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an siyasetinin 
ğliibiyetleri 

L~ aylar içinde f qiıt JtaJ. 
"'Qic:t ıiyueti pyanı dikkat 

biyet ıeçirdi. Bunlar
l-ende imam Yahya ile 

ı.'-İri lbniuuut araıındr 
1-ıı harbin neticeıidir. İ· 
lhhnın mağlubiyeti her 
l eaıende ltalya tarafır. 

Başvekil muavinini de öldürmek istiqorlar 
Papen'in yeni vazifesi bir yüksek komiserliktir; 
Avusturya,Alman hükUmeti şubesine çevriliyor 

~p edilen himaye ıiyaaet; 
.ltlbiyeti ıuretinde telikk" 

lbailubiyet, birkaç hafta ~· 
ft\bnayiti ile meydana çık 

" Jİrmi küsur İtalyan harr 
~'a ıelerek ArnaTUtlu · 
le etmiı, fakat bu tazyilr 

ter yapamıyarak çekilis: 
e lllecbur olmuttur. 
Jet üçüncü mail6biyet A· 
da · son Viyana ıuikaıt• 
·ediyor. Filhakika mak· 

il ekil Dalfuı bütün ıiyaaeti
llllolini taafmdan veriler 

iatinat ettiriyordu 
...... itiHriyle adeta Viy· 

etinin batında ltalyanır 

M. Hitlerin atlattıjr IÖylenilen 
Von Papen 

Pamuk ziraati 
llaimeuili vuiyetinde idi ıslô./ı. edüigor 

...:_-Jh Dolfuıun katli doin·· 

. ~1"1Ya o~ wıe dolayı· Bazı mınt•kalarda üretme 
tı\ Anupada ltalyan eiya· •fttilderi a-'dı 
" 11m mat10biyeti 'ekU· ÇI ...-

ıelinciye kadar Aman,• de ~etiftirilniesi --..&171e Zbüt v .. 
nın en yakın bir müttefi· kiletinc:e, Adanacla .,..nuk tohumlan 1 

. tanınıyordu. ltalya hü nı üretip çiftiçiye dağıtmak için bir Ü· 

f'h 1,.. ittifakı temin etme) retıne filtliii açılmııtır. Ayni zaman· 
lran) hükümetine birçoJ da Eıe mıntaka11 ihtiyacmı karııla • 

A vusturga, Papen 'in 
sefir/iğini kabul etti 

Pariı, 28 (A.A.) - Avusturya· 
nın vaziyeti . Franıa, ltalya ve 
lnıiltere araıında noktai nazarlar 
teatiıine aebep olmakla beraber, 
!İmdiki halde herhanıi bir cfipl~ 
matik harekete •esile olmıyacak 
ıibi ıörünmektedir. 

Fransa 17 2 934 beyanabnı 

imsalamıt olan diier iki devletir 
ııla bir münuebet muhafaz' 
mekteclir. Ve f&Jet bir tetebhüı 
yapılmak icap edene, bu, üç dev· 
caktır. 
cakttır. 

Bir cevap 
Y aıan: Mehmet Atım 

Sayıfamız 

Ptlpeni Vi,ana,. nJçln yolladıtı bilin
miyen Bitler 

Avusturgada dalıili 
harpler bitmiyor 

Avuıturya meıeleei, beynelmi
lel mahiyettedir. Ve Frama için 
yalnız ba!ma hareket etmek meY• 
zuu bahaolamaz. 

haJya ile lnıilterenin de IMı P. 
rüte ittirak ettikleri zanned"~(yor. 

B•tv•kll muavinin• de 
aulk••t hazırlan11or . 
Viyana, 28 (A.A.) - Cuma p. 

nü, sakin ıeçmiftir. Bumla he
raber, Almanyadan ıelen mek· 
tuplarda bqvekil o:-enı Starher-· 

(De1UU t(t UDCU leıJ'fUJD l lacl IGt11DUDda) 

"Milliyet,, aleyhine açılan dava 

" Muhiddin 8 . 
mes' 1 
t m ~et BeJi'n bu sözlerine k~rfl Muhiddin 
Beyin vekili " Kimden ilham aldığı pek ili 

bilmesi lazım gelir l ,, dedi 

t ikraz etmitti. Arntt mak üzere de Nazillide diier l»ir üret· Şimdiye kadar cumartesi gün. 
Otdua 1 al ıı· me çiftliği tesis edilmiıtir. leri çıkardığmuz asken"' sayıfa 

"Milliyet, ,ıazeteıi aleyhine be
ledi1e tarafından açılan manevi 
tahıiyeti tahkir, Yali ve belediye 
reiıi Muhittin Bey taraf mc:lan tah· 

Ömer Bey, mahkeme reiıinin bir 
ıualine kartı, hu mufaual liyi· lıl.~-~' unu t yan mua nr 

, .~iyle kendi kontrolü al Bundan haflca Velcilet, Sakarya va· mızı bundan sonra perşembe 
t~. Arnavutluk üzerind diıinde .,....aldann ıalabına t..UIJiia 

hanm muhakeme ıırumda okun· 

)'il h •tmit •• seçen aene mahalli çiftçilere günleri takdim edeceğiz. 
inıayeıi tesiı etmitti. dajılılan uf PAJDuk tolwmunclan haf· ~-----------" san açılan hakaret clavaıına ait 

muhakemeye, lıtanbul üçüncü 
ceza mahkemeıinde dün aaat on 
dörtte devam olWUDUftUr. 

muı uzun ıürecejini, etaKn evel· 
ki celıelerde söylediklerinin yuı 
ile tekran mahiyetinde balundu
junu, dava edilen tarafın da 

·~ • Draç hadiaeıinder ka bu aene de bu havalide Wr aaf to-
~ h ile Amamluk aruın· hum ayırma müesae ... i kunnap lca-
' tarzı ınünaaebet kalkmıt· rar vermiıtir. 
~ hüktimeti ıerelr AJnca Malatya, Eliziz havamin-

lt..;' ltrek orclu tetkilibrı· de de pamuk ziraatinin ihp ve ıılahı 
~ ınuallimlerinin vaz· için Veület müteha11ıalanna tetkikat 

IWeh yapbnm ıve o havalide de bu ıeneden 
t ._..... met ASIM J itibaren pamuk tecrübelerine laatlan· 
, tıt .. ;;r::: 1blelaötanaacla)1 nuıbr. ........ ........................................................ .. ........... 

Fransaga giden 
talebeler Dünkü muh.kemede, Muhittin 

Beyin vekili eski adliye müıteta· 
Paris sefirimiz Suat Bey n Kenan Ömer Bey, müekkilinin 

müddeiumumilijin, mabkemain 
sonradan tetkik edebileceiini aiy· 
lemif, fakat dava edilen taraf, 
buna razı olmamı!. layihama mali 

bir resmi kabul tertip etti davaJıtı1 tetri yollu yazdıiı layiha· 
Pariı, 28 (A.A.) _Anadolu.. yı mahkemeye vermi,tir. Kenan CDeftmı 11 IK'U ııayıtıuua • tlDctl IDtuaundaJ 

janamm hususi muhabiri bildiri 
yor: 

150 kitilik talebe ve izci kafile 
ıinin ziyareti münuebetiyle Tür. 

. ........................................................................................ .. 

kiye sefiri Suat Bey bir J'fllDİ ka

bul tertip etmitlir• Rniiri kabul· 
de mebuaan mecliıi hariciye encü· 
meni reiıi M. Saatin ile maarif Vf 
hariciye nezaretine ve edebiyat i 
lemine memup birçok zevat hazn 
bulunmuılardır. Suat Bey bir= 
Türkçe ve biri F ranıızca ıöyled'iii 
iki nutukta Türk - Franaıız doıt· Yann phrimize altı yüze yalan Amerika h seyyah ıeleeektir. Aralannda yükaek 
lutunu methmena etmiı ve ıençli muhite m.~·u~ aileler bulunmaktadır. Yukanlri resim bu aeyyahalan retitecek 

i . 'k" le dak" _L •• vapuru ıoat~yor. 
ı ı ı mem ket ar:ıaın ı ml.•" Bu mevzu üzerinde t&f•ilitı 3 cü sayıfamızda bulabilininiz 

aehatr ıılrdqbrmak için çahımaia ......... ıt as '''W""""-nillllllllllnın""'1"' ır 
davet eylemiftir. izciler iıtiklll 

martını ve maneyezi aöylemi,ler· y 0··zme Müsabakamız 
dir. Kafile meçhul aekerin kab-

-



Şark misakı ve Baltık hükômetleri 
Adliye harç tarifesi kanunu Ağusto ............................................. 

Lehistan hariciye nazırı Ispartavda şiddetli 
l k l . J •• •• yagmurlar 

birinde tatbik edilecek 
Ankara, 28 (Hususi) - Adli ıslahatın teminiyle al~kadar il 

tiıler devam etmektedir. Bütün adliye miifettişleri bu maksatlll 

mem e e llle U0llUlJ0T Bir mahalle seller 
etmektedirler. , 

Adliye baro tarifesi kanununun ~fırayı devlette tatbik suretilll · delQ 

terir izahfıame tanzim edilmiştir. Buna göre, ikame olunac~ ~, Lehistan, Estonya ve Letonya, beynelmilel misak 
projeleri hakkında vazıh malumat bekliyorlar 

Varıova, 28 (A.A.) - Rigadanı 
bildirildiğine göre, lakra ajansı 
Polonya hariciye nazırı M. Beck 
ile Letonya hariciye katibi umu -
misi M. Munterain iki hükumetin 
mütekabil münasbetleri ve günün 
beynelmilel siyasi münasebetleri 
hakkındaki noktai nazarlarının 
tetabukuna dair tahminleri teyit 
etmektedir. Bundan çıkan netice 
§udur: 

Polonya, Estonya ve Letonya, 
bugüne kadar elde mevcut malu
matın ikati bir vaziyet almasına 
müsait olmadığı hususunda muta
bık olarak, beynelmilel misaklar 
projeleri hakkında dah:ı kati ve 
vazih malumata intizar etmekte -
dirler. 

M. Beck bugUn Var§oyaya dö
necektir. 

Var§ovn, 28 (A.A.) - Lehis -
tan hariciye nazırı M. Beck, Ri -

gada matbuat mi!messillerini ka -
bul ederek demittir ki: 

''- Lehistan ile Letonya, Sov
yet Rusya ile aktettikleri muahe
deler ıilıilesi sayesinde tarki Av
rupada ihdas olunan havayı, ru . 
rur ve memnuniyetle mü§ahede e
debilirler. Bu itilaflar eyi çalıt -
manın delilidir. Vartova ile Ri
ga arasında daima tam bir anlat· 
ma hiikiim sürmÜ§tÜr. iyi kom -
1uluk münaıebatı mi!slihane me • 
sa;nin en iyi temelini tetkil eder. 
Letonyanın siyasetini idare eden
lerle birlikte iki memleketi ali -
katlar eden meıelelcri ve günün 
diğer itlerini ve keza son zaman
larda beynelmilel müzakerelere 
mevzu teıkil etmit olan yeni fi • 
kirleri mi'zakerc ettik. Kati bir 
karar verebilmek için heniiz elde 
kafi derecede esaslar mevcut de
ğildir.,, 

Hücuıtı kıt' aları reisleri 
nasıl seçilecek ? 

Berlin, 28 (A.A.) - Milli sos- da malumatlı unsurlara inhisar 
yalist hücum kıtaları erkanı har- ettirilecektir. Taki Hitler milli 
biye roiai M. Litze, bir mülakat ıoayalist zihniyetinin zımanı te -
esnasında demiştir ki: lakki edilebilecek unsur lan elde 

"·- Hiicum lctalarmda yapıla - bulundurabilsin. Hücum kıtaları 
cak tensikatın gayesi bu kıtaları ile diğer milli sosyalist teıkilatla
fiipheli un.surlardan -temizlemek rı arasındaki münasebetler sami -
ve eıki zihniyeti iade etmetir. Y e·ı mi arkadaşlık hisleriyle metbu • 
ni rüesa ve erkanı harbiye azası dur.,, 

' 
Ural makine fabrikasını yakanlar 
Moskova, 28 (A.A.) - Severc'· 

lovık,den bildirildiğine göre, U
ral makinefabrikaıının demir ima· 
li.than.esini yakanların muhakemch 
ıi baılamıttJr. lthamnc.meye , 
re, bu yangını birçok mukabil ih· 
tilalci cıkarmıştır. Bu teakilat . . 
d;ıha fabrika kurulurken baş mü-
hendiı Filler tnraf!nd~n vv-: .. ..J 

getirilmiş ve Fillerin ölümünden 
sonra teşkilat yerine gelen Balan· 
din idare etmittir. Hasar 11 mi!· 
yon rubleden fazladır. Suikast· 
çılar bu yangını çıkarmak için bir 
ecnebi mütehassıatan 20 bin ruh· 
le :ılmışlardır. Maznunlar cürüır. 
lerini tamamiyle itiraf eylemitler· 
dir. 

Bir Sovyet askeri heyeti 
gidiyor Varşovaya 

Moaltova, :28 (A.A.) - Sovyet tir. Heyete hava kuvvetleri erkanı 
,harbiye reisi Kripin de dahildir. 

aalcert hava kuvvetleri heyeti mu-

rahhaıası kızıl ordu erka.nı harbi

ye reiıi muavini Mejenin.ofun ri • 
yaaeti altmda bu sabah i;ç tay • 

yare ile Var9ovaya hareket etmiş· 

Kqyseri fabrikasının 
malzemesi geliyor 

Bu seyahatin maksadı, Lehistan 
askeri ve sivil hava kuvvetleri mü 
measHlerinin Sovyet Rı.ısyaya 
yapmış oldukları ziyareti iade et
mektir. 

Barto, Fransanın Roma 
sef irile görüştü 

Moakova, 28 (A.A.) - Ağus- Paris, 28 (A.A.) - M. Bartu, 
toıun birinci günü Zürianın vapu- talil zamanını Pariste geçirmekte 

ru, Kayseride yapılacak menıu- olan Franıanrn Roma sefiri M. de 

eat fabrikalarının intaıı için la- Chambrun'ü kabul etmiıtir. 

mn ıelen eıyayı Türkiyeye nak

letmek üzere tahmile başlıyacak-\ 
tır. Zürianin, 1400 den fazla boru 

ve diğer malzeme ve Turkatroi ıi· 
pariş edilmiş olan maltinelerin bir 
kıımını yükliyecektir. 

altında kaldı 
Jsparla 28 (A.A.) - Bir haftadır 

devam eden bunaltıcı sıcaklardan son• 
ra bugün bir saat kadar süren olduk
ça ıiddetll 'yağmur yağmııtır. 

Her ne kadar yaimur yazlık mah· 
sulatın ve sebzelerin bereketlenmesi • 
ne mühim yardım etmİ!SC de Beldibi 
ve Kökçay dereleriııden gelen çok kuv· 
vetli ve senelerden beri görülmemiı 
korkunç sel tam ıehrin ortasından ge
çen büyük çaya hücum ctmi~tir. Ça -
yın geniıliği 15 - 20 metre kadar var· 
sa da sel iki derenin birleımes\ylc çok 
kuvvetli ve büyük kaya ve taı parça
larını sürükliyerek bir su akıntııı teı· 
kil ettiiinden halkı büyük telaı ve he
yecana dütürmüıtür. 

Bu kuvvetli kaya parçaları, birinci 
köprü olan Çoban köprüsünü yıkarak 
götürmüı, ikinci köprüden g~çtikten 

sonra üçüncü köprünün gözlerine tı

kanmıt ve ıuyu taıırmııtır. Kuyu ma· 

hallesi civan sular altında kalmııtır. 
Selden bet, altı ev müteeuir ol -

muı ve evlerin alt kısımları taş ve top· 

rakla dolmuıtur. Nüfusça zayiat yok
tur. Çamurdan ve sudan mahalle sem-

tine ıidilememektedir. Selin bahçe ve 
bağlarda yapbjı hasar büyüktür. Sel 
hala büyük kuvvetiyle akmaktadır. 

Yağmur devam etmediği takdirde 
büyük bir tehlike melhuz değildir. Bin
lerce halk çay kenarından selin akın· 
tısına bakmaktadır. ı 

.. ~1uınnyn· .. 

If lasa gidiyor ! 
Londra, (The Peble) - Al • 

manyada ıermaye, fevkalade bir 
hızla memleket haricine akmak -
tadl'J'. Büyük sanayiciler ve ma
liyeciler, memleket içinde bir yı. 
kılış olmasından endite edrek kur 
tarabildiklerini Almanya harici -
ne çıkarmaktadırlar. 

Her gün Almanyadan yüz bin-
· )erce altın kıymteinde altın, mü .. 
cevherat, elmas çıkmaktadır. Bun 
ların mühim bir kısmı Holanda -
ya, bir kısmı Londraya gidiyor. 
Bir çok fabrikatörler fabrikaları
nı baıka memleketlere götürmek 

için çalıfmaktdırlar. Bir ~ok la· 
cirler Paris ile Londraya geçmit • 
lerdir. 

Bunların çoğu yabancı memle • 
ketlerde kendilerine heıap açmak 

ta ve hariçteki müfterilerinin he .. 
saplarıl)ı Londra veya ~ariıe gön
dermelerini temin etmektedirler. 

Hitlerin iktidar mevkiine geli h 
§İndenheri her hafta Almanya -
dan yığın yığın altın çıkıyor. Bu· 
giin Hitlere kar~ı hissolunan iti M 

matsızlık azami dereceye varmış· 
tır. 

Hali hazırda tedavül eden Al · 

davada, dava edilen şeyin mikarı veya kıymetine ve yahut t 

mahiyetine göre, davacıdan pe~in olarak ilim harcının do 
alınır. Miktar veya kıymeti 2500 kuruşu geçen davalarda al 
harç miktar veya kıymetinin binde yirmisi nisbetindedir. Kı () 
yini mümkiln olmıyan davalarda 100 kuruş peşin harç ahıııf 
harcı dört liradır. 

idari davalara dair verilecek arzuhal layihalarında, ilişi!:Jet 
birinden yirmi kuruş harç, evrakm leblicinde her nii:;ha için oJI 
tebliğiye <1.lınır. Resmi dairelere :·c.zılncak her tczl:crede:'l elli 
davadan feragat, davayı kabul veya sulh vukuunda ilam harcı 
rısı; iadei muhakeme talebinin reddi halinde 400 kuru§ alınır· 
nm kabulünden ıonra verilecek ' ı·arlnr beş yiiz kuruş harcCJ. 'tııtd 
.Şahsi davanın geri alınması halirdc seksen kuruş alınır. Ha~ tııı 
fesi kanunu ağustosun birinden it=baren meridir. · 

Salihlideki lıayır ccmiqetlerinde 
yolsuzluk yok .. 

Ankara, 28 (A.A.) - Salihli tayyare, Hilaliahmer ve Hinı' 
fal cemiyetlerinde yolsuzluklar olduğu yolundaki !İkayetleriJ1 
olup olmadığını tahkih ettik. Tayyare cemiyeti reis muavini ~ıirı 

Bey: . ' . 
"- Şikayet vardır. Müfetti! gönderdik; t'!t'·ilmtını b;tirtııe liat 

redir. Şikayetlerin aşılsız olduğu anle.ş1lmııtrr . ., t,~. 
Dedi. Hililiahmer cemiyeti umumi katibi, Salihli şubesi - ~ 1 

}atının tetliik neticesinde düzgün < lduğu ::mla~ıldığım, 1-Jiınar' dlıJ&, 
reisi Fuat Bey de şube faaliyetinir:sitayişe şayan bulunduğur.ıJ · .\ 
diler. 

Hayır cemiyetleri hakkında yap lnn dedikodular burada t ~ 
kaı·şılanmıştır. 11 

Türk-Sovyet ticaret itilafı uzatı/ı ~ 
A.-1.-... . l)Q ıu ..•..• : ') 12: .. _._.._._ft, .... ,..1 .. wniidd~ti biten ı:~\ı\ ~ 

yet ticaret itilaflan bir eylule kadar uzatılmıştır. Sovyct ml"'\,ıı 'i: 
lar hakkında eskisi gibi muamele 11apılacaktır. lst<'l.nbulda dı, 
gümrük tarife nümuneleri getirtilmiş tasnif cdilrni! bir halde 
binası methalindeki camekanlarda teşhir PtHlmiştir. 

Tayyare cemiyeti 
umumi kongresi apartman yapa 

Ankarcı, 28 (Hususi) -Tanr /'-kara, ?.8 (HuıuaO """, 
re cemiyeti umumi kongresi ay ni yeietfal cemiyeti, sabit .,,. 
hayetinJe toplanacaktır. Kongre mini m-1.tsadiyle bu ~~r~ 
ye davet edilen müfettişler gelme iki bi\y:;k apnrtıman yf.P 

ğe baılamıştır. Kongrenin hara·ı rt'\rlaştırmı§tır. 
retli olacağı tahmin edilmektedir. -o-

Öğrendiğimize göre tayyare mü ı l..iselerde yapılacak 
fettiıleri kaldırılacaktır. H _) _,,-

A;ıkara, ( ı.·susı 

Petr~ehassısı Vekaleti talim ve te~~~ 
tetkiklerini bitirdi ders pogramları, ia:.U 

lcri ve li~c :ırmfların1 11 ' 
Ankara, 28 (Husuşi) - Ameri

kalı petrol müteha11111 Muıe:s, 

Siirt, Mürefte, Midyatta uzun 
zar.1andanberi yapmakta olduğu 
tetkikatını bifr·-nit ve raporunu 
lktısat vek~.letine vermittir. 
~ 

Bursalı sporcular 
UJudağı aştılar 

İnegöl, ?.8 (Hususi) - Bursa 
dağcılık k1übüm!en ::ıckiz ki!İ Ulu 
dağdan aşarak buraya ıelmil}ler· 
dir. Belediye, sporcular şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

ctr<ıfındaki tetkiklerine it 
mektedir. Bu~lar tesb ,_-

ten 1;0~,.a maa"if ıOr,,. , 
tarihi kararla§tırılacliıcu' 

--o- a 
Adliye terfi e11C 

seçildi / 
H Uft) Ankara, 28 ( uı ~ 

hak;,"'l'ller kanunun• te ~;1' 
larması lh:nngelen • 

.. · ·ntib•J' 
cncumenı azaı! ı elı 

Lir. Ar,-~ terfi ecle~,.,ii* 
rin liıtcri Vekiletçe ,,. ; 

• • k .. d • ••MmttNW' ......,...,....111 .... _..ntn!t,...tRIUllMHtnın•ımıı ...... 111111• 
man sermayesınm anca Yl'Z c ı . . . 
k . · · it k l w d AJ re' muhab•rırnızden aldığımız ha-

"tf'e•· 
"::ımc:li«Hnden encu 

ısanın a ın arşı ıgı var ır. • .. . . 
1• ·ı · h h .. bere gore, tıcaret ve sanayı neza· man ma ıyecı erı emen er gt•J" 

Rayl'ıb nk ··d·· ·· · . d ,_ reti ile Romanya milli banknar a mu uru umumıaı cıs-

tor Şahtın. Almanyanın altın ear· memleketin ithalat-mı daha sıkı 
ıını bıraktığını ilan etmesini bek· tahdidata tabi tutroak kararın· 
!emcktedirler. vermiılerdir. 

Böyle bjr §ey vuku bulduğu Önümüzdeki altı ay ithalatı ac· 
takdirde milyonlarca mark bir pr· çen seneye nisbetle yüzde yirm= 
ra etmez bir ] ale gelecektir. azalılacaktır. Yalnız Almanya 

Çekoslovakya ve Polonya ile mi' 
Romanya il halatı tahdit badele suretiyle ithalat yapabile· 

ediyor ccklerdir. lngHterenin ith~lat: 
"The Timea Weekly,, den: Bük- yüzde 40 indirilecektir. 

lamilm_ı,_tı_r_. ---0~>' 

Avruoa milletle~',J. 
yapamazlar; ç /~ 

(}. ,..> 
Vaş;n3ton 28 · pı 

,.tıll 
man Oavis, bey•r. . iıt1" 
milletlerinden ekserı;.Jı 
pabilccek vesaite '°~ 
dan komfuıunu öld ~ 
'ccndi m;ı1 .... ;nden bit . 

'kf er ları tecziye ettı 



• • 
ıçın 

z tarife 
_ .. lft- lene orta Anadoluda dola • 

~lülerle ıimcndifere, nakliye 
f r hir hayli konuıtum. Köy-
':;rıdiferi anlayııı ka,abalının 

"daha bamb~~ka bir ıey .. 
- I "lir Jci, onların ıimendifcri 
ot eti bi2iınkine pek henzemi

tinıendiferf! bizim ''erdiği
d•ll ba,ka manalar veriyor • 

etiJll . delQ 
_ı, adama göre ıimendifer 

CP ta t 
t 11 •sıdır. Rahat yolculuk 

lr\eaafe atmanın ta kendisi • 

-
;e IÖre eimendifer mutlakıı 
•ıd' ı () ~ Mutlaka rahatlık ta de-

hJ1lf di ~ıka bir şeydir. 
_ ferı çocukları gibi se\'en, 
o ~ 

lı. 11ıarıden geçen rayları her 
)retle sözen bir ihtiyar köy-
8u Yaflı adam bana ıunla-

ltt • f . ı . ş· ~ey e endı.. yı.. ımen· 

~en ıurada, ıu gördüğün 
a ~bir ıeyler yoktu. Bu tarla

c ~ tde ıeni§ledi. Daha evvel an· 
ş ~ızı do)·uracak kadar buğ • 

~l • llazan da kıtlık olurdu. 
bol tohum ekiyoruz. Artık 
~da olmıyor. 

: ıı anlattı. Ben ona şunları 

l're 
, ~ rı etya\arınızı ucuz tatımı-

llndan ho,nut değil misi • 

ni 
tlİıı İçi parıldadı, ışıldı bir 

· . ihtiyar, buruşuk yüzünün 
lııt .. 
\J Utıde dolaıtı: 

talt~uz.luktan hoşnutluğa hof
~ •den bir şinik buğdayı ka
dlllc ku~uıa hayvan sırtında gö
, .\ ' Şırndi tren yüz paraya gö
'-' tııına malın kıymeti yok ki .. 
l' 1- ltonuşmağa devam ettim: 

11ı;el\İn kolcylığı, rahatlığı yok 
hoıunuza gitmiyor mu, e
tittiğiniz y~rlere araba i

\\) t. ... hat yoru1madan silmek 

Kamyon kazasında 
suçlu, değişti! 

Pol serbest bırakıldı, 
Bilal tevkif edildi 

Birkaç gün evel Divan yolunda 

feci bir kaza ol mu!, Y aıar isminde 
bir çocuk bir kamyon tarafmdar. 

ezilerek. ölmii!tü. Su~lu olaral< 
Alman aoför Pol yakalanm•~ 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mah 
kemesince sorguya çekilerek tev

kif edilmitti. 

Pol, kendisinin bu kazayı yap· 
madığmı, aym yirmisinden her· 
kamyonun ait olduğu kireç şirke· 
tinde cahtmadığtnı iddia ediyor 
du. Fakat şoför muavini Bilall · 

bazı ıahitler. onun yaptığını ıö· · 
lemişler, bu yolda yüzleştirm( 
zaptı tutulmuftu. 

Müddeiumumilikçe tahkikatır 
derinleştirilmesi suretiyle, kamyo· 

nu şoför Bilalin kullandığı netice· 
sine varılmı§tır. Bu itibarla, Bilal 

dün mahkemece tevkif edilmiş 
Pol da serbest bırakalmı§tır. 

Üniversite kadrosunda 
değişiklik olmıyacak 
Aktam gazetelerinden biri dün 

üniversite kodroıunda bir aya ka· 
dar esaslı değitiklikler yapılaca • 

ğını yazıyordu. 1934 kadrosu 
yirmi gün evvel üniversiteye teb
liğ edilmit olduğundan yeniden 
bir kadro deği!ikliği mevzuu bahs 

değildir. Bu haber dün üniversite 
mahafilince tekzip edilmiıtir. 

Seyyahlar 
Yarın büyük bir 
Amerikan kafilesi 

geliyor 
Bu senenin en büyük Amerikan 

seyyah kafilesi yarın akşam "Ro· 

rna,. vapuru ile şehrimize gelecek

lerdir. 
Gelecek seyyah sayısı 600 dür. 

Kısmen kumpanyal<\r delaletiyle, 

kısmen serbefit g~zeceklerdir. A -
ralarmda yüksek muhite mensup 
Amerikan aileleri vardır. 

Vapur, "ltalyan Layn,, i•imlt 

kumpanyanın 32,583 tor. buyuk -
)üğünde ikinci derecede trarıııat • 

lantik gemisidir. Ayni kumpan -
yanın en büyük vapuru, 51.000 

tonilato büyüklüğünde "Reks,, va

purudur. Henüz lstanbula sefer 

yallmamışhr. 

Vapur Nev Yorktan kalkmııtrr. 
Şehrimizde bir buç~ık gün kala • 

caktır. 

Diğer tarft.ftan öğrendiğimize 

göre, bu seneki seyyahlar, ıayı 

itibariyle geçen senekinden fazla 

olmakla beraber, geçen ıenekile· 
re nisbetle çok ta mal almakta • 
dırlar. 

"Berlin,, vapurl! ile geçenlerde 
geldiğini yazdığımız 560 eeyyah • 
tan biri, 20.000 liralık halı satın 
almıştır. 

Bu sene gelen seyyahların mü· 

him bir kıamı da komfu memleket 

lerdendir. 

iid\ ~~il mi? 
iJ'~-' ~ hı~ündelci ıaflık silin~i. --o---

\Jıl iıf· &eclı. Fakat ._ a•mi, öyle Çöl<mek tehlikesi 
Top a ı ha vayları 
aabahJarı sık i•liyecek 
Sabahları yediden dokuz buçu· a ~· lcarş111ndakini öyle hiçe ıa- gösteren bir ev 

lde ~ona sormıığa mecbur ol -
~ Bele~ . i:n arkaımi. :ı ve t .tl· 

? eh cevap vermiyor da gülü- deye bakan büyük ve ahşap evin 

ğa kada r s ;r!<eciden T opkar ;, J 

seyrek tramvay işlediği ve bu 
yüzden Haseki, Cerrah paşa, Ye • 

nibahçe hastahanelerine giden 

talebe doktorların İ§lerine yetİJe
medikleri sıhhat müdürlüğünce 

belediyeye bildirilmiş, belediye 

tirketler komiserliği de bu husus-

~~ltııiy • d . 
1 

evvelki günkü rüzgarda kiremit • 
~L eyım de ne e eyım •. h l 
~ " " le · ve bazı ta ta arı uç · '•ı. '0 Yuyorsun? Rahatlık, yo- rı . 
le~·· mu~tur. Esacen hr..rap 1- :r 
C:\ıı •r .anlattım: halde olan bu evin cökmek lehli· 
•!lir 'trı •nsan saatlerce yürürse kesi gösterdiği anlaşılmıt ve için-
, ... ~erde otunıraa, mesela al- dekiler çıkarılmıştır. 
tel lıkır, tıkır giderse, gel ta tramvay tirketiyle goru_mÜf• 

Belediye bu evin esaslı bir ıu-"•lı ' at eder. 
r111. ~kb : 
·"- ded' b ~ ~11• 1• u olmadı. 

.~ dud~ Perçinlemek için kır br-
~.~ lrrıı Yukarı kaldırdı, cık 
"·· •ustu . "011~11 • tonra devam ettı : 

\J er rahat olsun! 

-ol't·· 
1" Uy{i L. " • d 

L ~ba) vır gun ııtasyon a 
"'t•ber •~ınr trene yültl~tti. Be· 
'· J<!'trıendifere bineceğini 
.\~ "'Pan.a çaldığı zaman 

•t11,1:;ıarladık, dedi. Ben 
tt~l\t' yayan gideceğim. 
~ .. alaca&c • d' 
tltı a • şım ı tren bizi 

Çrııca k d 
ı. · Sa" Ya a ar kasabaya 
·~ı 1ıı_;:: hen kasabada ne ya-

n •atılmaz ki. GünleT- 1 

tür Neticede sabahları yediden rette tamir edilmesini, olmana 
itibaren her yedi dakikada bir yıkılmasını sahibine bildirmiıtir. 
Topkapı hattına tramvay kalkma· 

ce handa kalmalı. O zaman bizim mal- ıı temin edilmiftir. 
!ar pek pahalıya gelir. --o--

"° :,. "' Adalarda kunduracı dUkkln-
Köylü için ucuz tarife, nüfuıun yüz- lar. Cuma günleri aCjllmıyor 

de seksenini köylülerin teıkil ettiği bir .. • . . d I 
memleket için bi" ıarurettir. Bu tari- Dukkan sahıbı kun uracı ar be-
lenin manası köy mahsullerini ıehir lediye ve vilayete müracaat ede-
ve yahut dıt pazarlara ucuzca naklet- rek Adalarda kunduracı dükkan -
mektir. inkılapçı hedeflerinin biri de larmm cuma günleri açılmasına 
memleketin kalkınması olan Türkiye müıaade edildiğinden şikayet et-
Cümhuriyetinin nakliye iı!erini halkın 

mi,lerdir. menfaatleri hesabına istiımar etmesi 
rejimin tabii vasıflanndan biri olmak Yaptığımız tahkiata göre Ada-
iktiza eder. larda böyle bir müsaade verilme· 

Sadri Etem miştir. 

DF:HRf Efendi Ne~ 1 1 

• • • Bir takım ıanayiciler birleıip .. . . . Meml: ke:in iktısadi duzenini 
bozacak ıekilde ihtikar yapıyorlar .. 

Süt, yoğurt dava
sında karar 

Suçlu genç, 14 ay hapse 
mahkum oldu 

Jatanbul üçüncü ceza mahke • 
mesi, bir müddet evvel bir emni -

yeti suiist;mal muhakemesine hat 

lamıştı. Ali Fuat Efendi isminde 
F · ,,.e ;--· ... - ·e··kd olarak muha • 

keme edildiği bu davadan evvel· 

ce bahsetmiştik. Muhakeme, dün 

bitmiştir. 

Müddeiumumi Nurettin Bey, 
suçlunun S!lnyerde oturan İam&İl 
Efendiden Yüksek kllldırımda bir 

dükkana gö!ürmek üzere on iki 
kase yoğurtla iki güğüm süt aldı-

ğını, yoi!•·r' ' :\"' satıp parasım ce • 
bine indirdiğini, süt güğümlerini 

de bir cami avluımna bıraktığını, 
kendi ikrariyle ve şahitlerin ifa • 

deleriyle sabit görmü§, ceza ka -
nununun 510 uncu maddesine gö

re ceza istemif, yoğurtla sütün 

kıymeti hafif olmuı itibariyle de 

ceza tayininde hu cihetin gözetil· 
mesi lüzumuna i,aret etmiştir. 

Ali Hikmet, Nusret ve Tahir 
Beyler, müddeiumuminin mutala· 

asına uygun olarak, bir sene iki 
ay hapia cezası venni~lerdir. 

İki defa bozulan 
beraat kararı 

Eminönü maliye ıubeai vezne • 

darı i~emal ve tahsildarı Hakkı 

Beyler, bir müddet evvel lstanbuJ 

üçüncü ceza mahkemesinde rüt -
vot maddeainden muhakeme edil· 
mişler, suç sabit olmamış, bera • 

at etmiılerdi. Bu kararı temyiz 

mahkemesi bozmuş, fakat üçüncü 

ceza mahkemesi, verdiği beraat 

kararında ısrar etmitti. 

Bu sefer, kararı temyiz umumi 
heyeti bozduğundan, latanbul Ü -

çüncü ceza mahkemesi dün bozma 

ya uymu' ve tahkikatı yapan mü· 
fettif muavini Tevfik Beyle Halil 

ve Nazım Beylerin tahit olarak 
çağrılmalarını, mahkemede yüz • 

leıtirilmelerini kararlaıtırmı!, mu 
hakemeyi on üç ağuıtoı sabahına 

brrakmıthr. 

-0--

Hamit Bey Ordu 
Valisi oluyor 

SOHBE1LER ... _... ......... ---... -····· 
Harici haberler 

Cuma günkü "Haber" ark&daşı • 
mızda (Va - Nu) halkımızın, harici ha 
vadi .. lerle meşğul olmadığından, hariç
teki hadiselere, lazım gelen ehemmi· 
yeti vermediğinden sızlanıyordu. 

Zaman zaman, bu it ten hepimiz sız· 
lanmı~ızdır. Fakat çekingisiz ıöyliye
li.m ki, Anadolu Ajansının, bu iıte de 
kabahati v:trdır. Bir kerre, haberleri 
okuyup mana çıkl\rmak hayli güçtür. 
Bu yetişmiyormut gibi, bir de abur cu· 
bur havadisler vermekte, lüzumsuz ye· 
re mürekkep sarfetmekte, bülten dol
durmak için satır karalamakta inat e
dip durur. 

Mesela dün, (A. A.) Ajansının ver
diği harici haberlere göz gezdirdim. 
Avusturya hadisatını bir tarafa bıra· 
kırsak, seri kalan kısmı laf ve küzaf· 
tır. Meseli: 

F ransa Başvekili M. Dumcrg dün 
saat 21 de, T ournefeuillc'yc sayfiye· 
ye gitmiş .. 

Kağıt, mürekkep ıarfedip yazmaia 
değer mi? ... O zat, her ıene oraya ıi· 
der. Bir iki ay oturur. Yazı geçirir. 
Amma bllna ne? .• Amma Ajanı, Ba,. 
vekilin sayfiyeye gitmesiyle, kabine 
meselesi ne olacaktır? Franaada vazi
yet gerJİndir. 1,terle M. Dumer1rin 
yerine batka biri meşğul olacak mr • 
dır, yokıa Baıvek il , sayfiyede olması· 
na rağmen gene çalı~acak mıdır? .. Eh, 
bunlar bildirilıe neysene, telgrafın ma• 
nası olurdu ... 

Shelton - Connecticut 27 ( A.A.) -
Tren yolunda oyniyan altı çocuk, iki 
tren arasında kalıp ezildiler. 

Acıklı bir haber, fakllt ne yapalnn? 
Her gün kamyon ve otomobil altında 
can veren kendi çocuklarımıı:ın elemi 
bize yetitmiyor mu? .. Hem Shelton • 
Connecticut nedir? ... Neresidir? .. Kaç 
kiti bifü? ... Yanına hiç olma7.la bir 
(Amerika) ıözü ilave edilse olmaz 
mı? .•• 

Astin, 27 (A.A ) - Demokrat fır

kası, zencileri intihabata iştirak ettir
miyor •. 

Mühim deiil mi? Belki Amerika 
için mühim... Amerikadaki intihabat 
mücadelelerini, fırkalar arasındaki mü· 
cadeleyi, Zencilerle Meksikalılar ara
sında.ki ihtilaftan, günü gününe mu • 
faua\ ve izahlı olarak bildiren bir a
jansı takip edenler için de mühim ola
bilir. Fakat damdan düıer gibi, dört 
sahrla Zencilerin intihabata i,tirak e• 
demiyeceklerini bildirmekten ne çı • 

kar? ... 
Velhasılı kelam, halkı, harici ha .. 

berlerle alakadar etmenin usulünü tes· 
bit edemedik gitti. 

s~•Aml fzzet 

Tifo münasebetile 
Beyoğlu tarafında görülen tifo 

vakaları dolayısiyle alınan ııhhi 

tedbirler ehemmiyetle tatbik olun 

maktadır. Bilhaua Kurtuluş, Fe
riköy ve Pangaltı taraflarında ti

fo &fıları yapılmakta, açık çukur· 
ların doldurulması işine devam e· 
dilmektedir. 

Per,embe aktamı Yalovaya git
mif olan vali ve belediye reiıi 
Muhittin Bey ile belediye reis mu· ' -ta•y•i•n-e•d•il ... e ... c,.e•ğ•i-., .. c-H-a•m•i•t•B-e•y•in• 

avini Hamit Bey tehrimize dön • yerine de Sinop valisi Abdülmak 

müşlerdir. Hakkı Beyin getirileceği kuvvet -

Hi.mit Beyin Ordu valiliğine le söylenmektedir. 

Görüvor? 

.. Bu ıibi birleımeler rekabeti 
kaldmyor, fena mal, fiat yüksekliği 
sibi neticelerle sanayideki inkitafı MJ. 
talıyor. 

Dehri Efendi - lktısat Vekilinin 
dediği ıibi, bir de m•tl,.,ki 11hlilkın te
euüsü lazımdır.! 
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Bir cevap 
Azizim Seyyah Bey, 

(Vzkit) sütunlarında çıkan bir ya
zımdan fazla alınmışsımz. Hakikaten 
ben o yazımı sizin (Vur abalıya) baş
lıklı fıkranrzdan aldığım intibalar üze
rine karalamıştım. Bununla beraber 
makalemin hükümleri UC"lumi mahi • 
yette idi ve o makale i~inde size ta
alluk eden satırlar ancak yüzde bir 
nisbetinde azdı denebilir. 

Benim o yazımın umumi olan mev
zuu §Udur: Ahlak kitaplarında, milli 
ahlak ananelerinde, "Zayıflara yardım 
etmeli", "Dü!künlerin aczinden isti • 
fade etmek küçüklüğüne düşmemeli." 
Şeklinde bazı düsturlar vardır. Bu ka
ideler insanlar arasında ferdi münase· 
betkr mevzuu bahsolduğu vakit tama
men doğrudur. Fakat bu kaireler mil
letlerin mütekabil münasebetlerine tat
bik edilemez. Mesela zayıf bir mitıete 
kuvveti olan diğer milletlerin mutlaka 
yardım etmesi lazım gelmez. Onun i
çin "Vaktiyle Ertuğrul Bey nasıl Scl
c;ukilerin ordusu maflOp bir vazivettc 
iken yardım etmiş, o ma~liıp orduyu 
talip getirmiı ise herkes bu tarzı ha
reketi imtisal nümunesi olarak alma
lıdır" denemu. 

Öyle zannediyorum ki, bu esasa siz 
<tc itiraz etmezsiniz. Ancak (Vur aha· 
lıya) baıılı klı yazınızda her nasılsa 
muhtelif milletlere mensup ordular a
rasında cereyan etmiş tarihi bir yar • 
drm hadisesini ferdi münasebat saha~ 
&ına tatbik etmişsiniz. N / ekim eski 
0Jmanlı tarihini yazanlarn hemen 
hepsi bu hataya diişmüşlcrdir. İşte be· 
nim umumi bir ahlak kaidesi olarak 
yazılarınızda doğ:u bulmadığım nok
ta bu idi. Bu hükümde hususi bir ah
lak :ıafına işaretin zerresi olmadığını 
sôylcmek tabii fazladır. 

Ferdi hayatta (abalı) olmak, sizin 
tcl§.kkinizle aciz ve kuvvetsiz bulun • 
mak bir !eref olmasa bile bir suç de
i:ildir. Fakat milletler için beynelmi -
Jel siyasi hayatta "abalı olmak" "silah
sız bulunmak" her halde bir günah
tır. Bu günahır. cezaaı da silahlı 

milletler tarafından merhametsizçe vu
rulmaktır. Onun için bugün hemen her 
millet elinden geldiği kadar silah -
lanmağa çalışıyor. Silahlı olmakta, a· 
balı olmamakta diğer milletlerden geri 
kalmamak istiyor. Beynelmilel siyaset 
sahasında ııilahsız, zayif ve aciz vazi
yette kalan millet~r silahlılar tarafın
dan bir gün vurı.ılm.ığı da göze almak 
demektir. Esefle !tiraf etmek icap e • 
der ki, Akvam Cemiyeti misakları he
nüz beynelmilel bir ahlak umdesi ha
line eelmiş değildir. Binaenaleyh bey· 
nelmilel hissiyat sahasında silahlı mil
lctere hitap ederek: "Zayıflara yardım 
ediniz. Kuvvetsizlere yapılacak teca
vüzlere mani olunuz." Tarzında söz 
söyliyecek yerde bilakis silahsız mil
letere hitap ederek: "Milletler için si· 
lihsız ve zayıf olmak tehlikelidir. Ken
dinizi korumak isterseniz kendinizi 
müdafaa edecek vasıtaları ihmal et • 
meyiniz. Silah ve kuvvet tedarik edi· 
niz." Demek daha doğrudur. 

(Vur abalıya) başlıklı yazınızda bi
zim son kavgalan bir iğne bulunup 
bulunmaması meselesine &elince, yal· 
nız ben değil, bütün arkadaılarınrz böy
le bir iğnenin mevcudiyetini hiHetmi!
lerdir. İhtimal ki bu yazıyı ıiz son kav
galarla asla münasebet dü!ünmiyerek 
yazmıısınız. Ancak o yazının tam 0 

kavga günlerine tesadüf editi. bir 
de mutat §ekilde yazılarınız hep gazc· 
tenin ikinci veya üçüncü sayıfasında 
çıkarken ogün ilk sayıfaya geçirilişi 
herkeste bu zannı uyandrrmıJtır. 

Siz böyle bir zannın çok yanlış o
lacağını göstermek i~in "Bu türlü 
kavgalarda bir tarafı tutmak için in • 
ıanda yaranma gibi küçük düşünccle· 
rin bulunmaaı llzımdır. Benim dalka· 
vuk olmadığımı ıiz herkesten iyi bilir· 
siniz. Bana on beJ aene patronluk et• 
tiniz:. Bir dakika tahakküm edebildiği
nizi, bana inanmadığım bir 1eyi söy
lctebildiğinizi hatırlar mııınız'" Diyor· 
sun uz. 

Bilmem ki, bir kalem kavgasında i
ki taraftan birini tutmak için mutlaka 
'·aranma veya dalkavukluk ıibi kü . 
sük dü1üncclerin bulunması neden i
cap ediyor? Siz eğer o kavgalara kanı
mı' olsaydınız her halde ben bunu dal
kı:ıvukluk. yahut yaranmak gibi §eyle· 
re değil, sadece meseleyi tetkik et -

Saat kiralarının indiril
mesi kararlaştırıldı 

Elektrik tarife komisyonu dün 
Nafıa komiseri lbrahim Beyin re
isliği altında toplanmıştır. Dün· 
kü toplantıda elektrik ücretleri, 
aaat ve kutu kiraları esaslı surette 
konuıulmu~tur. 

leklrik kilovatı gene 15.5 ku • 
ruıta bırakılmrttrr. Yalnız saat 
kiralarında tenzilat yapılması ka· 
rarlaşmıştır. Bu tenzilatın nisbeti 
üzerinde elektrik tirketi murah • 
hası ile komisyon aza1 arı arasın· 

rla anla§tlamamıştır. 

Bu iti Nafra Vekaletinin halle
deceği anla,ılmaktadır. Hazırla • 
n:ln rapor bir kaç güne kadar An· 
karaya gönderilecektir. 

--~~~o--~----

Geri alınacak telefon 
paraları hakkında 

1 t~.mmuz 1932 den 1 kanunu· 
sani 1934 tarihine kadar olan 
müddet zarfında tdefon şirketi 
tarafından mukavele harici fazla 
alman para1arı bir çok aboneler 
belediyeye terketmişler ve birer 
de taahhütname vermi9lerdir. 

Fakat bir kurm aboneler bil • 
hassa telefonlarını bırakıp Ana -
doluya ve harice gidenlerden bu 
taahhüt mektupları almamamı' • 
tır. Nafıa Vekaleti yaptığı bir 
ilanla telefon şirketi taraf mdan 
alın:.- r - '"':la paraların kendilerine 
iadesini iıtiyen abonelerin on a • 
ğuıtosa kadar Ar!'karadl\ Poala ve 

Te]graf umum müdürlüğüne bir 
istida ile mfaacaat etme]erini bil-
dir.miştir. Bu müddet bittikten 
sonra cevap vermiyen abonelerin 
alacakları belediyeye geçmiş ola-

caktır. 

meksizin, iki tarafı dinlemeksizin yal
nız bir tarafın sözlerine inaruyormuı 

olmak gibi bir hataya hamlederdim. 
Fakat burada ben de size bir sual so· 

rayım: 

Beraber çah~tığımız on beş sene 
zarfında size bir gün patron gibi mu

amele ettim mi, bahusus inanmadığı -
mz bir şeyi gazeteye yazmak için bir 
defacık olsun bir teklifte bulundum 

mu? Nihayet on beş sene içinde be
nim kendi inanmadığım bir §eyi yaz
dığımı, yahut bir arkadaşa , yazdırdığı

mı gördünüz mü? 

On be§ sene arkadaılıktan sonra 
birbirimizden ayrıldık. Fakat dediği -
niz gibi gene arkada§ olarak kaldık. 
Size karşı bugün de bu hissim değiş
miş değildir. Yazılarımda cinayet, ha· 
makat gibi bir şey varsa tabii 
ba§kalarına aittir. Ben yazılarım-

da sizi muhatap tutmadığım, sa
dece bir yazınız vesilesiyle umumi 
mütalealar yazdığım için şimdiye ka
dar görüp geçirdiğimiz tecrübelerin 
yazılanma akst:tmesine mani olmadım. 
Evet, yirmi, yirmi beı seneden beri i
çinde dola§tığımrc: siyasi hayat bize çok 
acı tecrübeler gösterdi: Mesela Mcs· 
rutiyct devrinde "Talit Pa-;a scla~ 
vermedi" diye muhalif fırkal;rına ge
çenler bulunduğunu işittik. Hatta 
Cümhuriyet devrinde bile "Sadece ar
kadaşlık hatm için Halk fırkasından 
uzaklaşarak Terakkiperverlcre iltihak 

edenler" i gördük. 

Nihayet ~hsi iğbirarlar ile m!nı
leket hiyanctine kadar gidenleri de 
gördük. Her halde sizin de bunlara 
benzer bazı müşahedcleriniz olacak
tır. Bilmiyorum, bu izahlarım ile ya
zılarımda sizi alakadar edebilecek nok
tayi tenvir ve sizi tatmin edebildim 
mi? 

Mehmet ASIM 

ölen malullerin 
2400 lirası ! 

Adliye, mühim bir hadise· 
nin tahkikatını yapıyor 

Fatih malmüdür]üğü katiple
rinden Refik Beyle diğer birkaç 
memur ve hariçten on dokuz kiti 
hakkında adliyece tahkikat yapılı· 
yor. Refik Bey, mevkuftur. 

Tahkikat mevzuu, ölen iki ma
lul namına ilmühaber çıkarılarak 
maa, almaktır. Bu suretle •ui iı· 
timal edilen paranın yekunu, 2,4()( 
lira tutmaktndır. 

ilk mekteplerde 
300 hoca merkezden 
köylere gönderilecek 
Yeni den seneıi başında İstan-

bul mıntakası d:ıhilinde merkez • 

de bulunan muallimJ,.r arasından 
300 kadarının köy mekteplerine 

nakli kararlaştırrlmı!tır. Ali.ka • 
dar mu"11mlere yakında tEbligat 
yt.pılacaktır. 

Bu sene diğer vilayetlerden ls
te.nbula hiç bir r :\kj] muamelesi 

yapılmıyacaktır. Yalnız sıhhi se
bepler dolayıaiyle nakilleri icap 

ltalyan siyase 
mağlubiyeti 

-- (Başmakaleden d 

felerine nihayet vermitl~ 
İtalyan - Arnavutluk İ 
zulmu§tur. Binaenaleyh 

luk vasıtasiyle halyanıJ1 
larda kazandığı nüfuı 

düşmüştür. 

Vakıa bu defa Avust 

vekili Dolfusun katli ile 1 
yasetinin gördüğü zarar 

Ad1iye, iddianın ne dereceye 
kadar varit ve ne dereceye kadaı 
§Umulli.i olduğunu, ehemmiyetle a· 
raıtırıyor. 

-;den mua1Iimlerin müracaatları 
tetkik olunmaktadır. 

disesi kadar mühim d 
Dolfusun yerine gelen 1 
met reisi~ : , ne derecere 
talya. ile teşriki mesai 

belli değildir. Onun içİC 
diaeler üzerine Muuoli 
hal bir kısım hava ve ks 
rını Brcnncr geçidine clo 
ketr. getirmiştir. Ayni 
Avusturya üzerinde m~f 
müdahale tarzı bulmak t 
giltere ve Fransa hükll 

Rumca "f oni,, 
mecmuası mah

kemede! 
Rumca "F oni,, mecmuası aley· 

hine açılan matbuat kanununa 
muhalif hareket davasına. latan • 
bul üçünGü ceza mahkemesinde 
dün bakılmııtır. 

Ne§riyat müdürü Perikli Vasi • 
li.ki Dimitriyadis Bey mahkemeye 
gelmişti. Mecmuanın ıahibi A • 
lekaandra Kotorini Hanım yoktu. 
Kendisinin ıimdi Ayancıkta Zın· 
gal tirketindc bulunduğu anlatıl • 
dı. 

Neşriyat müdürünün bir ismi, 
vilayetin müdcleiumumili~ ıön • 
derdiği tezkerede "Neziali,, ya• 
zılmıştı. Bunun aıh "Perikli,, ol • 
duğu anlatıldı. Müddeiumumi, 
iddianameyi bu ıuretle düzeltti. 

Vilayet, müddeiumumiliğe gön
derdiği tezkerede, F oni mecmua
ıından bir kaç aaymın vilayete 
gönderilmeımit olduğunu bildiri • 
yordu. Matbuat kanun.una ıöre, 

çıkan her ıayıdan müddeiumumi
liğe olduğu gibi vilayete de ıön
derilmek lazımken, gönderilme • 
diği noktaıından dava açılmıf ..... 

Mecmua aahibinin Ayancık ce
za mahkemesinde iatinabe yoliyle 
ifadesi a.lmmak ve neıriyat müdü· 
rünün de gelecek celsede sorgusu 
yapılmak üzere muhakeme, yirmi 
ağustos ıaat ona kaldı. 

Kaçakçılık 

Odesa baş konsolosu 
ihtisas mahkemesinde 
Odeıa ha' konsolosu Rauf Hay-

ri Bey, geçenlerde Çiçerin vapuru 
ile lstanbula gelmi! ve e§yaların -
dan bir kısmı açıldığı vakit, bir 
şey olmadığını söylediği halde, 
i~inden ayakkabı deri~i. sadakor 
kuma~ gibi bazı eıyalu bulun • 
muştu. Diğer bir denk te açıldı • 
ğı vakit, içinde kiloıu yalnız 160 
lira gümrük resmine tabi olduiu 
söy?enen gayet kıymettar üç tane 
miık kürkü ile gene çok kıymetli 
tablolar çıkmıştı. 

Rauf Hayri Bey, kürkleri Ode
sada bir kadının paltoya gayet[ 
~s~t.al~kla, görünmezbir halde dik-

1

1 

tıgını, ve bundan haberi olmadı • 
~ .. 1 . . f 
gmı soy emıştır. r 

Bizzat Seyfi Bey tarafından ya
pılan tahkikat neticesinde Rauf 
Hayri Beyin evrakı dün akşam 
sekizinci ihtiıas mahkemesine ve· 
rilmittir. 

Baş muallinıler ve 
sınıf hocalığı 

Yeni ders senesi ba,ından iti • 
haren ilk mektep ha, muallimle-

rine de •mıf muallimliği verilme· 

si kararla,trrılmıtlır. Şimdiye ka -
dar ilk mektep bat muallimleri 

idari vazifeleriyle mektebin ter -
biye vr. tedrisatının miifredat 

programı dahilinde yürümesini te 
min etmek ve mektebin sınıf mev· 

cutlarma göre de haf tada 6· 12 r · 
at ders okutmakla mükelleftiler. 

Bu hale göre, bat muallimler 

şimdi yalnız bir sınıfın mualHınF· 

ğini deruhte ~decek ve mektebir 
idari itleriyle meuul olacaklar • 
dır. 

Bu mesele etrafında dün bazı il~ 
mektep bat muallimleriyle görü • 
ten bir muharririmize .._ l A 

1 ::ı.dar • 
lar tunları söylemışlerdır: 

temasa geç.mİ§tir. 

Bu i~te garip olan cih 
İtalya Avrupada revi:ıY0 

ketinin ba§ında olan bir 
bu nokto:1 n Macaristan~ 
ya ile birliktir. Bu iki ııt 
umumi harpten t:tördüğii 
muahedelerin tadili sur 
men tazmin ve telftfİ e 
yardım eder gibi göriİ~ 
itibarla bir taraftan AYı.15 

diğer taraftan AlmanYş~ 
luğunu temin ediyordu· 
vusturyamn istikl~li ııte 
muahedelerin tadilini cieS 
f azasını şiddetle iltizall' 
du. Y almz bu nokta ttsb~ 
manya arasında bir bo~W~ 
ediyordu. Şimdi Alm'" 
_ , _ ,__ • 1 \ • 

, -- ·~ "' 
neticelenince ve 
lus siyaseti Dolfuıut\ 

b\I 

mına ait kayitleri tutmalç, tedri • diğer devletlerden ' 
talya aleyhinde teı'~~ 

aatın müfredat programı dahilin-

- Bir ilk mekte!p baş mualli • 
minin vazifeıi mektebin idari kıs· 

de cereyan etmesini temin etmek son zamanlarda biraı İ 
ve haftada 6 - 12 saat ders okut 

1 
bir manzara alan İttll~ 

maktır. Orta mektep müdür',..ri- man dostluğu da daht'l ıv 
nin vazifeleri kadar ağır olan ha~ 
muallimlerin vazifeleri muavin • 

siz görülüyordu. Halbuki orta me~ 
teplerde mektebin muhtelif idari 

uğrıyacal(tır. Bu da .,,,.f'J 
ltalyanın revizyonist ti 
faaliyetini kıracaktır· 

ti~ 
Acaba ltalya siyasedİ 

işlerine bakmak üzere iki, üç de raftan Arabistanda, 
muavin bulunmaktadır. Baımual- tan Balkanlarda nihaYet t' 

limlerin bir sın=f muallimliğini de pada husule getirdi~İ l'-1' 
Romada nasıl bir tesil' 

deruhte etmeleri, mektebin idari 
itlerinin geri ve tedrisatın kon -

trolaüz kalmasını mucip olacak • 

tır. Alakadarların bu hususları 

da nazarı · dikkate alacaklarını u· 

mit ederiz.,, 

Sıcak münase
betile .. 

İtalyan siyaseti önürıe ~t~ 
ler ve makus hareketi 

hiddet ve şiddete kaP
11:t 

· d ·ı · t'k ... et tırus enı en ıs ı aı•· 

ve siyaset mi tutacak• ~ 
b. .. d'" lh~ııı.ı" ır gun unya su . j 

tan teh1ikeye dü~111e•1"t 
h·ddt 

olacnk? Yoksa 1 •tiV 
yerine makuliyet 91e 

1 
" 

tutarak dünya sulhll11ı.ı 
zaaına mı çalıtacak? 

Bu suallere en doi~\I' 
diselerin bundan 5011 11~ . .,,o 

Sıcaklar yüzünden belediyede lan verecektir. Ve ~· d'~ 
iki memur bayılmıştı. Bir kısım İtalyan ıiyaset:nitı . 

Memurlar saat üçten 
sonra çahşmıyaeaklar .. 

l d 1 l d B 'k' . . 'k t' ta1'ıP memur ar a ça ışamıyor ar ı. u ı ıncı ntı ame ı 

günden itibaren memurlar gene mitleri vardır. ..,.,,t/ 
sekiz buçukta vazifeleri başma Me~İ 
gelecekler ve saat ücte paydos TUr"I' t 

4 

Fransanın ""f. yapacaklardır. Yaln!z her kalem - .,. b ki ve .,o 
d b' . b . k l ca:.ı a a . 1 .'J 

e ır memur nö elçı a acaktır. F hükf101et1 ef~ 
ransız ., ,ıo•• 

Şube müdürleri ve ~mirler ge- nin temmuz, ag~ ,.,J~~ı 
ne beıe kadar vazifeleri başında rındaki kontenJtL~ ~1 

bulunacaklardır. · · 1 b•k • , ıçın ayrı mı§ bİ., 

Dün sabah tehrimizde saat ye· bin kentaldan 42 

dide 21 on dörtte 27.2 hararet karmıttır. ı6 'I. 
dereceıi kaydedilmiştir. Rüzgar Ayni zamand•cl ıı ,ı 
yıldızdan esmiş, en çok hızı sani· nuhut ta TiirkiY~, 
yede tekiz metreye çıkmr§tır. kontenjana katı 

.. 
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Nesrin doğruldu: 
Bu narin, hafif vücutta, bir 

~~anına belirdi. Munis gözlerinde1 

ır timıek çaktı •. Mücadele ede
~k, kendini, yılmadan müdafa~ 
edecekti. 

Baıı yukarda, göğsü gerik, be 
baıına yaldaıtı: 

- Baba, F cyyaz beyle evlen· 
tnek iıtemiyorum demek, siz(' 
ka.r,ı hürmette kusur etmek de · 
Rildir .. Her halde Feyyaz bey de 
benimle zorla evlenmek iıtem~· 
lannederim .. 

- Nesrin! .. 
Rıdvan beyil\ çeneleri titriyor 

du, Kızını tehlikede sezen ana· 
•ı, araya girdi. Babası, fena bi· 
kabalık yapmamak için kendin: 
tiiç tutuyordu. 

Feyyaz: 
- Beyefendi, dedi, Nesrin hr 

lltntefendiyle bet dakika korn·ç. 
ll'lama müıaade eder misiniz?. 
Rıdvan Bey, kısa bir lereddi.i" 

len ~onra razı oldu: 

- Peki. 

Ve yırtıcı bir ıeıle kızına hr 
krrdı: 

- Bir çeyrek ıonra, cevahır 
a.trnıya geleceğim. 

Dilferip har:mla Ruh1an be· 
tıkar çıkmaz, Feyyaz, Ne··' 
Öllünde di:z cöktü. Gözleri dolr 
"-k yalvardı; 

- Nesrin, seni ilk gördüğii.m 
ti.in ıevdim. Hayatta yegane gr 
~eın, yegane saadetim sensin 
""'ni reddederaen, beni iatem~-
91Q~. :yemin ederim ki ölürüm .. 

Scainde öyle aamiıni bir acı 
Oy]e içten gelen bir ahenk varı:· ' 
iti Neninin hoıuna gitti. Feyyaz
~"-r41 içinde bir itimat uyandı. 

Feyyazı yerden kaldırdı. Elin' 
~fi .. •-· k 1· K d' · · b ~ ·v•:.s çe mcc ı. en ıı:nnı · 
~·~-.~ seçen bir adamclnn hima· 

l-'e, dosth:k bekliyebilirdi: ' 

- Bana knrsı olan hissini?.· 
'~ıll'l"'d' · a· be f d' F'l l ' h ·· ını ı ye en ı.. ı va r 
f·"na karıı daima nazik ve mültr 
ıtti . F 

du" nız.. akıt bunun bir a,k ol -
, l<unu anlamadım. Eğer anfo· 
a.:vdırn · ·· · d' ,. . , ııze ıtmıt vermeı: ım v 
ı~, hu .. h d ()] gun u erecc meyus etrni· 
~llıdım. Affedersiniz. 

C)Jl ey-yaz, tekrar Ncırinin elin· 
~·~rken, ince dudaldarındc 
Uıtehı:i ve k'· t h bir kıvrrn· 

~'"dı, ua a 

Neırin devam etti: 
..._Bu .. • 

ı.ı~ıc BU~ ••z.e do~ruyu söyle· 
•rrd nıecburıyetındeyım. Bu bir 

ır. Bu ı f' . 
•tın ll'rı fere rnıze, namu . 
ı-..,.."ıa, vicdanınıza havale edivo '"··· · s. . . 
k;: h. ızın karınız olamam cür:· 
~ a k , ~ 

I=' 1 a:nnın karıaıyım. 
erya~ t•t d. S h l'tı~tk- 1 re 1• a tc bir hür · · 
arlıkla: 1 

~t;:d. ~esrin Hanım, dedi kendi 
•nıze ·f · ' J:' e 1 tıra ediyoraunuz. 

liind~Ya.z biraz mütereddit go • 
u, •onra k b' ..._ B ~a§ ın ır aesle: 

cf~ l>ü~ıt~lcı ınuhakkak zihniniz· 
Slci l>ir h uyorıunuz. Bu ;ıelip ge-

tirir mesleği. 
Birdenbire gözlerinin ya§ır 

ıildi, göğsünü gerdi ve haykırdı: 
-Ama ben seviyorum. O dıı 

beni seviyor.. Sevgilimin aaaleli, 
zekası, serveti ,çalı§maaı.. Ben 
kalben, ve cismen onunuoı .. Her 
ıeyimi ona verdim. 

Ba!ını önüne eğdi, biraz kızar • 
dı, itiraf etli: 

- Bu a§kın semeresini de, ay· 
lardanberi kamınıda tatıyorum .... 
O içimde kımıldadıkça, atkım bir 
az daha artıyor. aevgilime biraı 
daha yaklaııyorum ... 

Feyyaz, elini Nesrinin elinde· 
çekmi§tİ. Ahlaksız, sivri bir gözlr 
kızın vücuduna bakıyordu: 

- Shi tebrik ederim, terzini:r 
çok n1ahir .. Bu günahınızı gözler· 
den aaklamanın usulünü pek iy: 
biliyor.. Farketmek imkansız 
En nafiz gözler, ıizin bu hr 
olduğunuzu seçemez .. 

Ve rlaha ahlakıız bir tavırla de 
vam etti: 

- Buna rağmen ıüzelim, tunı· 
biliniz, ki ben çocukları pek ıeve 
ı·im .. Sizin çocuğunuzu ıevecegırı 
de muhakkak ... 

(Devamr var) 

Mahkum olunca 
Bir kadın şahitlerden 
birisini dövmek istedi 
Eroin satıcılığı yapan ve dün 

sekizinci ihtisas mahkemesinde 
muhakeme edilen Madam Eleni 
kı•men' beraat etmif, fakat F oti 
ile Bahkh haatahaneainde tedavi 
edilmekte olan Niauya eroin aat • 
maktan suçu sabit görülerek bir 
sene hapse, 200 lira ağır para ce
zasına mahkUın edilmittir. 

Bu kararı duyan Madam El eni: 1 

"üç çocuğum var,, diye hakime 
yalvarmı§. hakim iıe: 

- Karar kabili temyizdir, de· 
mittir. 

Madam El.eni, aleyhin.de söyli -
yen bir §ahit için "kahrolsun,, di
yerek mahkeme salonundan çık -
mı§ ve koridorda rastladığı tahi
din üzerine hi?cum etmi§tir. 

Fakat bu eanada saraı! tutarak 
baygın bir halde yere yuvarlan • 
mış, ve yet itenler taraf mdan le -
davi edilmiıtir. 

Istanbulda işliyen 
otobüslerin sayısı 

Otobüalere senelik muayenele -
ri için verilen mühlet bitmiıti. Be
lediye fen heyeti şehirde işliyen 
bütün otobüsleri gözden geçirmiş 
.muayenesiz otobüa çalışmadığı 

anlaşılmı§hr. Muayeneye gelmi -
yen ıekiz otobüıün de işlemek 
hakkı sakıt .olmuıtur. 

Şimdi bütün 1s~anbulda itliyen 
otobüslerin sayısı doksan aekize 
inmiıtir. Halbuki bir buçuk ıene 
evvel iki yüzdü. ()ı._ eveıten baıka bı' "--z y r fCY tl'bett .. okıa, o zat her kimac --o--

N e. •ızi babanızdan iııt d' · Ruşen Bey sanatoryomda 
eırıni . . er ı. 

Bain yanık ulusa en önce sen kol 
açtın 

Öğüt verdin heı· ifte ön baı oldun 
ıavaıtın 

Karanlığı ıen yırttın, Türkc ııık 
ıen saçtın 

Engelleri kaldırdın Amaçlara yol 
açtın 

Biı:e Dumlupıııarda Bengi Suyu 
sen sundun 

Aıkcrler amaçınıı Akdenizdir bu
yurdun 

Kalak, kulak karıtık, Avrupaya bir 
vurdun 

Yere göğe bu (Çın) ın ne olduğunu 
duyurdun 

Varlığımızı kurtardın, yeni tarih 
yarattın 

Eıki tarihlerle de bize bizi anlattın 

Tekke, Mekke, Medreıe, yüz ka· 
rası nelerse 

Y asağınla kapattın, katkanınla ka-
• lattın 

Dedin Tarih ile Dil, benliğin dam
gaındır 

içi dıtı gösteren, bir kılık aynasıdır 
Varlığımızın temeli Kültür ile Ben· 

likttir. 

Özbeğliği koruyan, erdemliktir, 
erkekliktir 

Gökçül ıözle en önce sen dokun· 
dun yaraya 

Bilenleri topladın Özdil için Saraya 

Ulu Gazi seninle, biz senin!e öiü· 
nürüz 

Senin yüce katında bat keserek 
yüğünürüz 

Öıge dilden Öz dili kurtaracak ku
rultay 

Bu cankıdan doğacak öz Türklüğe 
Yum, olcay 

Selam MP.t' °Kl1rult"Y: yeni doğan 
Tulun Ay 

Selam -- ey Gazi aaıuı candan 
bin Ohkay 

Malatya Mebusu 

Dr. HlLMl 

Son kıt'a Kurultay Marşı olmak 
üzere bcstelencccktir. 

Bu yazıdaki öz Tür'kçe sözlerin 
bugünkü dilde karşılıkları: 

Tolgay - Manzum methiye. 
Kurultny - Şitra, akndeml mecllıı. 

l lus - Mlllet. 
ÖA"üt - Na.ıılhat, Yol göstermek, umut, 

bilgi vermek. 

Engtl - Mania. 

A~ç - Hede!. maltaat. 
Sa'M - Mücadele, muharebe, uğra". 

ma, didlıme. 

Duntlu, dunlu - Soğuk, ı;erin. 

R:ın.ı:-1 f>U - Abıhayat, dirim euyu. 

Kalak - Domuz burnu, kibir Ye S"Urur 
t.Mlıyan, §İDinen, öfkelenen, azamet tns· 
taklarının vaz•u tavurları. 

Ç.ın - Hak, lıakkp.nl:yct, kudret. 
j 

\'artık - Mevcudiyet, lstlklı\l, yapmalt 
htı.kkı. 

ı·aııaJ, ya&ak - Kanun. 
.Katkan - Kat•j emir. 
K:ılııtmak - Tahrip elnıP1t, ııökUp at

mak. 

Benlik - Şuurlu. §Umuııu, lllmll bir 
bilgi Uc kendialnl bilmek. 

Kılık - İnsanın J.; yllzU, hilkati, ıstrctl, 
yıı.ratlılışı, manıwtyah. 

KU!tür - Bir mllletın llm, aanat \'C ma
rifet. bilgi kudreti, manevi yUka~kli~I. 

Ö.ı:~golik - Memleketin fstlklf111. bııılı 
ba,ın11. buyrukluğı.ı. 

Erdemlik - Fnzllet, ısan'at marifet. ilim 
ııahlbl olmak, olgunla§mak. 

GökçUI - Semtn1, kutsi, glSk mavi. 
IRllK!', bllem - Alim, mlltch~ıs. er· 

bA.p, 

Otllnml'k - BenJma.lyerck 8C\inmek, tc
mc<ldUh, kendi kondlııl methetmek. 

Ylke - YUkııek. 

Kat, kıt - Huzur, nczd. y11n. 
.YUce kat - YUkack hıııuru A.JI . )~•rdı h.n •eıı tıtredi, gözleri nezaret altında 

..._ J '. ıçlorır ıibi: y l k · k · · · ) 
•lıyemezd' d apurcu u §ır etının yenı a -

ÖIUnı ı, edi, İstiyemi - mıt olduğu Tari \'apurunda yapı-
B!\f keunrk - BQyüklertn hwrunında 

ha§ efmek. 

~ar da ... e~:ı,~Yan 2 . . lan içki kaçakçılığından dolayı 
un, r-ı m zengındır, fakat dokuz ay hapae mahkum olan va· tl, hlon, ben' · 
illi, evlend· 1 parasız bır r· purculuk ıirketi idare meclisi re-

~'-nı. lnılcl ırnıez. Buna razı ol· iıi Ruıen Bey tedavi edilmekte 
lie.n,uki ~~oktur. olduğu ıanatoryomda bir poliı ve 

"11tt ne :Paraıı ;:: sevddiğim ada • bir jandarma tarafından nezaret 
' ne e Para s-e· altına alınmrtbr. 

11ll'Unmek. ytııdlnmek - Hürm,.t \'C tA· 
zlm ile eğilmek. 

Öz.(e - Ba,wka, yabancı. 
Oankı - ŞQrA. me,verct, mecll.9. tnp

lantr. 
l'um - Uğur. ısaadet, meymenet, lk· 

bat. 
Olcay -
Tulun ay - Eedrt tam, ayın on dlSrdU. 
Ohk:ıy, - TakUr, aferin, ya.,a, varol, 

~a ol, atkı . 

-
ISTANBULA GELEN 
• 

Hükümdarları A 
Yazan : niyazi Ahmet -

IRAN 
Muzafferiyet haberi her 
tarafta ·sür'atle yayılmıştı 

-13-
Düşmana mukabeleye ba,Iar br.'" 
lamaz ateşi keserek uzaklathlar. 
Fakat tam bu esnada bizim a§irct 
kuvvetlerine işgal ettirmiş bulun . 
duğumuz tepeden üzerimize eter 
başladı. 

"Şah seven,, }erin işgal etmesi 
lazım gelen bu tepeden gelen ateş 
bizi §aşırttı. Ateş gittikçe şic'ldet· 
leniyordu. Bu arada bir kaç ar · 
kadaşımız yaralandı. Biz de faz
la beklemeden mukabil ateşe baş· 
ladık. Fakat vaziyetimiz, diişma • 
nrn hakimiyetinden kurtulamıya · 
C;:&ğ :nJZI pek a~ :· ' 0Jf\ w~ ': L " • 

teriyordu. Bundan cesaret alar. 
lzzetullah Han kabilesinden do · 
kuz yüz ki,i üzerimize hücum el· 
tiler. Mevkiimizi güç hal ile mu· 
hafaza edebilerek son gayretle 
düşmanı geri püskürtmeğe muvaf· 
fak olduk. Düşman kırk kadar 
telefat ve elli kadar mecruh bırak· 
mıftı. Buna rağmen köydeki mev· 
kiimiz aaraılmıftı. Köyü tahliye 
ederek Kotorun öbür yakasına geç 
tik. Bu musademe efradımızm 
manevi kuvvetini kat kat arttır -
mıştı. Elli kişinin üç bin kişiye 
mukavemet ederek bu şekilde mu· 
vaffakiyet kazanması halk üzerir:· 
de de çok iyi tesir yapıyordu. 

Musademe bize iki mecruh ve 
bir tehide m~1 olmu§.lu. Kaybet 
tiğimiz arkada§, lranda hürriyc' 
uğrunda canlarını feda edenlerir 
en kıymetlisi Selmaıılr Sait Beydi 
Henüz 22 yaşında bulunan bu 
genç, lstanbula gelmiş, Kafkas ic 
lerine kadar giderek hürriyet fi · 
kirlerini yaymak için bin bir teh 
likeye göğüs germİflİ. 

Sait Beyin cenaze merasım 

Hoyda yapıldı. Tekmil §ehir hal 
kı merasime ittirak etmitti. , . 

lstanbula avdet 
ıranda artık kati kararlar ver . 

meğe ve fili neticeler a1mağa baş· 

lamamız lazımdı. Muzafferiyeti 
miz Rumiyeye kadar yayılm•§, bi· 
ze tebrikler gelmeğe batlamı,tı 

Abrar fırkaıı reiıi Şahın en mü -
him adamlarından ve Osmanlı -
İran tahdidi hudut komisyonu re· 
isi ve Rumiye valisi MuhteşemÜ!· 

saltana ve arkadaşlarını esir et • 
mişti. Biz, Selmastan Vana gel · 
dik. Toplıyacağımız gönüllül~r. 

le kati harekete geçecektik. Van· 
da iki yiiz arkadaş, Tı·abzon ve 
Erzurumda 300 arkadaş topladık 
Bu gönüllüleri Sclmasla Tebri:: 
arasına sevkederek Settar Hanla 
Bakir Ham muhasaradan kurtara· 
caktık. 

Yanda b\ı hazırlıklarla meşgul 
iken bir aksam üstü telgraf çavu· 
ıu garip bir haber getirdi. 

1stanbulda asker kıyam etmİ§, 
Meclisi mebusanı aarmıtlar. Mcş· 
rutiyeti istemiyorlarmıf. 

Bu vaziyette art:;k buralarda du· 
ramazdık. Doğru lstanbula dör.· 
dük.,, 

İtte, lranda ilk meşrutiyet hare· 
ketlerinde Tiirklerin yardımı .. 

her meş'umdu. Her ağızdan: 
- Şahtan memlekete hayu 

yok. Bizi aldatacak .. diyordu. 
Mesele §U idi: 

Mehmet Ali şahın oturacağı 
taht küçük incilerle işlenmiş bü -
v~k bir tahtt!. Şah bu tahta otur· 
duğu dakikada vükela, meb'u -
san, ekti.bir ve sefirler salonda 
bulunuyorlardı. Sadrazam, kaçar 
hanedanına mahsus ağır murass 
tacı şahın başına koymak üzer~ 
tahta yaklaştı. Taç, hakikaten bü
) üktü. Mehmet Ali §ah bir defa ta· 
ca bir de sadrazama bakt!. Fakat 
sadrazam bu bakıştan bir ıey an· 
lamıyordu. O an'anevi merasimi 
yapacaktı. Ağır ndımlarla tahta 
yakla~h. Tacı !ahın ba,ınm üze· 
rinde tuttu. Mehmet Ali §ah, alıp 
başına koyacaktı. Şah, baımın 

çekeceği ıstırabı düşünmekten o· 
lacak tacı ters giydi. Bu hal, ha -
zır bulunanların nazarı dikkatini 
ceJbelmİ§ti. Fakat kimse, hatta 
sadrazam bile tek kelime söyle -
meğe veya ihsas etmeye ceSC':!ret 
edemiyordu. Fakat, aradan iki 
dakika geçtikten sonra şahın bir 
hareketi bu nahoş teairi solrla 11 -

fır bıraktı. Çünkü §ah, ağır tacın 
altında fazla tahammül edeme • 
miş; tacı başından çıkarmıştı. 
Haddi zatmda eheınn1İyetsiz olan 
bu hadise birkaç saat sonra T ah· 
ran sokaklarında dalgalanmıya 

ba§lamış, etrafa yayılmıya ba!la • 
mı§tı. Bunu duyanlar: 

- Bu şahtan memlekete hayır 
yok.. Bu taç bu başa layık değil

dir, diyordu. 
(Devamı var) 

Kürklerini s'ırtlarında 
getirenler varmış .. 

Kürkçüler ticaret odasına mü • 
racaat ederek Türkiyeye serbeıt 

kürk ithaline miisaade edilmesi hu 
auıunda teşebbüaata girilmesini 
istemişlerdir. 

Kürkçülerin söylediklerine göre 
harice gidenler, kürklerini bizzat 
tedarik ederek sırtlarında getir -
mektedirler . 

Kürk alıcılar böyle bir yol bul· 
duklarından kürkçülerin malJarı 
ellerinde kalmakta ve ıatamam:ık 
tadırlar. Hükumet te bu ıuretle 
gümrük reıminden ve mu~mele 
vergisinden ziyan etmektedır. 

---o-

Deri ve lastik sanayii 
arasındaki vaziyet 

Deri ve laatik sanayii araımda
ki vaziyeti halletmek üzere tica -
ret odaıından seçilen komiıyon 
raporunu hazırlarken bazı nokta
ların daha tavzihini ve ayakkabı
cı1arla konuşmağı lüzumlu gör • 
müştür. 

Bugün komisyon Yedikule deri 
fabrikasını gezecek ve ayakkabı • 
cılarla gör\itecektir. 

--o-
Kumar oynarlarken .. 

"' "' :/-

Mehmet Ali şah, tahta oturdu· 
ğu gün lranın en ücra kö§elerinr 
kadar aksetmek istidadım gö11te 
ren bir havadis dalgalandı. Ha · 

Galatada Zürafe sokağında Os
mamn kahvesinde Hayri ve Oı • 
man iaıminde iki kitinin kumar 
oynadıkları görülmüı ve yakalan· 
mı,lardır. 
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Altıncı Yerli Mallar 
-s;,:iide--;,;ni bi; firma: 

Keten ve kendir sanayii 
Türk Anonim şirketi 

Memleketimizde ip, kınnap, sicim, 
halat yapan ilk fabrikayı kurmağa 

muvaffak olmuştur 
Altıncı yerli mallar ıergısıni 

ziyaret edenler, bu ıene ilk defa 
sörecekleri, yeni bir firma ile 
daha kartılaşacaklar: Kendir ve 
keten sanayii Türk anonim §İr -
keti .. 

Şirket, memleketimizde timdi -
ye kadar büyük mikyasta yapıla-

mıyan ip, kınnap, sicim, halat 
gibi mamulatı çıkaran ilk Türk 
fabrikasıdır. Fabrika Anadolu 
hisanndadır. 

Mue .. eee hangi tarihte 
kurulmuttur? 

Müesıeae 1933 kanunuevvelin -
de kurulmuftu. Atağı yukarı ıe
Jriz ay gibi kısa bir zaman evvel 

temeli atılmıt bir müessesenin 
yerli mallar sergisine ıüratle itti

rak ebnesi, sanayi hayatımızda 
fevkalade olarak kartılanabilecek 
hususiyetlerden birisi olmak li.
zım gelir. 

.s ........ ? 
Şirketin bugünkij sermayesinin 

300,000 lira olduğunu söylediler. 

Müe11isleri arasında mühendis 
Ahmet Asım, merhum mühendis 
Şevket, Murat zade Mehmet, 

Gördesli Nuri, Kazım, Macii 
lbo, lbrahiım, Osman, "mühen-

dis Cemal, mühendis Aziz Beyler 
gibi memleketimizin en tanınmı! 

ticaret ve sanat adamları gözükü
yor. 

Şüphesiz ki, yüksek kıymet ve 
ehliyet taııyan müessislerin elin -
de, tirket, bugünkü mevkiine ister 
iıtemez yükselmit bulunacaktı. 

ŞirRetin 600,000 kilo iıtihsal 
yapan büyük fabrikası Anadolu 

hiaanndadır. Ticaret bürosu Ga
lata: Ahen - Münib hanı birin

ci katta güzel bir daire İ§lal edi
yor. 

Anadolu hlsar1ndakl 
fabrikayı bir ziyaret 

Bu büroda şirket müme11ille • 
tinden birisiyle tanıştım. Bir iş a-

damına lazım olabilecek kadar 

büyük bir süratle Anadoluhisarın-

da.ki fabrikayı da gezmekliğimi 

rica etti. Okuyucularımızın me 
rakını tatmin için bunu yaptım. 
Fabrika 75 beygir kuvvetinde 34 

adet motörle i~liyor. Büyük fa -
aliyeti hakkında kısa bir fikir ve-

rebilmek icin derhal ıöyliyeyim 
ki, ayda 18 - 19 bin kilovat gi

bi fevkalade bir miktarda elek -
trik sarfediyor. 

KöylUyü kendir istihsaline 
tefVİk .. 

Fabrikayı gezdiren müessiıler -

den birine şirketin maksadını sor
dum. 

- Köylüyü kendir yetittinneğe 

te§vik etmek iıtiyoruz, dedi. Ay • 

rıca çuval ve kanaviçe işlemek le 
programımız dahilindedir. Geçen· 
lerde uf ak bazı makineler ısmar· 

ladık. bu sene içinde getdili tak• 

dirde derhal bu faaliyete batla -
mak niyetindeyiz. 

Sergide fabrika mamuUitımn teşhir 

edildiği paviyondan bir görünüş .. 

BugUnkU istihsal 
• F abrikamn bugünkü istihsali 

senevi 600 bin kiloya yakın ip, ıi
cim, kınnap ve halat gibi mal -
zemedir. 

,, s.-A.T.i~E ~ ~fn pa~iY~~~ 
gezilmesi lazım bir yerdir 
" Elektrik tesisatı Türk Anonim şirketi ,, sergide 

en güzel paviyonlardan birini yaptı 

Sergide " SATiE ,, pavlyonu 
Altıncı yerli mallar serıisinde dar olan vakitlerde 6 buçuk kurut

çok güzel bir meV'ki itıal eden tan ve diğer zamanlarda iki kurı..ı 
müeıaeselerden biri de teıiaatı e· altmıı santim üzerinden hesap e· 
lektrikiye Türk Anonim tirketinin dilmektedir. Bu cihazın tesisat 
"S. A. T. ı. E.,, pavyonudur. Bu ücreti de 6 ayda öaenmek üzer< 
müe11eseıinin vucuda getirdiği e- yedi küsı.-r liradır. Bi:- de su ısıtır.• 
•el"1eT o~eıtııı••lılil .... ,..lıiMNıllllll._..Ji~'*ı.;..._, __ _.!1'1;.l.l!~! • ._,. .ı ___ ..l-,. 

ketin atölyelerind~1rtrir'ttilen su tertibatı da raptedflmelttedir. V c 
ısıtıcı cihazı, pavyonun banyo kıs· bu du§ teribatı için de on liralık 
mında, Qazarı dikkati celbediyor· gene vadeli bir tesiıata ihtiyaç gö· 
d rülmektedir. u. 

Aldığımız izahata nazaran su Gene bu ıirkf'tin imal etmekte 
ısıtıcı cihazı seksen Htre su isı · olduğu güzel eserlerden biri de 
ediyor ve 85 derecei hararette ilk bronz üzerine ı.ikeli.j1ı solan tnt 

ısınması için on ıekiz buçuk kuruı lı su balıklarını muhafazaya mah· 
luk bir elektrik sarfiyatı yapıyor suı sureti huıusiyede yapılmış ve 

b 1 " h d k"k muha daima suyun havasını fenni biı ve u sıcak ıgı er a ı a • 

faza ediyor. Cihaz hiç istimal e- tekilde tedbil eden ve sehpala1 
dilmediği takdirde 24 saatte üzerine oturtulmut havuzlar var· 
yirmi otuz paralık bir elektrik sar· dır. Bu havuzlar yuvarlak dört 
fediyor ve istimal edildiği köte ve duvar içlerine mahsus §e" 
takdirde bir kitinin banyc killerde ;·e mütterilerinin arz11 l "· 
yapmaaı için on kuruş gibi ehem- rına göre yapılmakta ve keza bun· 

ra muhtelif renkler verilmek • 
tiyle imal ediliyormu§. Bilh 
biriç masaları için yapılan Ji.nı 
lar çok güzeldir. Briç masal 
için yapılan lambalar parıö 'aa 
abajörlüdür. Salonlar icin dufl' ~ 

- \I_• 
-- 1~ , _ . ·~· !:--ı.ı:_ ıcı J> 

T raş olmağa mahsus mirolaJf 
lar İyi traş olabilmek ıçın ı 
edilmi~tir. Tra~ta vaki olacak 
surları en ince noktalarına kad 
göstermektedir. 

Sergide teşhir edilen miroli 
bir daire şeklinde imal edil 
dairenin etrafı altı santim genİf 
liğinde aynanın etraf ma bir bıı 
camı havi daire çevrilmit ve bu 
camın içi ziynlandırılmıthr. M 
telif ~ekillerde yerli masa lall'I 

1arı nazarı dikkati celbedecek 
nefasette imal edilmektedir. 

lardan başka iyi tenvirat proje 
de mevcuttur. Şirketin tenvir ml'yetsı'z bir sarfiyat yapıyor. Muı- lar da uzuı\ vadelerle satılmakta .. 

· ... t kd' d na bir nümune olmak üzere • luk açıldığı takdirde sıcak su em- dır. Müfteri arzu ettıgı a ır r 

b · suyun içine sun'i yosunlar da ka de Park otelinin tenviralını g'' rinize amade bulunuyor u 11cn _ 
h 1 kt d B havuzlar hulus~ rı'r bı'rkac da resı'm gördük. Bıı su ile bütün evdeki sıcak su i ti- nu ma a ır. u _ 

d·1 · b ı elektrik limbalariyle aydınlatıl- viratta en son usullere tevfikaıl yacı kamilen temin e ı mı§ u u· 
nuyor. Bunları tirket pefin, bi· maktadır. Şirketin bu işler iç.in istihdall'I ~ 
ıene, ve icar suretiyle ve dört sc Satiyenin yerli avizeleri. Naza· ği mühendisler tarafından Y" 
ne müddetlerle satmaktadır. F rı dikkati celbedecek bir nefase~.. maktadır. ,(' 
cihazı iıtimal eden abonelerinin a· te yapılmaktadır. Bunlar buzlu Evlerini, otellerini, gazinol 

• l kt "k fi atı saatlerinde ve renkli kristal camlar üzerine~ . 
11 zamı e e rı sar Y • • • • • l l I j (Dc,·nmı 9 uncu r.ayıranuı birinci 11Ut11 

· t ediden yırmıye ka· nıuhtelıf kımyevı boya ar a cam a- ,ıll"' 
yan,~,11~::,1111~1~111~111111111,!''"""""ııııııın1ttımııı•ııııııııııııııı1111111ıııı 1111111ıııııı 11111ııııııı 11111ııııııııınııııı11111111ıınıı111111ııııııı1:111ıııııı111111ıııııı11111ııııııı11111ıı• 1111 ıı,,11ıı 1111 ıı111ııı 11 Mttıı 

Kcıea ve Kaadiı: IUl&J.İi .. Türk Auoaim ilrketi" niaı Anadolu Hiurmdaki iabrikumc'Wı iki ıörünüt: Solda, halat daireli, aaida iP.lik dairesi .. , 
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A tıncı • 
rı ar • 

1 
• e 

uryağ,, ye~İf f ab;ikafar~mı-1 Tür ki yede ilk sergi 70 

n en mükemmellerindendir sene evvel açıldı 

il i1Ji çeşit mal çıkaran bu f abri
anın "iş verici,, müessese olmak 
itibarile de f a1Jdası bü1Jüktür 

nı 

al 
.. 'aı " Turya§ ,, paviyonunun görUnUtU 0 ~t ~ terli mallar serıisini ziya· 
uY ~' . "T 1 -· ~nn uran mamu ah,, 
a;~· ~-l'~o~u bil~ batırlı,-a-
• ."'llt umıt ederız. Geçen ae-
1 il l'ağ ve sabunu imali.tında 

~··'ffakıyetli nümuneleri ve 
\ieıaeaeyi, bugünkü yerli 
tı·'erıisinde dana baık.ı 
~le bulacaksınız: Mü .. 

illlft Yeni firması: "Turyağ, . 
t.ııyor. 

lb~:e, h~pimizin tanıyabile· 
~ Ur kunyaker ve mütehas· 
il ..... -L 

ftı, . \lraaabesi altında bulu-
Q\' tıka, geçen seneler, istem 
i~ ~•is Prodaks ltd isimli bir 

tır;etine aitti. Son 1934 
~ ı,· abrika itlerinde yapılan 
dtııır t~fiye ile, tirketin 

.. et· dogruya Türk sermaye· 

~eıı'tıe. ıeçtiiini söylediler. 
'-liJ,..

0 
e !tl'ketin sermayesi, hem 

~, h 11 
326 bin liraya iblağ e· 

•lt.1 ~.de, milli sanayimiz de 
. ı uır T" k . k 
'Hir, ,,... k~r tır eti haline 
aa ... _ • ur ıye yağ ve mamu· 
-q:ti )' . 
htı .. tmıtet tirketi,, fahri-

...... t\iıı kendı' · d"v• ·qaıd· 11ne ver ıgı res· .... 
i.-~ • 

etııı ''T 
Çıır-..d uran,, ismiyle piya-
~'i)iı.ı .111 nıamulitı, aıağı yu
t!-.ı •:z tanırız. Evlerimizde 

le • l'enıek ya"' ı . . 
" .. liııi 'tura f' g arının en ır 
~f.._ n ınnası altında 

·aqı:z ·ı,. 

\'llet 11 1
• en iyi ç.amatır 

dil.1 - '-hun)• k . -~t -rının mar asın2 ı ...... edecek 1 
... Ueaa . o uraak, gene 

9-enın ismini görece-

'•· • 11liıı ~ 
~. \'~diİi aene, "Turyağ,. iı-
. )\ik faı,~vyonda, İzmirde

t....•t,_ ı asında elde edilen 
.. •""ti 14! • • 

l lıl>'laı ~ıu bulabilirsiniz ! 
~w '••ıam v 

"'Q' )af . h yagı, pamuk ya-
t ._...;.İ er nevi sabun, tu-
et lt..~ı a~, trq sabunları, 

. erı, tuval~t zeytin 
'-ütanun ·ı-ıa a cı • rı Ece 

" Turya§ ,, pavlyonunun hjerisl .. 
Fabrikanın büyük bir faaliyetle memleketlerde kullanılan bu mü . 

çıkardığı bütün bu müstahzarat, kemmel halita, timdiye kadaı· 
en ucuz cinslerinden en fevkalade Türkiyede göremediğim bir lez-
nevilerine kadar, arzunuzu en iyi t t b' v ze e, aze ır tereyag çetnisini 
bir tekilde tatmin edecek derece - tafıyordu. 
de elveritli ve uygundur. 

Bununla beraber, Turanın en 
büyük muvaffakıyetini bilhaua 

yemek yağı tetkil ediyor. Müe11e
senin, tesadüfen orada bulunan 

kimyakerlerinden birisiyle konu!· 
tum: 

- Kokozin namiyle satılan ve
jetalin oldukça tamnmı! ve takdi
re de mazhar olmuttur; dedi. Fa-

kat T uryağı İsmini verdiğimiz bu 

yemek yağı, fennin en yeni teknik 

usullerine tevfikan imal ediliyor. 
Bu itibarla yağın kalitesi mükem
meldir; taze tereyağı yerine J.-.,r 

lamlabileceğiniz gibi, bütün hay· 

vani yağların verdiği gıda miktarı· 
nı da tamamen haiz bulacaksınız!. 

T uryağı, bugünkü 1934 sergi

sinde te!hir olunuyor. Methur bir 
kimyakerin bu tehadclini bizzal 
tecrübe etmek istediğimi itiraf ~ 
derim: Hakikaten, bugün lngilte· 
re, Almanya, İsviçre •ibi 

Turan fabrikalarının memle
ketimizdeki büyük ehemmiyeti, 
yalnız sıhhi ve iyi çetit mamulatı 

verdiği için değildir. Diğer taraf-

tan, memleketimizin iktısadi va· 
ziyetinde de, mühm br "lt verici,. 
müe11eae halinde bulunuyor. Fab-

rika, öz Türk çocuklarına bir ça
lıtma ve kazanç vesilesi olduğu gİ· 
bi, topraklarımızdaki iptidai mad-

delerden de her aene binlerce toı 
mübayaa etmektedir. Bu suretle 
paramızı hem dıtanya çıkmaktar 
koruyan, hem de memleketin da 
bilinde köylülerin iatesini temin e 

den verimli bir müeuese halind• 
dir. 

Fabrikanın muhtelif çe§itte sa· 

bun ve yağlarını tanımıyorsanız 

Turyağın 1934 pavyonunu süratJ 

görmenizi tavsiye ederim. 

• • 

Avrupanın birçok 

sergiye iştirak 

sanayi merkezler 

etmişlerdi 

Türkiyede ilk serıi yelmit ku·j 
sur sene evvel Hicri 1279 yılının 
Ramazanında At meydanında a· 
çılmııtır. 

Bu, seyircileri çok ali.kadar ec:li • 
yordu. 

O vakit resim sanatı hemen yok 
gibiydi. Bu yokluğu ıidermek ve 
serginin tethir edilen etyaları ara· 
11nda bir hususiyet muhafaza et • 
mesi dütünceıile harbiye mektebi 
talebelerinin yapmıt oldukları tab 
lolarla fotoğrafçıarın husuıi ıu • 
rette hazırladıkları kartpostallar • 
dan mürekkep bir pavyon kurul • 
mutlu. 

Bu sergiye Anadolunun muhte· 
lif vilayetlerinden ve Avrupanın 
bir çok ıanayi merkezlerinden it· 
tirak edenler olmu§tu. 

Sergi, otuz bin İngiliz lirası 
(altı bin altı yüz kese) masrafla 
kurulmu~tu. lki kurut duhuliye alı
nıyordu. 

İlk defa büyük masraflarla ku· 
rulan sergi hakikaten o devire gö· 
re "muazzam., dı. Kadın erkek bir 
arada sergiyi ziyaret edebiliyor· 
du. Serginin gördüğü rağbet üze· 
rine hazinei hassadan bir çok kıy· 
metli mücevherat ta tethir edil • 
mek üzere gönderilmitti. 

Sergiye ecnebi memleketlerden 
gönderilecek ziraat aletleri için de 
hususi bir pavyon ilave edilmiıti. 
Bu pavyonun intası bir ay kadar 
sürdü ve ancak Bayram ertesi hal
ka açılabildi. 

Bu sergi binası, yedi bin artm 
araa üzerine inta edilmif, muıta· 
til teklinde bir binaydı. Binanın 
ortaamda ve bin iki yüz artın &•
nitlijinde çemen ve çiçeklerle süı 
lü bir bahçe kurulmut ve ortasın· 
da mermer fiıkiye yapı1mı§tı. Bi· 
nanın üstü camla örtülmü§tÜ. Girip 
çıkılmağa mahsus üç büyük kapı· 
11 vardı. Binanın içinde paditah 
için yapılmıt ayrı bir daire vardı. 

Bu dairenin dıt ve içe ayrı ka· 
pıları bulunuyordu. Kapının üze-
rinde de ayrıca ıehzadelere mah
sus bir daire yapılmııtı. Buraya 

sergi heyeti için de ayrı bir daire 
ilave edilmitli. 

Serginin içinde battan bata 
duvara dayalı üç buçuk artın uzun 
luğunda ve genitliğinde camlı do· 
laplar yapılmıflı. Bunlardan batka 

elli kadar da büyük cam dolaplar 
muhtelif kumılara konmuf tu. Bah 
çeler ve binanın içi battan bata 
kıymetli halılarla süslenmitti. 

Hububat sulu §eyler §İtelere ko
nularak bahçe duvarları etrafına 

dizilmitti • 
Serginin içinde on bin cinı ka

dar etya tethir edilmişti. Bu ser· 
giye itlirak edenlerin ismi ve lef· 
hir edilen efyaların muntazam 
defterleri tutulmuttu. 

Sergide Bursa mensucatları, U
fak, Gördes halıları en iyi mevki
leri itial ediyordu. Bunlardan bat· 
ka sırma itlemeler, yerli yünlü ve 
pamuklu mamulat, inci ve sırmalı 
terlikler, tersanede yapılmıt ma· 
den ve ağaçlan gemi aletleri, Top· 
hanede yapılmıf tithane toplar ay· 
rı ayrı pavyonlara konmuftu. Ha
bir lokomotif modeli getinnitti. 
bir çok yerlerinden firmaalr itli· 
rak etmitlerdi. 

Sergiye bahriye mektebi mual
limlerinden Seyit Bey hakiki bü • 
yüklüğünün dörtte biri nisbetinde 
lolarla fotojrafçıların hususi au • 

Aznavur oğlu isminde biri de 
serginin bir köteıinde kömür tozu 
teıhir ediyordu. Seyircilere bu kö· 
mür tozu için !U malumat verili
yordu: 

-Şimdiye kac:lar ıerek maden
lerde ve gerek kömür mağazala· 

rında biriken mühim miktarda kö
mür tozları hiç bir ite kullanılmı· 
yarak heba ediliyordu. Halbuki 
bunun çok büyük faydaları vardır. 
Hem ucuz, hem kolay ... 

Ve Aznavur oğlunun çırakları, 
kömür tozunun kullanılıt teklini 
seyircilere göstermekteydiler. 

Sergiyi ziyaret edenler günde 
üç bin kiti tespit edilmitti. Ziya
retçilerin tespiti çok ~iikler do
iurduiu için Awupadan, buıün 
Tünelin iki batmda olduiu ıibi dö 
ner demir dolaplar ıetirildi • 
Bu dolap her döndükçe bir numara 
düşüyor ve bu suretle ziyaret eden 
miktar kolayca tespit ediliyordu. 

Bu sergide halkın eğlence tara· 
fı da dütünülmüttü. Bunu da o 
vakit ancak bazı hokkabazlar te· 
min ediyorlardı. 

Bunlardan biri bir tüfekçinin 
iğnesiydi. Tüfekçi iineyi bqtan 
bata delmif, iplik geçirerek halka 
seyrettiriyordu. Bir "hezarı fen,, 
de yumurta üzerine nal teklinde 
demir parçaları mıhlamakta, hal· 
kın hayretle seyretmesine vesile 
oluyordu. -

Bu argide daha ziyade ziraat a· 
letlerine ehemmiyet verilmitli. Teı 
hir edilen efya arasında ıunlar da 
vardı: Buğday ve arpa batakları
nın derhal tanesini samanından a
yırmağa mahsus, ıekiz beyıir kuv· 
vetinde bir döven ve bunun muhte· 
lif ıekilleri, hayvan ve el ile idare 
edilen muhtelif laflnm&aı kabil 
değirmenler, hayvanlar için hubu
bat öğüten aletler, kalburlar, inek 
sağma aletleri, pamuk dengi bağ· 
Jamağa mahıus aletler, tekerlekli 
yangın tulumbaları, çiftliklerde 
kullanılan iki tekerlekli el araba· 
ları, para kasaları, tersanede -ya· 
pılmıt tenteli kayıklar, yaj çıkar· 
mağa mahıus dolaplar, Yuvan iı· 
minele birinin icat elmit olduiu ve 
iki taı idare eden bir yeldeiirme
ni, deri ve sahtiyanlar, Türk ma· 
mulitı yirmi bet otuz cins renkli 
ve nefis mermerler .. 

itte Türkiyede açılan ilk serıi 
ve teıhir edilen eı yalan •• 

N. A. 
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~IKAYE~ • PAZAR 
19 Temmuz 
16 R. Ahar 

Pa:urıcsl 

30 Tcmmal 
ı; R. Ahar 

~-- AVRUPADA 
Barp Olacak Mı 

• Ego ı z m a 
Gün do~usu 
Glln batısı 

Sabah namazı 
Ottc namazı 
!irindi nama1.ı 
,\l,şam naııta7.. 

Yatsı namazı 

Imsak 

4 ~3 

19.'19 
440 

12!0 
16 17 
(fl.i9 

~ 1.11 

4.'i4 
19.ÇI\ 

4 4J 
ı :.~o 

16.!b 
19,!" 
'l l . 11 

Amerikalı muhabirKnickerbocker'in ihtisas1 ........... , ....... ~ 
ya Beıarabyayı Ruayadd 
almııtır. Ben muahedeleri 

tetkikine inanmıya mec 
bunun için çalıımakli\ d 
ceğim. Bu i~in bir iki se 

1917 
Almanya tekrar ıilahlanıraa nl 

olacak diye Goruyorsunuz. Alman· 

Kamran odasının perdelerini 
kapamıf, eline bir kitap almıf, 
derin bir dütünceye dalmıştı. 

Kapı açıldı, içeri teyzesinin kı· 
zı, en candan arlmda~ı Liitfiyc 
ıirdi. Kamranı öptü. 

- Nuılıın?. 
- Fenayım. 

Kimranda bitkin bir hal varclı 
Lutfiye taılı: 

- Cemil izinli gelmiyor mu?. 
- Geliyor. 
- Sevinmiyor musun? .. 
- Hayır sevinmiyorum.. Çün· 

kü aev~ncim kursağımda kalıyor 
Geliyor, tam ona alıtıyorum, gen<' 
gidiyor .. Her geçen dakika, ayrı· 
lığımızı yakınlattırdığı ıçın uzu· 
lüyorum .. lki ıenedir ç.ektiğim <>· 
zabı ben bilirim. 

Gözleri yaşarmıttı. Lutfiyenir. 
cam ııkıldı: 

- Sen adam olmıyacaksın, de 
di. Kocam seviyorsun, . çok sevi
yoraun, ama egoiıtc;esine seviyor· 
ıun .. Y ıılmz kendini düşünüyor 

ıun. Biçare adam bir fırsat bulu· 
geliyor. Kartrıına gözleri ya9lı 
atlamıf yüzlü bir kadın çıkıyor 

izin günleri zehir oluyor .. Benir 
canım yok mu? .. Binlerce kadır.r 
cam yok mu?.. Ben kocamı, ' 
nin Cemili aevdiğin kadar sevme· 
miyim ıanıyoraun? .• Ama ıeldiğ' 
zaman, ona Uzüldüiümü, ııkıldı· 
jlmı belli etmem. Ağlamam. 

Halbuki ıen .. 
_:. Ne yapayım, elimde değil .. 
- Kendini tut.. Kocan seni 

ıüler yüzlü, mes'ut görsün. O dt 
aenin bu halinden ,ikayet ediyoı·. 
Geçen aef er söyledi. 

- Sana mı söyledi?. 
- Bana söyledi ya. 
- Halbuki ben onu mes'ut el 

mek için çalıııyorum.. Bundcır 
sonra kendimi tutarım, üzüntüm: 
betli etmem. 

• • • 
Kocası izinli ıeldiği gün, bo.r 

nuna ıarıldı 'Ve hıçkrrmamak içir 
kendini ıüç tuttu. Karar verm::
ti. Egoiıt olmıyacaktı. 

Cemil, knrc;···..,-1 ... ,~i lı·t değisil· 

Poll• haberleri 

Yük arabasının beygir
leri ürkerse .• 

Azap kapıda sürücü Mehmedir 
idareıindeki yük arabaıının bey· 

ıirleri örkerek henüz hüviyeti 
anlatılamıyan otuz bet ya§ların • 

da bir erkeğe çarpmı§ ve adam ·ı 
caiJzı başından y:aralamıttır. Sü· 
rücü Mehmet yakalamnıf, yaralı 

ba1ım bir halde hastaneye kal -
dırilmittir. 

Orta§ına kUfretmi' .• 
Saraçhanebatmda t"amvay C'1.d 

tleainde oturan Ahmet Efendi po· 

liae müracaatla ortağı Niyazi E
fendinin aarhot bir halde dükki
na ıelerek kendiıine küfrettiğini 
iddia etmittir. Niyazi Efendi 
hakkında tahkikata başlanmış • 
tır. 

Beraberce rakı l~mek l~in 

Dün ıece aaal birde Çar9ıka • 
pıda Çorlu medreıeıinde terlikçi 
Niyui Te Muıtafa isminde iki ki· 
ti Marika iıminde bir kadını ra • 

odal ~tüdir· 

Yazan : Selami izzet 
Yılın ı: çen gliolerl 

sevindı· Yılın !.:alan ı llnlcrı 
' l 

1.49 
.:o.l 
162 

:l51 
204 
lôl liğe hem şaştı, hem de 

Fakat ak,am, Kamran: 
- Sokağa gidelim! 
Deyince afalladı. İzinli geldiği r R A D =-y o - 1 

ı Y,a ıilahlt"ndıktan $onra artık bir 
fey olmasına his lüzum yoktur. Er 
geç haklı tnleplcr kabul olunacak· 
tır. Onun için harp ol,ması ıçın 

ortada h"- ı.·r :ıebep yokhır. 
bil olabileceğine kimte 
ma:ı:. Fak at b:r ıün gelip 
tr.-. Küçük itilaf mu zamanlar, hicbir yere çıkmnk İs· . il - - --- -

tcmiyen, onunla ha! başa oturan B u g U n 
Ki.mrana ne olmutlu? .. tSTANBUL: 

Sesini çıkarmadan sokağa çık- 18.%0 den 10,so a kadar ajana haberleri. 19, 
tılar. 19,SO dan 19,SO • l'adar aJaaa haberleri. 19. 

30 dan 21,20 e kadar Türk muallll neırlya
Kamran neşeliydi. Güler yüz· tı, <Ellu, tncı, tl'ıktt, Sevim, 8eUın H.> :n.ıo 

liiydü. Her ıi\n bir yeni elbise gİ· den 21,SO a kadar ajana \'c borsa haberleri, 

yiyordu. Misafir davet ediyor :n,so dnn 22,SO a kadar Bedriye Raıılm ha· 
nuuın lı:ıtıraklyle dans mualklal.) 

eğlenceler hnzır!ıyordu. 211 Khz. VAIUJOVA, Js.15 m. 
• 1'7: Hafif mmılkl <t&sannUI). 18: Tlyat· 

Beşinci gece, Cemil bir inilti ik ro llüerlerl. 11.10 Mualklll bir nakli. 19: 

uyandı. Karıs• uykuııun::la agwlı· Tiyatrodan ılaluıeler. 19,45: Muhaaebe .. ıo: 
Mulateilf. IO,H: Hafif musiki. il: Muaaha· 

yordu. Cemil K~mranı uyandırdı, be. tl,1!: Senfonik orkeatra kona~rl. ıı,llO: 
Kamran sıçradı: llahrler. n: Lemllerıten DeteU netrl7at. 
- Rüyamda seni r?itmi• gör· 2S: lluııababe. D,11: PIAk. ll•W'laak .,..._ 

- ~ UI Kllz. BOKBEŞ, llM m. 
düm, dedi ... Ama öbür gün gide· 
cclain .. Rüya hakikat olacak. 

c~mil şüpheliydi: 

- Çok mu can!n sıkılacak?. 
Kamran geriledi: 
- Ne dedin?. 
- Ne bileyim ben .. Bu sefer ıe· 

ni öyle keyifli gördüm, ki benden 
ayrı yafamağa ah~tın sandım .. E 
iki sene oldu .. insan alışır .. 

Kamran haykırdı: 
- Bütün kabahat Lutfiyede ... 

Bana: Kocanı üzüyorsun, ağlı

yorsun, canını sıkıyorsun, dedi 
Ben de neıeli görünmeğe çalıt· 
tım .. Sensiz yaıamağa ben nası? 
alııırım? .. 

Hıçkırarak afhyordu .. 
Cemil, mes'ut bir tebessüm]P 

gülümsedi: 

U,IO: Dini ae,rlyat. 11: Otıe komerL 
11,H: Romen musiki ae,rlyat, 11: ...... 

halle, 18,15: Romen mulldal, 18.IO: KöJll 
netri)'atı. 19.0iS: Dua mualklal. 18,11: Mu· 
....... 20,43: PIUc. 11: Hafta haberleri. 
ıı.u: TaponW orkeıdra kouerl. 11,ü: 

~ ork•tl'MI. U,19: Spor. U,11: a.d· 
yo orU.t.ruı. 11,lı: Spor U,IO: iladye o..,. 
kee&ruı. ıs: Haberler. ıa.ao: Uclo ._., .... 
rmdan IUlldea Jmuer. 

Slt ilim. LCKS&MBUBG, 118' m. 
taıma ••areel: 11,lt: PalmoUve tara • 

, ...... .....,.... komer. 11,11: Halleder. 
il: SeBfoalk plak mgelklel, %1: Kanlık 

kemer. 11,IO: Dua .....ı1r1111. 

iDi&. P&AG, '14' m. 
11: Askeri konser, 18.30: PIAk. 18.55, AJ. 

manca ne,rlyat. 19.55: Haberler. Z0,015: Brü· 
nodan nakil. Z0.61S Muaahabe v" haberler. 
2%: Fllharmonlk konser. 23: Muaababe. Ja, 
20 plik. Haberler. ZS.SO: Schrammel mua!· 
1 .. alL • 

MiS KM, BVIJAll!f'l"Zt- l5IJ4t ıa. 

21 Budape~te konser orkestrası. (Straus· 
su'un elt'rlerladtn par~r.) 22,80: Haller· 
Itır. ve at kfoul•n netlcelerl. tl,IO: Vl)'o
lontel muslldlL H.10: Kurla 8lpa ~ 

111 Jlllz. Deatecıblaadlencler 1111 m. 
%1: "lbntl hararetlM kartı stUme .. ,. 

lan., 181m11 daaa amılkW Defrlya&. Si: lla
berler. 14: O... 1mwlldal 

llU: BU. ViYANA lt1 -. 

il.ti llelır.er .... uladlı ....,.. lllrpdsl, 
Vlyaaa operet mm Mil, ti......_, il.il 
pük, !UO dalla am"lrW 

- İnsan derdini, elemini koca· 
sından saklar mı?.. Kendisi içir 
ıatırap cekilen, bu ıstırabı görmek 
ister .. Senin mahzun, kimseıiz ol
duğunu, süılenmemeni tercih ede· 
rim. Bu belki egoizmdir, faka' 
doğrusu badur. Ben, yalnız ben' 
dü~ündüğünü, beni merak ettiği -
ni, benim yüzümden azap cekti · ı-~--B---o-."R--S--A--!!'!!!1111-.-ı 
ğini bilmek iıterim. Sen ne kada· 
üzülür, ne kadar betbaht olunar 

i 
benim içim o kadar :rahat edeı-. 
Ne egoistim değil mi? .. 

Kamran ,yaılı gözlerle, koca 
sır ı-ı sözlerini tasdik ediyordu. 

! Hızalannda •tldız işareti olanlar üur 
!erinde 28Temmuzda muamele R(Srcnter· 

dir J R:ı. amlar k ap:ınış fiatlarınııcösterir. 

ı 
• Londrı f13S. - • Vıua1 ~ ... - 1 
• ı-:eno:k 1~6. - • Ma'1rtı 17, -
• Puts ı;o - * Bulln 47, -

J - "ukut (Satı•) - · -

Teşekkür ' • Mil.tno Yırı. - • Vıışova ıı3, • . 
• Rrük•c• ı 17, - • Kndapesıc . 6. -

k f 
• Atına !5, • Bülcre, 19, -

Gere re tkama, ıerek bana yas:· 1 • Ctncnr ., 17, _ • Rclgraı ~6. -

tıkları ameliyat ile her ikimizi ye· • foh a N. • · * Yııkohama 3•. -
'd hh h · d ,, • t\msırrdıı ı 8(, •.Akın Q2f, -
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tahv111er 
F.let1rlk 
Tramva\ 
Rıhrını 

Fıı.kat her 'eyden evvel te~kHa' 
ve tekrn tctkihat yapılnl\~t iazın
dır. Y eleğin;zi iyi düi?:neleme:: · 

tetkiki harp demektir di 
yor! O halde milletler 

seniz onu yu <andan a~'18ı tekrcı.~ nizamnamesine 19 ncu d1 

çözüp yeııiden iliklemeğe mecbur· den konuldu?. Muahede 
sunuz. >. •· upanın dn bütijn di; ğ. 

meleri çöztilmcli, ondan sonra ı · 
liklenmeJidir. O zaman sulh ta · 
mamiyle yerle~miş olacakhr .,, 

Amiral Horty ıarayı önünd~r 
Tuna nehri geçiyor. Bu nehir, bir 

kikini iılememiz gayrik 
ijildir. Milletler cemiyeti 
olabilirsiniz. Macarist• 
dütünmüttiir. 

kuvvete hiçbir zaman 
ıenedenberi mağrur Macar mifü·, .. ~ etreivecektir. Hangi miı,.. 
tini11 memleketini katetmektedir. har~ atılabilir?. Son h 
Tuna suları bin sene daha böyle-
ce akıp ıittikten sonra dahi Ma. rendilfmiz bir feY Tarsa. 
car milleti talepler.inden vaz ıeç- lecek harbin Anupa 
miyecektir. eaasmdan mahvedecP.jidİ' 

Parise ıideraeniz size Şanzeli • Hitlerin harp istedi 
zeyi, Romaya ıideraeniz Forumu netmem. Ben kendisini 
Londraya giderseniz Toveri ıöı. rum. O ne timdi, ne de· 
terirler. Petteye giderseniz, Ma. harbetmek arzusundadır• 
cariatanın haritaamı göıterirler Almanya için koyduğd 

prolf&mla çok metıuldiif 
Bu harita ile"Avrupada harp o· 

lacak mıdır?,, meselesi birbiriyle de ıiyuiyatı kavramak 
sıkı bir surette alakadardır. Çüı> tabii bir his vardır. 111 
kü bu harita tashih edilmedikçe okuyarak ıiyasiyata • ..., 
itetin kanlı Macar milleti ıükGnel lir, fakat bu fıtri his 0 

bulmıyacaktır. Macariıtanın ıa - pratik bir aiyuet takibi 
brk büyük müttefiki Avusturyayı değildir. Hitlerde bu v 
alır almaz, Macariıtan da Alman °- Almanya tP.krar si 
blokunun bir kıımını tetkil ede· ğı ve en kuvvetli ordu1" 

-~+..._.._'*- •--•"' v.-7İ>"At / 

Almanya ile Avusturya birleş .. 
tili takdirde bundan iıtifade ede· 
cek olan yeıine devlet Macarıs · 
tandır. Bazı Macarlar bu takdiı 
de Macariıtamn Almanyataraf ın · 
dan yutuluvermesinden korkuyor· 
lar. Daha akılJı olan Macarlar İ· 
ee, Almanya artan kudretinin teh· 
didiyle ne kazanırsa bundan Ma· 

tır ?.,, 

"- Hitler bövle bir ıe1 - . 
yor. O yalnız 300.000 
ordu iıte~i. Yalnız F r 
hiıtanın ordulan 700.ooO 
luyor. Bunlara küçük iti 

tarını da ilave etmek 

uriatana da bir hisse düıeceiin= l•••••••••"'ll 
dütünilyorlar. 

DenixyollS 
iŞLETME 

Macariıt-:n baıvekili Gömbfü 
te, her ziyaretçiye Macariatanır 
haritaıını gösteriyor. Macariıh~ · 

nın eıki ve yeni hdudunu irae <" 

den buharita hakkında fazla b: 
fey ıöylenemez. Gömböt dedi ki: 

Acentclcrı Karallôv t' 
1 ,., 4:2362 - ~İrK~ı Mü'10 

[••• llaı · relctoı 22740 

"- Sulh muahedesi üç buçuk 
milyon Macar vatanından ayrıldı. 
Macaristan evvelce tabii bir kül • 
dü. Macar arazisi Macariıtanın 
elinden alındıktan ıonra memle .. 
ketin yalnız cevheri elimizde kal· 

dı. Bütün iptidai maddelerimı 
elimizden alındı. 

Macariıtan dağlarla muhat b: 
hududa m&lik bulunuyor. Bu in· 
duttan içeriye düımıı1.n aıkeri l 
layca girebilir. Macaristan m 
tahkem bir kaleye ben-ziyor. 
kat kaleleri alınmış ve dü~m 
tarafından i!gal edilmiştir. 

Muahcdelerin tetkikinde ik.
1 

gaye takip edilebilir. Birinci gt\yr 
1 

müsı\Vabn teminidir. Ordumuzur ! 
takviyesi kabul olunmalıdır. l 

1 

kincisi arazi üzerincle tadH:;,.t ya 1 

pılmasıdır. Macar mmetine yar · j 
lan hakaızlıklara nihayet ver!' 1 

melidir. ı 

"- Siz muahede'el"in ıulhcr 1 

lzmir sür• 
lskenderige 
1 Z Mi R 31~' 

S A L 1 11 de Gal'Lf 
hmındau 
lımir, Pire, lı~e 
iridece\( •e d&nece~' 

Bartın Yo 

Pazartesi 19 d• 

"
,,,. 

ı ıblımın Jan kalkaca 

~i-RABZO 
·· ' t yold sura .,, 

ERZURUM 31 ·a 

SALI 20 4' 

·"· rahh., ından kalk•C 

Z ı k loeboO• on~u:aa , 
Samsun, Fa'•1• 

Vakfıl:ebir, 1 rabıolt 
mü olmıyacağı ili.o olunur. - · 111 'i'l. o 

ı~tıt rhıDahlll 1 oo.- ~ Anadolo 

-.Ol 1 

,rıo ' 
.oı ıl 

(1591) 
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1 
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tie,, nin pa viyonu ge
esi lizım bir yerdir 

ham fenol, erimit kriıtalize olabi .. 
lecek fenoller mevcuttur. 

Memleket Haberleri - -
Hiç yüzünden 

Sokak ortasında bir 
adam öldü 

İzmirde gece saat 23 sularında 
Kemerde Sürmeli sokaktan geç -

,g.: VAKiT ' 29 TEMMUZ 1934 -

.,':\. w ~ ~ . - --- - G;W ~~-

E'J~~I Sll8 R1~~· -. 
Büyük Yüzme müsa-
bakamızın programı 

Krezol. Ağır yağlar saf gazol 
"Karbonileo,, bu madde tnhtala • 
rın muhafazcısı icin boya gibi kul
lanılmaktadır. 

mekte olan Haııan oğlu Ali, tan - Bütün çocukların ve gençlerin girebilecekleri müsa
zi-fat amelesi Ali,~ Kayserili Re bakamızda kazananlara m ad al yalar ,hediyelerv'erifecek 
cep ve Abdullah oglu Ömer bu 

Hafif yağlar, ham benzol bovr 
. ~e ve Kadıköy gazhane· olarak kullanılıyormuş. 
~k &e.latı da tesisatı elekt· Safi benzol otomobillerin motr 

tokakta Ördek Ali ve Arap Hay
dara rastlamışlardır . 

Anonim tirketinin )erini temizlemek için istimal edil-
di .~' İdi. Bunlar hakkın· mektedir. Kolül saf ve nafta-

er .~~tçilere çok nazik mu lin uf ak parçalar bunlar da elbise
u ın' O.teren sergideki memun· lerin muhafazannda i~timal edili-

iki taraf ta keyif halinde olduk 
lan için ufak bir münakaşayı kav 
ga mevzuu yapmışlar ve kavga 
etnieğe başlamı§lardır. Hadise • 
yi yatıştum.ak istiyen mahalle 
bekçisi Arap Haydarın tabanca -
sını almış, ve müeaaif bir hadise • 
ye mani olmak istemiştir. 

de ıtlinden izahat verilme· yor. Siyah boya bu siyah boya 
~k. Bize verdikleri iza· bilhassa demirler v~ tahtalar için 
'~n: çok elveri§li imif. Arzu eden o· 

tlerin ince ve kalır kuyucularımız bunlar hakkında 
tlc Üzere iki nevi kok · muvaffas izahatı gerek aergiden ve 
tuttur, Knlının tonu mr ~erek tirketin mf'!rkezi idare olan 

ktdar teslim yirmi beş r Tünel meydanında Metro hanmdP 
Gazhanelerden alındığ ki dairesinden. Bayazıttaki Juh· 
l'İrıtıi üç buçuk liraya ve sinden v,. Kndıköyünde muvak· 

rsa, ı 1
'· On tondan fazla eli kıthane caddesindeki ıubelerinh 

. t •uku bulacak sipari§le· den alabilirler. 

Ancak Haydarla Ördek Ali 
ayni yüksek kafa ile Yozgatlı Ali
ye hücum ederek döğmeğe başla
mıtlardır. Bu ikinci kavganın 

çıkması, incir çekirdeğini doldur
mıyacak kadar basit bir sebepten 
ileri gelmiştir. Haydar Aliye: 

- Yüzüme ne bakıyorsun be ... 

;idi• bu~uk liradan hesap edil- işte ~irkct bunların imaline mu-
d' ~~aha büyük siparitlerde vaffak olmakla bu madde1er 1çirı 

Fotoğrafımı mı alacaksın? 
Demif, Y ozğatlr Ali buna sert 

bir cevap vermiştir· 
e 

1 
d,h k uzun $enelerdenbeıi Avn1µay3 . · a tenezzül etme te 

ını kokun fiatı ise on he! Yerdiğimiz milyonlarca liranın a-
iki taraf kızııınca Yozgatlı Ali 

silahı bekçi tarafından alınan 
Haydara bıçağıyla hücum etmiş, 
sağ kolundan ve arkumdan iki 
defa yaralamı§tır. 

' · kırı gı'tnıesine mani olmuştur. ltni•. Bu da siparis bü· ı · f' ~ • 
''tta tenzilat yapılıyor- Tesisatı elektriki~·e Ti.irk Ano· uğtı 

ldiil nim şirketi, en mütevazı eYleri e
k ~ htı ga7hanelerin istih!ali.- lektı·ikten mahnun etmemek içir 

a in ~İtfenik yüzde kırk ve hiivük fedakarlık1ara katlanaralr 
vakıf ~derece olmak \izere ik~ üç ·seneve kadar uzun vadeli kü 

Yaralı derhal memleket hasta -
haneıine kaldırılarak tedavi altı • 
n.a alınmış ise de aldığı yaraların 
tesiriyle ölmüştür. Müddeiumu -
mi muavini Ali &y hadise ma -
hallinde tahkikata baılamıttır. 

ite •atılmakta. Bir kur~ ciik tesisatlar yap1yormuş yani e
itnalinde istimal edilen ,:ine bir nlha\•et iki sortilik bir te· 

d,hi mevcut bulunmakta- sL"at ~·aptırac'aklann evled, aydt:ı 
~11-rın in§aatında kullanı- kırk. elli kumş hir ferlakarhk ya11 
~ toae ve caddeler İn§aa.. tıklan takdirde. elektrikle tenvir 

"1 'lan ziftler ıert kat- edilehiliyonnuş. 
Eş ki ya 

Manisa ve Akhisar 
arasındaki çarpııma 

~f'c'-lttur. Çok "erli ell r tarafından ida 
)a~laTdan muhtelif dere- re olunan bu müeıııeeseyi takdir Vf 

"'ti • -· Maniaa ve Akhisar arumcla ö • l'r .e1 ••it karbonik , ham pridin. tehrik etmeden geçem1yecegız. 
' tedenberi etkiyalık yapmakta o -
1'İ ·ı B lan dört azılı haydut gece jandar-

r .~t()isine Istanbul da Almanlar Goben ı e res- b" 
ı ~ malarımızla yaptıkları uzun ır 

.ooO ltitak edecek lavın muvaffakıyetlerini müsademe neticesinde yakayı kur 

) ~Ynelmilcl sergisine, ls- tes'it ediyorlar tara.mıyarak biri ölü, diğerleri de 
~~~lj ınallar sergisi azası - Bundan yirmi sene evvel, 6 a- diri olarak ele geçirilmitlerdir. 
d tıtakini temin için İzmir ğustos 1914 tarihinde, Almanla - Kahraman jandarmalarımız -

~t\.:ir .~~m6es~il gelmit. rın Goben (Yavuz) ve Breslou dan bir nefer şehit olmuftur. Hay-
.__,.,~ rgıaı agustosta a- (Midilli) harp aefinelen Mesina - dutların ele geçirilmesi halk üze-

e 15 eylülde kapanacak- h · 
d d .. ·ı · ·· ·· d k rinde büyük bir üsnü tesır uyan· a U§man gemı erı onun en a· 
çarak Çanakkale boğazından içe- dırmıttır. 

riye girmeğe ve lıtanbula gelme- Paylaşırken uyuşamad\lar 
ğe muvaffak olmuflardı. Bu se- Kalecik, (Hususi) - Kasaba -
finelerin kumandanı olan Amiral nın Arkbürk köyünden Köse oğ -
Su§on bugün Bremende yaşamak· lu Satılmış ve Ali oğlu Süleyman 

tadır. O zaman Goben ile Bres - isimli iki arkadat, Kasabaya ~ef 
dakika mesafede bulunan Y eşıl o· 
ğulları harmanından zahir~ çala
rak götürmek üzere iken takıi -
minde uzlaşamadıklarından bir • 
birlerini ağır surette yaralamış -
lar, zabıtaya verilen malumat ü -

zerine jandarmalar gelerek her 
ikisini de yakalayıp adliyeye tes
lim etmişlerdir. 

lauda ç.alışmış olan zabitlerin ve 
gemicilerin bu muzafferiyeti tesit 

etmek üzere ağustosun on birin -

den on ikisine kadar Bremende 

bulu§mağa karar verdiklerini Al

man gazeteleri yazmaktadır. 

--O-

Rana Beyin tetkikleri 
l nhisar 1 ar Vekili Rana Bey d Ün - ;, =~::;;;:;;:;;:;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;=-11-

Qelen l er, Gidenler sabaht!ln öğleye kadar inhisarlar _ 
umum müdürlüğünde, öğleden Belgrat elçimiz 

Belgrat elçimiz Haydar Bey 
sonra da Sirkeci gümrüğünde dün sabah Ankaradan gelmi,, Pe-
me•gul olmuf, bazı meseleleri l · · 

:I' ra pa as oteline inmı§tır. 
tetkik etmittir. Bir Çekoslovaa gazetecisi 

--o-- Çekoslovakyanm 60 bin kadar 
Kat limanında a~ılan aatan Praga Tagblad gazetesi mu-

Sıhhiye ldareai harrirlerinden Mösyö Adolf Palt-
Akdenizde Kat limanında açı - tayn, §ehrimize gelmiş, gezip tet

lftn sahil sıhhiye idaresi 25 tem - kikat yaptıktan sonra d ün gitmit· 

muz 1934 tarihinden itibaren sıh- tir. 

hi muameleye batlamıttır. Çekoslovak gazetecisi, memle -
ketimiz h:ıkkında gazetesine ma • 

Bu limana uğrıyan gemilerin kaleler yazacağını sö}•lcm~ştir. 
pratika ve vize muameleleri mez- ~ Şehrimizde bulunan Lehistan 

kur idare memurluğu ta:-afından adliye nazırı ve müıte~an yarın 

"VAKiT,, gençliği denizciliğe 

teşvik yolunda her yıl tertip ettiği 
müsabakalardan birisini de birkaç 
hafta sonra yani 10 Ağustos Cuma 
günü Moda.da yapıyor. Geçen yıl 
yaptığımız müsabakaya iki yüz el
li sporcunun iştiraki, müscıbakala
rımızın gördüğü rağbetin güzel 1 

bir misalidir. Şimdiden görüyoruz 
ki; geçen yıl müsabakalanmızın 
başlıca hedefi noktasından bizi se
vindiren bu rakam bu yıl bdki de 
bunun üstünde olacaktır. 

Denizle alakayı fazlalathrmak 
ve müsabakalara en küçük yaştan 
itibaren bütün gençliğin iıtirakini 
mümkün kılabilmek için musaba· 
ka programını çok geniş tuttuk. 
Program ıudur: 

IWIU•abaka programı 

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

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

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

4 - 50 metre (Kurbaialama) 12 
yaıına kadar erkek 
çocuklar için •• 

5 - 50 metre (Serbest) 12 - 14 ya
tında kızlar için.. . 

6 - 50 metre (Serbest) 12 • 14 
ya,mda erkekler İ· 

çın •• 
7 - 100 metre (Serbest) 14 • 16 

yaımda kızlar için. 
8 - 100 metre (Serbest) 14 • 16 

Y•tmda erkekler İ· 
çin •• 

9 - JOO nwtre (Serbeat) 16 - 18 
yatında kızlar için. 

10 - 100 metr~ (Serbest) 16 • 18 
ya,mda erkekler İ· 

çın .. 

11 - 50 metre (Kurbağalama) 

12 - 14 ya,ında 

kızlar için .. 
12 - 50 metre (Kurb1'ğalama) 

12 - 14 yatında er
kekler için .. 

13 - 100 metre (Kurbağalama) 

14. 16 yaşmda kız
lar için .. 

14' - 100 metre (Kurbağalama) 
14 - 16 yaıında er
kekler için .• 

15 - 100 metre (KurbağRlama) 

16 • 18 yatında kız· 
iı.r içira .. 

16 - 100 metre (Kurooğalama) 

16 • 18 yaıında er
kekler için •• 

Dikkat: Yukarıki müaahakalara 
mıntaka seçmelerine veya müsaba
kalarına girmi! olanlar ittirak ede
mezler. 

17 - 100 mehe (Serbest' erkek
'<eklef içi11 .• 

18 - 100 Metr~ (Serbest) hanım
lar iç;n .. 

19 - 100 met,. :: (Sırt üstü) erkek· 
• itr için .• 

20 - 200 metr~ (Kurbağ-.lama) 

eı kekler içi.ı •. 
21 - 200 metre (Kurb3i,Rlama) 

hanımlar için~ 

22 - 200 metre (Serbest) erkek
ler için .. 

29 - Atlamalar (Kule: • mccbu-
ri, 1 ihtiyarı~" 

30 - Atlamalar ( Hnımlar arasın· 
da) .. 

31 - Su topu müsabaka,, ( Klüp· 

hediyelerimi~ 

Müsabnkalarımızda birincilik ve 
ikincilik kazananlarla su topu mü· 
sabakasını kazanan takıma ma .. 
dalya, kupa vesair hediyeler veri· 
lecektir. 

Hakenı heyetimiz 
Hakem heyetimiz şu mütehas

sıs ve alakadar zevattan terekküp 
ediyor: 

Ahmet F etgeri &y ( Güret ve 
atletizm federasyonu ı eis?erinden) 
Ekrem Rütlü Bey (1. S. K. klübü 
reisi) Rıza Bey (Denizc>lik fede
rasyonundan) Kadr~ Bey (İstan
bul denizcilik heyeti reisi Şazi B. 
(lstanbul denizcilik heyetinden) 
Abdurrahman B. (Bahriyt.> yüzba· 
§ısı) Ziya B. (Kaptan) J.'uat Rüı
tü B., Her F. Riedt { F ord fabrikası 
ikinci müdürü) Her Avmann (Al
man mektebi beden terbiyesi ho
cası) Her Alexsander Ferenezffy 
(Yüzme ııntrenörü) Kadri B. (Ga
latasaray klübü denizcilik şubesi 

reisi) Fahri B. (Beykoz kiübü de
nizcilik tubesi reisi) Rü§tü B. ( F e

ner bahçe klübü denizcilik şubesi 

reisi) A. Sırrı Bey (Gazetemiz 
yazı işleri müdürü ve spor muhar
riri) lhsan 8. (Cumhuriyet gaze
tesi spor muharriri) izzet F ahred .. 
din B. (Haber aazeteıi apor mu
harriri) E,ref Şefik B. (Ak,am 
gazetesi spor muharriri). 

MUsabakalar İC!in yazılma 
Müııabakamıza iştir~k 1çin ya 

gazetemizde "Yazı nrnc,1 ürlüğüne,, 
gelerek yahut doğrudan d;:>ğruya 

Moda hamamı sahibi lhsar. Beye 
müracaatla isim yazdırn:a~ veya 
bunu bir mektupla bildirınek kafi
dir. Geç kalmamak için vaktile 
mürac:ıat ediniz. 

YUzme antrenörü aporcu
lar1 nerede .. ahttlracak? 

lstanbul Denizcilik Heyetin • 
den: 

Macariatandan gelen yüzme an
trenörü badema aşağıdaki günler 
de yüzücülerimizi çahştıracağın -
dan idmancılarımızın gösterilen 
mahalde kendisine müracaatlan 
tebliğ olunur. 

Pazar, pazartesi, cuma: Moda 
banyoları. 

Cumartesi, çarşamba: Bebek 
Galatasaray klübü. 

Perşembe: Büyükdere Beykoz 
park. 

Sporcular Odesa
dan Moskovaya 

geçtiler 
Odesn, 28 (A.A.) - Tlirk spor 

cuları bugiin !aat 12 de Odesaya 
muvasa 1 at etmişlerdir. 23 - 400 metre (Mukave•-=>t>t) er

kekler için .. 
24 - Türk bayrak vımtı ( Klüpler 

araarnda) .. 
25 - Türk bayrek yanşı ( H11nımlar 

arasında) .. 
26 - 50 metre (Serbest) g~zeteci

ler arasındıt .. 

Umanın dıtında, yelkenlerinin 
üzerinde "Dost Türkiye sporcula
rına se!ar.ılar,, ibaresi yazılı kot -
ralar, sporcularımızın vapurunu 
karıılamıtlardır. 

27 - 50 metre (Serbest) n~uz lıeş 
yatından ., uunr mü
tf'kait spo.·: ular ıt· 

ra11nda .• 
Z8 - Atlamahır (Tramplen: 3 mec· 

· -.. i. 2 ihti arİ) .. 

Odesa rıhtımında muhtelif spor 
'e ekkülleri V"'- halk ~porcularımı
zı hararetle kar§ılamıf, muzika 
istiklal marşını çalmıttır. 

Kafile, !aat 21 de Moskovaya 
hareket edecektir. 
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3 Devlet Avusturyayı Görüşüyor "Milliyet,, ·aleyhine açılan da 

W'" < ... tanır ı iMi .. yıfad&) 1 M. Hitlerin kendisine verdiği Avusturya kabinesi M. von Pa
berı1 e suikastlar yapılacağı bildi· vazifeyi kabul edip etmediği he • peni Almanyanın Viyana orta el-
ı·ildiğinden, baıvekalet binar nüz belli değildir. çisi olarak kabule karar vermittir. 
Heimwehrenlerle polisler tarafın M. von Papenin Viyanaya ta· Almanyanın geri Cja§1rdı§ı 

'' Muhiddin B. man 
mes'ul vaziyettedir 

elan kordon altına ahnmııtır. yini ve ayni zamanda sarfedilen aefir neler söylUyor? 
Carınthiede tenkil ameliyea: harici siyaset sahasında kati bir Berlin, 28 (A.A.) - Almanya• 

devam ediyor. Heimwehren'lerir İmale gayreti, M. Hitlerin dahili nın eıki Viyana sefiri M. Rith Al· 
tayyareleri, nazilerin i91alinde bu· siyaset enditelerini gösterir gibi- manyaya döndükten · sonra çar· 

Etem izzet Beyin bu sözlerine karşı Mu 
Beyin vekili "Kimden ilham aldığını pek 

lunan yerlere, M. Hitlerin M dir. ,amba günü hadiselerindeki roli' ..... 
bilmesi lazım gelir ! " dedi 

P ld g- u mektu ,. (Bq tarafı ı inci aayıtada 
,·on apane yazmı9 o u · Bugünlük büyük bir muvaff aki hakkında mufaual malumat ver· k d k . t - . d b 1 L k ı · · t 9tard~ Faka· eme e o unmuı ıs eg1n e u un· DUn opye erını a mı •·•· yet ihtimali göstenniyen nazik biı mit ve demittir ki: 

·ı ·ı·hı b km muılardır. Bunun üzerine, layi nazı er s1 a arını gene ıra a· vazife için, harice, daha 30 hazi· "Avusturya ba9veki.lctini it· 
mıtlardır. Garbi Carinthie dağla- randa ıüpheli görülerek tevkif e· gal eden asilerin reisi tarafmdan ha okunmuttur. 
nnda ordu, harekata i•tirak et - dilmit bir adam gönderilmektedir. telefonla davet edildim. Bu okunduktan sonra, gazete -
mektedir. Villach civarında, mu· Şura.aı muhakkaktır ki, Marbourg- Fakat hadiselere katiyen kant· nin neıriyat müdürü Etem lzzel 
l!_'arebeler olmaktadır. Bu ak§am da.ki nutkundan ve akabinde M mak istemediğimi söyliyerek bu Bey ıöz alarak, fÖylc demiıtir: 
her ta.rafın ıulha kavuımuı olaca· Goebbels ile olan kavgaaındanhe· daveti reddettim. Aıilerin elinde - Bu layihada yazılanlarla: 
İı tahmin ediliyor. ri M. von Papen üçüncü Almanya· bulunan nazır M. Fey'in ricası Ü· dava mevzuu haricine çıkılmış 0 

Dahlll harp devam ediyor yı idare edenlerin kayıtsız ve şart· zerinedir ki, başvekalet önüne gel- ltıyor. Muhittin Beyin noktai na· 
Viyana, 28 (A.A.) - Röyter sız itimadına sahip değildir. Bi dim. Orada diğer birçok Avuı· zanna göre, Esnaf hankası i~= 

ajanıının muhabiri bildiriyor: müddettenberi artık emniyet <" turya nazırları da bulunuyordu etrafında uzun uzadıya miitalca· 
Carinthie'deki naziler, umum; dilmiyen kendiıinin, dahili siya · Herhangi bir mütaleada bulur. lar serdediliyor. Orada ~·azilan 

kıcırarıihlarrnı Bleiburg'da tesis et set sahnesinden uzakla!hrılrr- maktan imtina ettikten sonra M lar o şekilde ~·nzılımşttr, öyle ha· 
t~itlMdir. Hükumet kıtaatı, !a· iç.in herhangi bir ~are aranıyordu Dnlfuıun öldüğü ve kendileriyle hislere aittir, ki ben bunlara an· 
,f:kl" beraber !ehre hücum etmi! · Bu itibarla bugünkü gazeteler aailer arasında aktolunan itilaf cak şehir mr.cliı::i azaf'I sıfatiylc 
;!f' ve tiddetli bir muharebe ol· M. von Papenin umumi harpte b~na bildirildi. Şunu kaydetme- cevap verebilirim. Ve işi.P. ~İmer 
muttur. Va,ingtonda bulunduğu zamanlar, liyim ki, bu tebligatı münhuırar o sıfatla söz söylüyoııım. Bencr 

Hal"p devam etmektedir. He- göstermit olduğu diplomat mezi· bir ıahit sıfatiyle aldım ve - A· Muhittin Be~'. Esnaf hankast İ$inir 
itri tarafın zayiab büyüktür. yellerini yapma biT liıan!a methet- vusturyalı nazırlarla beraber ki murakabesinde ~cnelcrdenbcri il· 

d B .. 1 . d ler e... u, goz crın 
yor! 

Evclce de teşvikten 
lerdi. Teşvik, teşvik!... 
kimler, ne maksatla te 
lcr? .. Müphem, iymalr 
lcr. Açıkça izah etsinl 

Muhittin Beyin -1 

izaha hacet görmedi 
İzzet Sevin kimden ilh 
m pek a-la bilmesi laııdl 
kaydetti. Etem izzet 
söylenilmeainde ısrar 
Ömer Bey, isim ıöyle 
bahis, böylece geçildi! 

Etem izzet Beyin 11t 

kikat ve tetkikatın bşs' 
dan genitletilmesini, E 
sı nizamnamesinin, fe 
az11.larından tcsekkül e 

Lavamiind ile Wolsoherg ara· mektedir. M. van Papenin Viya- aralarında serbest bırakılan Fe~ m~l göstermek suretiyle, kanunen yonun verdiği rapor 
smda.lci mıntakayı diğer nazi kuv naya gönderilmesinin sebebinin, ve Kirwinsky de vardı- döndüm olmaga hile manen ınesul va:ıiyet- bankada tetkikat y• .. 
vetleri İ§ıal etmektedir. onu tutmakta devam eden mare,aJ baıvekaletten ayrılmadan evel ka· tcdir ! müfetti,Jeri raporunuıı 

Bunlar, söylendiğine göre. Y\T Hindenburgu zorlamadan, ken.di- pınm o.ralığından itilafa muttali Sonra, la rihalannda hu işin ıini, adliye tahkikatı 
goılav hududuna yürümektedirler sinden kurtulmak arzusu olmak olduğumu uilerin reisit: teyit eyle· .ıtayri resmi teşekkülün ve bazı öğrenilmesini istediler· 

Hükumet kuvvetleri Klager ihtimali vardır. Diğer taraftan dim. Ben münhaıran liusuıi olaral kimselerin te~vikiyle gazetemde mumi muavini, buna I 
fort'a girmitlerdir. Avusturyanın tasvibini bildirme· hareket ettim. ve bunu Avusturyr ortaya atıldığı iddiası da var. Bu. medi. Mahkeme de bıJ 

Muvakkat hUkOmet reisinin den evci, 25 temmuz isyanınır: hükumeti erklnmın arzu.u ile kıı: do~ru değildir. Ben, kimseder detti. 
Radyoda a6zlerl meıuliyetlerini ortaya çıkarmak dökülmesine mani olmak için yap mülhem olmadım. Hadise şchiı Muhakeme, Eteııı t 

Viyana, 28 (A.A.) - Muvak· iıtiyip istemiyeceii de belli değil- tını. Hareketimin mesuliyeti yal· meclisinde okunan rapor ve müza· vekillerinin etraflı ıtı 
kat hükUmetin rei.i M. Prens Stah- dir. nız bana racidir. kere ile ortaya atılmış ve gazetem faa yapmaları için, d 
remberı, radyo ile ~eıredilen bir Vly•n•hlar U~9eye tatıyorlar Von Papen'nln tayininden de neşriyat başlamıştır. Yalm~ cumarteıi günü saat 011 

nutkunda Stahremberg • Sehlucah- Viyana, 28 (A.A.) _Havasa.. d I h t! "Milliyet .. te değil. bütün gazctP· raktı. 
· F .. 1 h _. · · .. tak o an ayre •••••••• ; ................................................................... . 

nıgr • ey uç er eyoı:: .. mın, muı • janaından: O,. vaka bilhaua bura- 1• 

bel b. . kil d w Belgrat, 28 (A.A.) - Havas da tevkif edi1miılerdir. retine bir telgraf çe"'Jdl. 
ka ınenın esaıını tet e ece· da nazan dikkati eelbetmekteclir: Y"' 

L • • • p ajanaının muhal:tiri l:tihliriyor: DolfuaU 11ıdUrenlerden biri Alman başvekil mu•. tini te.:..rüz ettn'1ll1!tır. rena, M. Musolini ve M. Doumergue- u 

ki ). 1 lr M. von Papenin Vlyana7a tay\· ltlr•f• batl•d• P\'.:11111 Alnıc;ın7anın a '\ 
'bqta Avusturyanın isti i. 1 0 ma in Avuıturyanın istikbalini teyit b d b k b' h t ı · · 'b' d o\ıı ni ura a üyü ır ayre uyan· . çi ığıne tensı m en · 
üze:-e M. Dolfuıun programının etmit olmalan, İtalyanın Brenne· d Vıyana, 28 (A.A.) - Dolfusur ı· t kk"' 1 .. b'lditt" 

1 ırmıttır. ı e,e ur erını 1 

tamamen baki kald1i1nı kati o a • ro hududunda aıkeri tedbirler al- Siyasi mahafiJ, bunda Alman • katihlleridndlen b~iriıi. . ~ldfuğuubdar Suikast hakkında ~ 
rak ı,ildirmi9 ve demi9tir ki: mur, ve nihayet M. von Papenin A da u 1.. l h' fÜp e e i en ır ası, 1tıra ata a§ j t . t hk"k t t44 ı 

-· Alman ihtilafını ortaya çı yaya vusturya ant us e ıne 1 emmım a ' a .. 
Viy1..na sefirliğine tayin edilmİf propagandaya tekrar devam va. amlışltır. klll 1 1 t 1 ti hiç birinin Alman tabı 

ka··~ b~2 de<Yiliz. Biz, her za · lm B h d' v· d Har c ye ve m z n az ye " 
-

8 o ur. u son a ıae, ıyana a ııtalarını veren yeni biT manevra madığını bunlardan ,,. 
man ic_.in barıtmağa hazırız. Bu· · · b' · t'b b km t ç·· A k 28 (A A ) h · · ,ı ıyı ır ın 1 a ıra arnıı ır. un· ihtimali görmekte ve bu tayinin n ara, · · - arıclyc cınm Avualuryanm ıı 
ımnla beraber, Avusturyr.. kü bu gibi ahvalde alakadar dev· Hitleri endi9eli bir kom9uluktan vekili Tevfik Rü9tü Bey, Avustur- yalist fırkasına mer.s\JP 
tiklili eserini sonuna kadar g·· 1 · d · · 1 k d · L- ı ·ı· .. ff M D }f etın müsaa es1nı ama a ettır. kurtaracağmı kaydetmektedir • ya 11&fVettı ı muteve a • o t' dana cıkarmıştır. 
türmeği, M. Dolfusun hatrrasm Maamafih M. von Papenin ıahsi • ler. ıun feci bir ıurette vefatından do- mey · 

0 

borçluyuz. M. Dolfusun proıra- yeti hakkında hic bir ıey söylen· A il bir kabine blle layı, Avuıturya elçisine Türkiye N··rus idarelerinde 
mma tamamen sadık kalmo.fia k~ k · • er, h'"k"' · be · U miyor. Hü iımct intizar vaz1ye· t lamıtl•rdı 1 u umetı namına yanı tazıyet ·ık kt bO 
rar vermi9 bulunuyoruz. Milli sc· tinde bulunmaktadır. ..ar . etmit ve Türkiyenin derin teeHÜ· 1 me ep . 
yalittlere hiç bir imtiyaz ve~· Viyana, 28 (A.A.) - Polıı, .. .. b'ld' · t' Bir kac gündenberı 

Fransızlar dUşUnUyor:Papen . 1 .11• S . runu ı ırmıt 1r. 4 

yecetiE ve ietikl~limizi tehltkevr Avuaturyaya nh;ln gön· "Montan • Alp1ne,, ı1 ı tyrıe Avusturya sefarethanesinde relerinde çalıtmağ•b" 
koymıyacaiız. Bizim ile tetrik• derlllyor? made~ umum t.irketini~ m.üd~rü • ayin mektep hocalarının 
meP.;, bana kalR"sa, Avusturya · p . 28 (AA) _ H _ nü, mllli ıotyalııt tahrıkçılerın • Ankara 28 (A.A.) _ Bugür maarif müdürlüğüne ,, 
nm iıtikbali irin en ı'yi zımandır. arıs, · · avas a d M M lecher ve Alman ' d k k d'l · ni.ifv 

7 janıından: E•ki Alman baıvekil en · e~. d . . -. . saat 12 de Avuıturya sefarethane· ere en 1 erıne ·~ 
Yaöancı müdahaleye müsaade et· . . . . · Avusturya 1bma ı cemıyetı re111 . d b k'l M D lf · t' - ·· t f ndan aö1ter1 

muavını von Papenın Vıyanaya ta· . .. l k'f sın e atve ı . o uıun 11 ıra· gu ara 1 • 
miyeceliz. Avuaturya, her ıeyin . . . ıle profesor Hoze mannı tev ı h . h . . b' ~ · · h · · · - ayni :ıa~ 

yın1 dolayııiyle herkes fU ıuah . . atı ru u ıçın 1r ayını ru anı ıc rln. ~gır ~~ . ı.-' 
üattindedir. Çünkü M. Dolfuı, o· sormaktadır: etm1,~1r. . . ra edilmiştir. lerı ıle mutenas1p. o . 
nun için ölmüttür. Polıs hır atharri esnasında ası· M . d T" k' h'"k"' t. lemi,lerdir Maarıf 1" 

- Ni;in Viyanaya von Papen erasım e ur 1ye u um~ · fı.1' 
W'on Papen,Vlyana orta eı~ısı lerin tertip ettiği heyeti vükela h . . k'l' T f'k R'" mesele etrafında nii 

~ tayin edildi? Ve rene niçin muma• . . . B 1. d M namına arıcıye ve ı ı ev ı u~· . 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman ı'•- lıs.tea1n1 bulmuttu. r. u ıste e • tu" Bey hazır bulunmuttur. Mera· leriyle görütecektır· - ileyh adet olduğu veçhile hariciye k ı C ı B 

tihbarat bürosu teblii ediyor: nezaretine merbut olacak yerdf Rıntelen bat ve ı ' enera ar • sime Ankarada bulunan biitün ıe-
'Mt ·7 tarihinde M. Hitlerin M. dolf miJlt müdafaa. nazırı, sabık fı'rlcr 'ıle serafethaneler erka" nı vr VAK 1 Mr fırka reisi Hitlere doğrudan dof 

Von Papene yazmı• olduiu mek- Viyana belediye re1~i M. Brandl 
"I' ruya merbut kalmaktadır? • · larak · · "mh emniyeti umumiye nazırı ve mat· 

hın ııeticesı 0 reıııcu ur Zannedı'ldı'iı'ne go"re Alman ri-
""z:tJI"' b kil · · · buat müdu'"ru" M. Perl dahiliye na· UM.aerburg, qve muavımnı 
·~ h cali ıiyasetlerinin akim kaldığım zırı oluak gösterilmittir. 
M. Hitlerin teklif ettiği mü inı r,örerek Viyanaya cevr.ıl bir dip· 
~ keneli.ine tevdi için, bat- lomat tanınm:,ı olan von Papeni Suikastlar zenclrlnln 
T~let müm•aiUiii ile Sarre ke> tayin etmitlerdir. Hatırlarda ol bir halkası 
miılerliii vazifelerini M. VC)n Pa· duğuna ıöre Sarrede nazifer !İd· 
Penden aldığmı bildirmittir. Bu· d ti' h k ti · d b l 
nun neticeti olarak batvekil, M 
iPıı Papeni fevkalade vazjfe il~ 
Vlyanaya orta elçiliie tayin etm · • 
tiT. 

Bu husu.ta, dün, Avusturya hö 
ldimetinin tuTibi istenmi!tİr. 

Papen, Hltlerln itimadına 
aahlp deilldl •. O h•lder 
BeTlin, 28 (A.A.) - Havasa. 

Janıµım muhabiri bildiriyor: 
5ilnyada dMtlannm yanıında 

'"-ıhman M. von Papenin bugün 
Berline ıelmesi belrleniyor. 

e ı are e er1n e u un:lulda.-· 
zaman gen~ oraya M, von Pap~r 

gönderilmit ve fesholunan mir 
sosyalist fırkuın·n yerine Ahr.a.: 
cephesini kurmıya m'.lvaff;:ô: r · 

muıtu. Şiı:ıdi Viyana mümasil 
bir vazife ile mi gidiyor? P:~!r 
yakın bir istikbal ıöstcrecektir. 
Avusturya, Von Papen'in 

setlrU§lnl kabul etti 
Viyana, 28 (A.A.) -Almanya 

maslahatıüzarı M. von Papenin 
tayininin tatvibi için hükumete 
müracaat etmittir. 

Viyana, 28 .(A.A.) - Havu 
ajansından: Asiler hakkında a • 
çılan tahkikatla ııabit olmaktadır 
ki, .milli sosyalistlerin Viyanada· 
ki hareketi Avusturyada iktıdarı 
e:e geçirmek idn tasavvur olunan 
ıuikutler zincirinin bir halkaaın • 
dan ibare~tir. 

Yugoslav hududuna ge4jen 
yUz kiti yakalandı 

l!elgrat, 28 (A.A.) - Yuıos • 
lavya ajan.11 bildiriyor: Dün öi· 
le üzeri yüz kiti Avusturyadaki 
Radkeraburgdan Yuıoslavya bu • 
duclunu ıeçmit ve Gomjradıona· 

!ehrimiz Avusturya kolonisi de ir 
t:rak etmi!tİr. 

GeCj vakıt aldı§ımız haber: 

Avusturyalılar, Papen'in 
sefir tayininden memnun 1 

İstanbul, 28 (A.A.) - Almar 
istihbarat biiro~unun şehrimizde

ki mümessili Berlinden telefon!-

GUndellk, sıyaJll ,,i 
tıtanbul Ankara cadd~ 

TELEl•'O:'lı Sll· 0ıı: 
Vıuı lşlerl tetef

0 
: l 

idare tetefoOU uııl "'ı 
TelgTat adreai: Ista'> r:" .i~ 

lknellk 

p.,1 ta ııu: u•" ,_1JT 
ABOSE 9'g1' 

-rurıuy• 

1.ıOO "'' 
R aylık ı~o " 
ıı aylık tUO " ~ııl 

aldıiı fU haberi vermel:tedir: 

1 

ı ıtylık ı~o ~""'-~ 
Viyana gazeteleri bu ~abnl- iLAN v<ılı 1J f 

!'lcar1 11:\ıilarıD lJAll alı [ili 
nesrettikleri hususi tabrlarla ıonl t imi 50 kuru~tan tı~ıar· 
ıuikaıttan sonra Alman ba,vekili- kunı~a kadar çık•'· ıı ııJP 
ni.n Avusturyaya karşı ittihaz ett'· BUyUk, raı.ıa. dev.ıı1 

ayrı tenzıl!t \·ardır ,-ıı~I 
ii vaziyeti bir sulh eş~bbiiıü telah ttesımıı tıMtarın c~r-ıV, 
ki etmekte ve bunun Avusturyr 1<oçt1K :, • ..- t>,~ 
tarafından büyük bir memnuni- Bır def"ı ıso. tltl d•f~ ') 

dört defası 7~ ve 00 rfll ,µ 
yetle kartılandığını yazmaktadır· Oç aylık uan •ereıı:le # 
lar.. nendir. Dört ıatrrı !t~ 

.a. k b aatırıarı ııeş kU 
"'vuıturya a inesi erkanın· l.•miiiilallİll .. ......-

dan M. F ey Alman hariciye neza· 



ı' 

lJlıııf'· :· ı ı " ı it" ı)' 1 ı ı ! ı ı 'I" • ı 
ı; 1 ,ı·,.,ı. ' ! '1 ' ~ 
Yeni Kitaplar 

"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 
Bütün milletlerin edebi, içtimai, ikt11adi, mali .• en muhal· 

let eıerlerinden ıeçme kitaplann tercümesi ve "DON ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yılda muntazam faıılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılmaıı suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
CUda ıetirilmeıi temin ,edilmittir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat oJunmuıtur. 

Altıncı kitap 
/. Rasin Külliyatından 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiab 75 ~uruı. Tevzi merkezi VAKlT kütüpbaneıi 

Iıtanbul Ankara caddesi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Don •e yarın ( tercüme küJliyahndan ) basılmı§ olanlar 

llraıile ıunlardır : 
1 inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K,. 
2 " ,, AiLE ÇEMBERi,, 1. H. Aliıan 100 ,, 
3 " ,, TiCARET, BANKA ve BORSA 

lkbıat doktoru: Muhlis Etem 75 " 
4 " " 

Devlet ve lhtllll 
Mfitercimi: Haydar Rifat 15 ,, 

s " " 
KAUTSKY'ye göre Soıyalizm 

Mütercimi: Sabiha Zekeriya 75 " 

6 " " 
ı. Raaln kUlllyatından 

H. Nazım 75 " 

"Dün ve Yann11 tercümekülliyatmm yakında 
eserlerinden bir kaçı da şunlardır: 
1 - lıçi 11nıfı ibtillli: Haydar Rifat 

- il - ISFAHANA DOCRU: Piyerloti: l. H. Aliıan 
ili - Kapitalizm buhranı: Profeıör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
iV. - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Ata. Bey. 
Y. - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
Vl - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - laa: Pariı Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

Sanıle - Haydar Rifat Bey. 

metre mi~'a ı 
ceviz tomruğu 

Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğünben; 

Bu malzeme 2718/934 tarihinde Hat 14 de ihalesi yapılmak 
Oıere kapalı zarfla mDnalıaHya konmuıtur. Taliplerin ıart~ıme 
'1aı-. k üzere ber gün J 3,30 dan 1 S,30 u kadar komiıyooa mUra
:••t.ları •e mDnakasaya girmek iıteyenlerin de temiaıtlarını ha•i 
:lclıfnamelerini yevmi mezkiirda muayyen 11atten e••el komiı· 

l'ona fe•di eylemit olmal.arı. (4125) 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan1 M. t. 

Kitap lıalinde çıktı, fiatı elli 
kuruş, satış geri V AKIT yurdu 

.... Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

I'---~~---------. 
............. -;::-__ ••_ta_n_b_u_ı_a_v~k.:.:•:.'-• ....,M.:.:U:.:d:.:U:.:.'.:.:'u:.:ı:..u __ n_a_n_ı._r_ı __ _.J 
liyle ~~ede yeniden iqa ettirilecek Camii Şerif kapalı zarf usu· 

"'"•k 17/934 tarilaladen itibaren 9 A j uıtoı 934 tarihine kadar 
li"•lalr .. ~ya lroamUflur. lıtelcli mübead!s ve mimarların 20,000 

"t•ilcıı b:aayı yeniden muvaffakıyetle bitirmit olduklarına ait 
'tfed •r a birlikte ıartoame ve projeyi almak üzere her gün 

i~ .. ı- •• 101na latanbul E•kaf MüdürlOg· ü bey' eti feoaiyeaine ve 
.. tırib" la 

İdır, ı .. 
1

1 0 
•0 9/81934 Perıembe günU uat 15 te teklifleri 

t •••••e te•di eJlemeleri. (3835) 

iş 
Siz de 

BANK,~Sl'n-
dan birer kumbara 

alınız. 

Tt:JRK.iVE 

llRAAT 
BANKA-;:51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
D.A~AT .... t;D~Q 

V AKIT Matbaa&ı - latanbul 
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EVET, FAKAT YA İKİ SENE SON~8 'l 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiQİZ Elek

trikle soğutma dolabı yarın ne olacak ? 

Dikkat ediniz ..• ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

cins alameti değildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 
> 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal- ' 
• 
mayanız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız. 

Hepsi de "Frigidaire •· ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilatına müracaat 
t 

ediniz. 

Cientral Moto• jftafll11li1ı 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

Nafıa Vekaletin n: 
wamıı.eı:a=:: ı·· ••••••••••••••••••••••••••••• 

Yozgat Jandarma Efrat 
mektebi kumandanlığından; 

Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanahnıo iaşeleri için 
lüzum olao aşağıda cinı ve mıktan yazı lı "32,, kalem yiyecek 
1 • 8 • 934 tuihioden itibaren 1120,, gün müddetle münakasaya 
konmuıtur. Bunlardan yalnız ekmek kapalı z.arf diğerleri açık 
mlaakaaa uıuliyle alınacaktır. ihale 21 • 8 • 934 Salı günü aaat 
onda Yoııat Jandarma mektebinde yapılacaktır. Talipler ihale 
glnünden evvel ~t 1,S teminatlarını malaandığına yatırarak ala• 
cakları makbuzlan ihaleden evvel komisyona göstermek suretiJe 
münakasaya İftira" edeceklerdir. Şartnameleri görmek isteyenler 
her gDn 1aıt dokuzdan on ikiye kadar Mektep Sahnalma riya· 
ıetine müracaat edebileceklerinin ve hariçteki t alip'ere şartname• 
ferin birer nüıhaaı parasız olarak gönderileceği ilan olunur. l4227\ '' 

Aza Çoğu Cinsi 
Kilo Kilo 

200000 215000 
32000 36500 
3000 4000 

14000 16000 
2000 2500 
3000 ·3500 
2000 

13000 
4000 

200000 
1500 
2500 
2500 
1200 
4000 
2000 
2000 
5000 
2700 
3000 

600 
10000 
10000 
2000 
800 

3000 
800 

50 
80 

18000 
15000 

10000 

3000 
15000 
5000 

250000 
2000 
3000 
3000 
1500 
5000 
2500 
2500 
6000 
3000 
3500 

700 
12000 
12000 

3000 
·1000 
3500 
1200 

60 
100 

20000 
zoooo 
12000 

Ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Tuz 
Nohut 
Bulgur 
P irinç 
Odun 
Makarna 
Z eytin danesi 
Beyaz peynir 
Zeytin yağ1 
Sade yağ 
Toz şeker 
Sirke 
Yoğurt 

Sabun 
Kuru üzüm 
Salça 
Soğan 

Patates 
Pekmez 
Şehriye 

Süt 
Gaz yağı 
Çay 
Biber 
Arpa 
Sam n 

Kuru ot 

Kapalı zarf 
Açık rnünaka•" 
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Af yon • Antalya hattınm Afyonun lzmir istuyonundan itibaren 

25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı kapalı zarf uıu· 

iü ile münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 11 Ağustos 934 tari· 

hine müıadif Cumartesi günll saat 15 de Nıfıa Vekaleti Müste
.şarhk makamında yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari 

fi On~ e;;~:~ .............. ~ 
~ ~ihK~g~rükTh~vQd~=~==,=.=t~a=n=b=u=,=~B=e=le=d=i=y=e=s=ı=ı=ı=A=n=la=r=,====~ 
B durağı No. 4 n 
ı::::ı:::.::::::=n:::m: umu 111 n• 

seneye mahsus Ticaret Odası nsikaları ve 12500 Jirahk temioah 
muvakkatelerilc aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları li· 

zıındır. Talipler bu huıustaki şartuamelcri { 50 ) şer lira mukabilin· 
\ t1 Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Mildürlüğünden tedarilc 
.debilirler. ( 3943) 

f stanbul üniversitesi mübayaat 
komisyonundan: 

Ünivenite merkezi ile fakülteler ve müştemilatının ıenei maliyesi 

için "Maden, kok, mangal kömürü ile odunu,, müzayedeye münakasa 

kanununun maddei mahsusasına tevfikan 15/ 7 / 934 tarihinden 5/ 8/ 
1934 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle müneıkasaya konulmu~tur. 

T alipfr-rin her gün mübnyaat kom is yon una müracaatla şartnamelerini 

tetkik edebilirler. Talipler teminat larım bir gün evel üniversite muha

sebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5/ 8/ 1934 pazar günü saat 

15 te üniveraite mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilan olu· 
n~r. (3843) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
merkezi baştababetinden: 

Haydarpaşa Emraıı iıtilliye hastanesi bir senelik ihtiyacı için 

23 ~alem erzak açık münakasaya konulmuştur. Münı"asa 9 Ağus. 
tos 934 Pcrıembe günü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Paşa 
ıokajında lstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkeıinde mUtetekkil 

komisyonda yıpılacağınden isteyenlerin şartnamelerini görmek 

üzere Haatanc idare Memurluğu ile mezkur merkez Levazım Mc· 
murluğuna müracaatları. (4013) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Çala ve Hasır ıüpürgeleriyle bualarm imalinde kullanılan 
çalı ve ıüpUrge çöpü ve gayri mamul hasırlar 1 · 8 · 934 tarihin· 
dea itibaren tatbik edilmek üıerc D. D. numarah samın tarife· 

30 
ıine ithal edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat c· 
dilmelidir. (4175) 

Z AY l 

Tatbik mührümü 
yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

zayi ettim. 
eakiainin 

Bayazıt Emir Kemal mahalle· 
ıi 8 numarada Makbule (1593) 

Hakimiyeti Milliye ve Dumlupınar yata mektepleri ıçın 
sene zarfında lüıumu olan 17 kalem kuru erzak ile 32 kalem y•f 
ıcbıe, 29000 kilo et, 120,000 kilo ekmek, 13,000 kilo arpa kapııh 
:zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzer~ 
Levazım Müdürlüiüne müracaat etmeli, müoakasıya girmek için de 
teklif olunacak bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temioat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 20 • 8 · 934 Pazartesi 
~ünU saat on befe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (42391 .................. 

ık te er 

Hazır ve 

ısmarlama 

son moda terlikler 
SUMER BANK 

Zarif bir 
hanımını~· 

zi netidit 

- . 

"Yerli Mallar Paza l dil rı,,~ 


