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadi, mali .• en muhal· 
let eaerlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve Yann,, 
tercüme külliyatı albnda yılda muntazam fuılalarla otuz 
cilt kadarının çıkanlmaıı ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kafaların, kalem • 
leri~ardıml~_rı~ müracaat o1unmuttur. 

- -Beşinci kitap 

Şosyalizm 
Kautsky : Sabiha Zekeriya 

;::atı 7§'lir"'li. '}'~ni merkezi VAKiT kUtUphaueıl 
f tanbul Ankara caddesi 

Şim.-~e kadar basılanlar 
DB~ ye y_°W( tercOme k&lliyatından ) basılmıı olanlar 
·ı "ı•·a~ lll'•ıı e ıun ar ır : 

1 mci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K,. 
2 ,. ., AiLE ÇEMBERi,, 1. H. Alitan 100 ,, 
3 " ,. TiCARET, BANKA ve BORSA 

İkbıat doktoru: Muhlis Etem 75 ,, 

4 " " Devlet ve lhtilll 
Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

s .. .. KAUTSKY'ye göre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya 

"Dün ve Yarın,, tercümekülliyatının Y.akında neşrolunacak 
eserlerinden bir kaçı da şunlardır: 

I - Ruin külliyab: H. Nazım Bey. 
il - ISFAHANA l>OCRU: Piyerloti: 1. H. Aliıan 
111 - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru. Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof- Nurullah Ata Bey. 
'l - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - lıa: Pariı Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

Sanıle - Haydar Rifat Bey. 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KarakOy • KOprlla.11 
Tel.42362 - Sirkeci Mtibilrdarza&t I•-- Han Telefoo 2!740 

Mersin yolu 
ANAFARTA r~5::~9 
PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giclitte 
Çanakkale, lzmir, Klllllik, 
Bodrum, Rodoı, Mırmuiı, 

Dalyan, F etbiye, Kalkan, Kaı, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer· 
sine. Danoıte bunlara iliYeten 
Taıucu, Anamur, Kuıadaıı, 
Gelibolu'ya uğrayacakır. 

(41841 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN Yapuru 28 
Temmuz 

CUMARTESi 17 de Sir· 
keci Rıhtımından · kalkacak Ye 
AyYalık yolunun mutat iıke· 
lelerin~ uj'rayarak lzmire gi· 
dip d6necektir. (4185) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babı~ll, Ankara caddesi No. 60 

Tclefcn : 22566 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Al-met 

• YAKIT MatlNauı - lıtanbal 

TI:JO.KiVE 

llRAAT 
BANK~51 

BiRiKTiR.EN 
RAi-tAT-bD~Q 

500 metre mik'abı ceviz tomruğu 
Askeri Fabrikalar umum 

müdürlüğünden: 
•h" d• Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 5 - 9 - 934 tarı ı~. 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin !artname için her güP ~r. 
leden ıonra, münakuaya girmek iç in de o gün teminat "ve teklif at,, 1 

müracaatları. (4158) ____ __:_ ____________ ~ 
Selimi yede Fırka satınalma 

komisyonundan: 
Selimiyedeki kıt' at ihtiyacı için &§ağıda cins ve miktarı yazılı er 

ve odun pazarıkla satın alın:ıcaktır. isteklilerin 31 - 7 - 934 sah 
nü saat 14 de Selimiyede fırka ıatın alma komisyonuna müracaatl 

(4169) 

Kuru faıulya 
Odun 

5.000 Kilo 
20.000 ,, 

-~~il~~ 1111~111~~~1~1~ lil~I 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare rrıerkezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izoıtr . 
Samsun. Mersin • Adana 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Kavıtla • A tlna • Pire 

Bil6mum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir b-' 
fara küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı 


