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A. vusturyanın 
hudutlarında 

içinde 
komşu 

'Almanya Fon Papeni .l\vusturyayı 

.harp 
ordular 

devam ediyor, 
toplanıyor ! 

Milletler Cemiyeti mfidahale 
\'usturya hadise
leri büyüyor 
~•ekil DolfulWl katlile neti· 

İıy\n hareketi Viyanada . ,,. .... ._ 
~ olmakla beraber, A· 

.. hadiseleri aükUn bulmuı 
R.... iiyor. Dün ıelen telıraf • 
=:-.ç, lmburı ıibi mühim 

derele, ıimali •• cenubi A-
1& hudutlannda kanııkhk· 
ihtillllerin, müsademelerin 
ettiiini ıöeteriyor. Bir ta· 

, Almanyaya vaktiyle iltica 
olup BaTYerada ailihlı bir 

e fıraat beklemekte olan alay· 
ı.._ l'Üzlerce naz inin A vualur• 
'l11d11ll.rmı ıeçtikleri, oralar • 
~cleleye ıiriftikleri, diier 

cenubi AYUaturyada bu· 
laazilerclen ıene yüzlerce 

YuplaTYa hudutlan· 
iltica ettikleri, aonra hü· 

aakerleri tarafından 
tehrin "Dazilerden iıtir· 

~eliti ltildirili,,_. Niha
~ ajanıkrm verdikleri ma· 

n ve Yqoelavlann ela 
hudullanna aıker tah· 

~ oldukları anlatılıyor. 
... ~ AYUaturya hükUmeti, 

1 -.lcerleri, kendi jandarma • 
1-emleketin hemen her ta· 

el Jer yer bat ıöıtermekte 
~lı iıyan hareketlerini 

le.. la ve tabii nizam vaziye

M. Dollfusa öUlm dÖfeiinde ... 

ilhak için 
etmeli!,, 

gönderiyor; 
diyorlar 

M. Dolfus'un cenazesi büyük 
merasimle kaldırıldı 

. Viyana radyo idarcsin den ölüler, çıkarılıyor .. 
........................................................................................... 

Romanyada 300 binden 
fazla öz Türk var 

Gagavuz Hıristiyan Türkleri· ve onlan 
Bulgarlaştırmaktan kurtaran papas 
Bükreı, temmuz (Huıuıi Muha- daıız olmasa gerektir. 

birimizden) - Romanyada mü· Romanyada ötedenberi herke • 
.. etmeie muvaffak olabi

~İdir? Bu nokta füpheli· 
.-.._- İçin er ıeç hariçten 

~-~· lllüdahale TUku •bulma· 
it ı Yardır. Acaba bu ıu· 

Kanıı ve çocuktan İtalya plijlannda M. Dollfuss'un gelmesini bekliyorlardı!\ 
Paria, 29 (A.A.) - Havaı a· içtimaa davet edilmeaine temayül\ 

janaı bildiriyor: ettiken aonra ıtimdi kati olarak in· 

him niıbette bir Türk akalliyeti ıin bildiği müılüman Türkler ke· 
bulunduğunu herkeı bilir. Fd· ıif olarak Dobriçede ve Deliorma• 
bu akalliyetlerin içinde herkesin nm Romanyaya geçmiı olan kı•· 
bilmediği bir kııım daha vardır ki mında otururlar. Bedeni ve ahlaki 
Bunlar Türk oldukları halde Bul· vaııfları, Balkanların ve Aıyamn 
gar zannediliyordu. Son altı ay • muhtelif köıelerine dağılmıt olan 
dan.beri Romanya matbuatı Vf Türk zümreleri araıınd& bunlara 
millet mecliıi bu ikinci kııım hemen hemen iıtiınat bir mevki 
Türk akalliyetlerile pek çok met· verir. Son derecede dürüat ah • 
gul olmuıtur. Bunların vahiyle li.klıdırlar. Sözlerine sadakatle • 
zannolunduğu gibi Slav Bulgar rile meıhurdurlar. Ve bünye iti• 
ırkına mensup olmayıp doğrudan bariyle, ahzı asker tubelerinde al· 
doğruya Türk neılinden bulundu· 

~aya hariçten bir 
"- .o!•cak mıdır?. itte tü

llatiJaiaa meteleei bu nolcta· 

~ ~ latiktmetinin, her ihti· 
1 haaır bulunmak üzere 
~art.~ırkalık uker ıön· 
-. lllucl.haJe it ini kendi 

'~ak niyetiyle hareket 
• l'-J · Nitekim timdiden 
lf~~ l&zeteleri yazdıklan 

' mallaleler arumda 
Mehmet ASIM . .._ 
1a711aaıa ı inci .Olullunda) 

~ Afrikcida 
•·tiaı ilt.~Ier 

lı.ıı Clll ~ 
-..,~ bi ebuıu Aziz Samih Be

r tetld.k · 
i -- . e istinat eden 

teıı --ran· 
f bir harta ı ıelecelc ))Uardan 
Otııı. '--• her ıiin birer bü 

· -..ıind -
~ e vermeye betbyo-
'r~ 
~itle Ilı.. a.._._ _ 

-'tı1') UsavtUUlmız 
~ .. bu ~r!1:' b~yilk yüzme 
~lctır. Aguıtoı Cuma 

~ •c:eıe ttlaeU ... lldlarnul yazdır-
"'" er. 

Pariı, Londra ve Roma hüku- tizar vaziyetini almııtır. Roma, 
metleri aruında müzakereler de • üç cleYletin Berlin nezdinde müt • 
Tam etmektedir. Avuıturyanm terek bir teıebbüıte bulunmaıını 
istiklilini temin etmek için yapıl· artık pek taraftar gözükmüyor. 
muı muhtemel olan tetebbüıün ne Çünkü Almanya dörtler miaakm· 
mahiyet alacajı hakkında bir fikir imza eden devletlerden biridir. 
edinmeie timdilik imkan yoktur. Pariıe gelince, lnıiliz teklifin' 

"Excelıior,, ıazeteaine göre a • 
likadar deTletlerin bugünkü va· 

temayül ettikten ıonra o da Lond· 
ra gibi intizar vaziyeti almıtlır. 
Herhangi bir hattı hareket ittihaz ziyeti fUClur: 

Londra, milletler cemiyetinin Cl>e'ramJ ıo nca .. ,,raaın ı inci .Otununda 

Küçük pazarda infilik 
Patlıgan 

beş 
balık dinamitinden 
kişi gara/andı 

Dün kece Küçükpazarda bir di· •Muıtaf a hemen atılarak aöndür • 
namit patlamıf, bet kiti yaralan· mek üzere eline almıtbr. 
mıtbr. Bu ıırada dinamit birden patla· 

Küçükpazar caddeıinde 39 nu· mıı, Muıtaf anm yanında bulunan 
maralı manav Alinin dükkinmda mnav Alinin ıol elinin parmaka • 
arkadqlarından Etem ve Salabat· rı kopmuf, Şakir isminde biriıi 
tin Efendiler, balık tutmağa mah- elinden ve ayaklarından, Etem E
auı dinmit1e oynarlarken manav fendi aai elinden, Muataf a da 
Ali: muhtelif yerlerinden yaralanmıı • 

- Aman patlar! demiıtir. lardır. 

.. k 1 h ti l b tı ıene çalıtmıı bir Romen zabiti· 
gunu uvvet e ve arare e e a • . D 1. • et eden bı"r .. . . . • . R nın e ıormam zıyar 
ruz ettırmııtır. Onun ıçın oman· kt 11• . .. lediı"i 11·bi 
yadaki Türkler hakkında V AKIT me ep mua ımıne soy ' 
karilerine malumat vermek fay .J <Devamı 9 uncu lll''"daıım sanca llllbnnmda). 

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

Bunun ilzerine dinamiti aokaia Bun.lardan Muatafa ile Etem Sipahi Ocağında yeni bir tenis sahası tesis edilmit~j / açılma me-
bıralanıtlardır. Salihattin Efen· Efendılerin yaralan aiırdır. Has- raaimi dün saat on yedide kalabalık bir davetli grupu önjm yapılmııtır. Saba· 
di, aobkta dinamiti ateılemit, tah•M7e kalclmlmıtlardır. dan Ocaia kayitli bulunan azalar iıtifa~e edeceklerdir~ 
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Amerikan Stratosf ~~--~~.~-~~~Hariciyede yeniden b 
Rus ilimlerinin elde et-\ Sporcular tayinler yapıldı 
tikleri rekoru kıracaktı? 1 Ödesadan Mosko- Ankara, 29 (Hususi) - Hariciyede yeni ta~inler ~~~~mııtıl 

h k •t cümle Londra konıolosu Dürri Mazhar Bey Tıran elçılıgıne, 

Fakat, 76 bin metreye kadar çıkabildi. 
içindekiler paraşütle kurtuldular 

vaya are et ettı er teıarı Basri Refit Bey Filibe konsolosluğuna, filibe konsolotll 
Moakova, 29 (A.A.) - Cevdet mal Bey Bari konsoloslujuna, Bari konaolow Molkova biyiil< 

Kerim Beyin riyaaetindeki Türk liği üçüncü katipliğirı.e, Haytlar Bey Loadra elçiliği üçünci 
aporcuları diin Oedaaya ıelmit • liğine, Cemil Vafi Bey lıtokholrn üçüncü kitipliğine, lst 
ler ve akfam iiteri Moskovaya ha- üçüncü :katibi Rıfkı Bey Ba gdat elçiliji üçüncü luitipliğin Vaıington, 29 (A.A.) - BinhJ. 

§ı Kepnerin idaresindeki Stratos· 
ferik balon 16 bin metreye yük· 
ıeldikten sonra 14 bin metreye in· 
miye mecbur oltnuttur. Birai 
aonra tekrardan 17 ,200 metreye 
çıkan balon munta;am inite bat · 
lamak iıtemiı iıe de, ötesinde b • 
riıinde sakatlık olduiundan V ' 

init pek hızlı vuku bulduğundan 
pataıutla atlamıılardır. Balo: 
içerisindekiler 15 bin metrede· 
kendi kendine Holrec'de karay 
inmiitir. 

Rapit • ıiti • Amerika - 29 (A. 
A.) - Dün buradan havalanmı§ 
olan Stratoıferik balon, dünyanır 
en büyük balonudur. 85 bin met· 
re mik&hı hacmindedir. Safra ola· 
rak 2700 kilo ıaçma ta41maktadır. 

içinde bulunanlar ııcak elbiıe vr 
7 ton alırlılında yiyecek ve sair 
lnaaıtn ı.Stürmektedirler. Bu ba · 
loncla utanlar, pilot binhaıı Vil -
yam Kepner, fenni rasıt yüzbaşı 

Albert Stevens ve muavini pilot 
yüzbaıı Orvil Endersendir. Bun · 
l•J"· J,effbbüılerine kurban ıitmj: 
ola~ Rua alimlerinin elde etmi, ol· 
duldarı irtifa rekorunu kırıp 2 
bin metreye yqkselmek ümidinde· 
dirler. Dos doğru gök yuzunr 
yükıelen balonun hareketi esna · 
ıtftdl 30 bin kiti haz!r bulunnm · 
tur. 

Saat 18 i dört geçerek, binha!' reket etmi4lerdir. cdilmiılerdir. 
Kepncr bir telıiz c-:.:·· .:.::-erek Stra Odeıaya muvaıalatlerinde va • Londra konsoloıluiuna Talat Rauf Bey, Moıkova ki . 
fosferik mıntakaya 40.200 ka - pur ittik)&) martı ve entemaıyo- Şe.msetlin Arif Bey, lstokholm k nlipliğine Londra üçüneil 
dem irtifaında erittiklerini ve 77 nal ile kartılanmıt ve Cevdet Ke· Haaan N\Jrettin Bey, yeni ihdas olunan Galat koftaolosluiva;' d. 

bin kadem yükıelmeyi ümit ettik~ rim Beye büyük bir buket veril • Anvers konıoloıluiuna Münir lbr ahim &yler tayin edihnı ~r. 
lerini bildirmiıtir. mittir. Sporcular hariciye komi. kançllarlar arasında da deiitiklikler yapılacağı a.nlatıhaaktla~ 1111 

Hareketindenberi, balon birr l' "l il M G 1 aL k . 
•er.·~ mu~·~· i . ai iu .. ın, KA.ğıt sanayı·ı·nı· '·urma ı·mtıy 16 bin kadem irtifaa yUkıeldi~: ıehır mechıı reiıi muavini M. 8 A 

mütkülita maruz kalmıf, ezcilmlc Gueeff .• !t~rk viı konaolotu •• su··mer banka verildi 
anda birdenbire 14 kademe düı- harı bırıılı, bedeni terbiye miet-
müt ve ıaatlerce bu irtifada kal · ıeıelerlyle m&tbuat ve Oduanan Ankara, 29 (Huul) - Hükfımetçe kabul edile.n aanayi 
dıktan ıonra yeniden yükaelmiıtir ıpor tetkilltları m'lmesaillerl ta • mında kllıt 1a11ayilnin devlet tarafından teaia •e ida~e.i 1 

Binbatı Kepner, balonun ufradığ· rafından selimlanm.ılardır. ettııın•ea latanbul, Bolu, Zonguldak, Kaılamoma, Sıno~, 
bu arızanın neden ileri ıeldiğin· ıMoıkoYaya hareketten ev•el Bilecik Vilayetlerinin müıtemiren kiiıt ihtiy&§lanna tem~. 
anlıyamadıimı ifade etmitlir. C.Ydet Kerim Bey, hariciye ko • ilıere blr mU1on Mkiz yüz bin lira aerınayeli bir ıan•l 111 

Daha ıonra, ıaat 20 ye doğru miaerliti mUmeaıili ile Ocleea icra YÜcuda ıetirilecektir. Baa müesses eyi kurmayı Sümer Bank 
binbatı Kepner 18,850 kademe koıniteıi ve tehir mecliıi reiıleri· etmiıtir. Bu müeue1eleri karanık için Sümer B..nk• 25 .ene 
rittiklerini fakat ruadatta bulun nl ziyaret eylemiıtlr. lmti1u •eriJme.: Vekiller Heyetince tekatrür etmiftİT. 
mak uaere, muhtelif irtif .ı.rda B k I ·· k. ı· k h 1· • k· ı e 
dolaıacaiını bildirmiıtir. s ki d k an a armura 1p 1 eye ı .. 4!Ş l 

Rapid • siti ·Amerika· 29 (A. JC3 ardan fın 1 Atı·~t · .__, 29 (Hususi) - Mcvdutı kon.mı kaunu mucibince 

A.) - Bin batı K~pner,, bindiği h J •• d •• k •• ı •• ve lktııat Vekaletleri müıterek b• nkalar müralnplığma Sü~ 
balonun 16 kilometreye ylikıeldi- ma SU U 0 U UY Of teftiı heyeti reiıi Abdülkadir, Me rhei Bankaıı tetkikat 
iini bildirmİ!tİr. Bundan ıonra· Trabzôn, 29 (A.A.) - Kaç Kemal Süleyman, lt Battkaıından Necmi Beyler intihap .-
ki telsizlerde, balonun alt kıımın· ıündilr 11cak ve kuraktan bütlin edilmiılerdir. Bankalar murakıp! arı, kanunun hillunü d 
da müteaddit yırtıklar husule gel· mahıullt tehlike ıeçirmektedir. icra Vekilleri huzurunda tahlif e dilmitlerdir. 
diğini ve inmeye kadir olamıya· Yağmura tiddetli ihtiyaç vardır. Abdülkadir ve Necmi Beyler l ıtanbulcla, Kemal Süley..,-
rak, ~uju aokta&la kamd · Kuraklık bir hafta daha devam et• Ankarada ıçalJ4Uaklartlır. Mura bp1a~·ın ba9lıca vazifeleri . 
d!lmad!ln durdulllml 'habft ftr · \ti' ·1r'1'.nra•. •'W" ,..._k«a .-raldar. 1 t ö' 
rnektedir. Balo.nda ~ulunanl~rır cektir. Fındık mahıulü bir ağus- o l k ) tİ ~~t 
akıbetinden endıte edılmekted1r. toıta toplanacaktır. Odanın net.. rman yangın arı ÇO zarar ar Ve ~ 

Va,ington ,29 (A.A.) - Stra · rettiii rapora ı&re rekolte Çorüh 
tosfer balonu dün Nebranıkadl' haYallıl de dahil olmak üzere do· 
Haldredı~'in ,ımalincl• yere ir ku. buçuk milron kilodur. Geçen 
mi§tir. •ene on bir milyon kilo idi. Milh" 

ııkı emirler verilmif, 111 

memurlarının daha dikkatli 

maları bildirilmiJUr. Sotl ' 

gınlarda binlerte liralık • 

Nafıa Vekili Ali Bey Bandırmadan 
Kütahyaya geçti 

ıul d&ldilıMl&lHit. Devam etili.ne 
ıüre rekoltt daha tltteektir. 

lspartadakl ı lin 
tahribatı 

Ankara. 29 (Huıuıt) - Ormar 
umum müdUrlUlünden verilen mn· 
IQmata ıöre, ıott bir iki hafta içir 
de Buuada Karadajı, Kütahyade 
Kotüüru, Kemalpatada zeamet 
Llp,.ltide Suluca, Mutlada Al· 
menlnaru ortanlarda yanıın çık · 
mıı, ı6ndürülmüt tUr. Umum mü -
dürlük~e orman miidürlükle•·ir.r 

der olmuıtur. Yangınlat• 

yet veren k<Syliiler sıkı ı 

kip edilmektedir. Suçlul-' 

Bandırma, 28 (A.A.) - Nafıa nı tetkik etmiıler, ıerek hat ıüzer
vekili Ali Beyefendi refakatlerin- gi.hında ve gerekse tehir ve kaıa· 
deki devlet demiryolları erkanı balarda halkın dil~klitini dihle

ile ltuıün Bandırma.ya gelmiıler . mitlerdir. Baıw:hrlttada da uzun 
clirı Vekil Bey belediye ve hükfl· tetkikler yapılmıt icip eden 1iatar· 
met iiaite.ini, . H. F. ıını ziyaret lar verilmit ve ak,ama dôlttı kil· 
etmittlr. Bandırma limanında ih tahya istikametine hareket etıbit · 

· rataat ve ithalat emtie anbarlr )erdir. 

Letonya h~riciye nazırı şerefine 
Moskovada ziyafet verildi 

Moekova, 29 (A,A.) - Sovyt:-: 
Ruıyayı resmen ziyaret etmek ü . 

zere buraya gelen Letonya harici
ye l\Uırı M. Seljamaa'nın şerefi · 
öt diiaı alıtam M. Litvinof büyUİ 
hir ziyafet vermi9 ve ziyafette hü · 

kiımet erkanı da hazır bulunmu! 

tur. Ziyafeti bir ıüYare takip e' 

mittir. Sü•areye hiilnlınet erk!\ 

nı, ıefirler ve diler birçok zevr 
it tirak eylemittir. 

Almatıyanın borcu 245 milyon 
Mark azalmış ! 

S...hn, 21 (A.A.) - Maliye ' 
nlıaretlnlb hir rapor\llia göre Al· 
ftllhylliia \dun ve otta vadel' 

hôrçlbı hatiratt nihayetinde 9 
rttil,_t 918 milyon ve dalgah 
~larr da iki milyar 231 milyon 
marka halil olmakta idi. Bina -

enaleyh o tarihte Almanyamn bü· 
tün borçlarının yekfuıu 12 milyar 
189 milyon idi. 31 mart 1934 ta· 

rihindenberi muntaıaman ya,tlar 
tediyeler neticeıiti. horçlattn u· 
mumi yakfınu 246 milyon mark a· 
zalmıtlır. 

1ki Rus alimi geliyor 
Moskova, 29 (A.A.) - ilim r 

ka.demisi azaıından Samoilovic 
ve Mtıaninof dil konsretinde ha · 

Isparta, 28 (A.A.) - Oç saat 
kadar devam edeii aunliü büjük 
ıel ıehritt muhtelif teihtlerlndeki 
ev, bai, bal;Çe ve tarlalarila ha 
sar yapmtfla da mlktah t@•bit e . 
Clilememittir. Belediye bu i9lerİt, 
yakındati alakidar öltöakta ve 
teshit itleriyle uıratfti&ktatltr. 'Be
lediye tarafından yaptfi'thu\ büyü· 
köprtiyü de tel ahnıtbr. 

Turk - Sovyet 
ticatet anlaıması 

Ahkara, 28 (Huıu~t) - Bir 
tenUtıuzda müdtleti biten Türk -
Sovyet ticaret itillflart bir eylüle 
kadaf uıatılmıttır. Sovyet men -
ıeH tna1lar haltkında , eskiıi gibi 
muamele yapılacaktır. lıtanbul • 
da bulanan ıümrük tarife ttümu • 
neleri ıetifilmiı, tasnif edilmlt hiı 
halde Vekalet bina11 methalinde· 
IU c&mekanlarda teşhir edilmiştir. 

-o-

Bir tayin 
Ankara, 29 (Huıu•I) - Mali

ye vekaleti kavanin müdürlüğüm: 
muavinliiinde bulunan Mümtaz 
13ey tayin edilmiıtit. 

-o--

Kayseri gettçleritıin 
köyculük tetkikatı 
Kayıerl, ZS ( A.A.) - Köycü · 

lük tetkikatı yapmak üzere turne · 
ye çı.kan Gazi lisesi lalebesinder. 
~ efendi ltuıün ıehrindse ıel · 
11\l~lerdlt. !~nıeidere, Germln 
Tavulusun, köylerini gezerek ka· 
zalara ıideeekletclir. Gençler ma· 
arif müdürü Hüsnü Beyle lise ve 
muallim mektebl taltb~al tlrıalm
dan karıılanmışlar ve liseye fftlta· Kayseride görülmemiş 
fir edilmitlerdir. bir kasırga 

Fransada milli ~~ayseri, 28 (A.A.) - Dün öl: 
matem günü leilen ıohni akıaına kadar ıörül 

Pariı, 29 (A,A.) _ Mareıaf memit hir kaıirga devam etmittit 
Üyole'ye liiilll ct!haze nutraıun1 Şehir toz içintle kalmlt ve haU 
y.pılaeakm·. Bu tneraılmin tarihi yarım metreddn ti.ahi hiribirini gö 
2 aiü9tos olltak tesbit edilmi!tir rememiı "H hu toz tabakası r 
O gün, bütüH Frah••d• Milli ma.· )erce devam ctmi!tir. Gece kaııır• 
tem günü addedilecektir, ga dumtuı ve kııa süren bir yağ· 
~=~~~~=!!!:!2:!!!5~!!' Eei!:!i'?~~w= mut ~imıttır. Bugün hafif bit 
:ur buluhmak üzere ao tt!mmuzdr ka•ırıa ve gayri tabii bunaltı<:ı bi· 
Türkirere hareket edecelderilit. 11uk devam etmektedir. 

le cezalandırılacaklardır· 

Nüfus talimatn• 

hazırlandı 
Ankara, 29 (Huıuti) 

umüM müdUrlilliln~ y_.i 
matname hazırlanmı!tır· 
nüfui itleflHlti ıtUt&ıUe J;I 
içln tıUfut mevl\latl b\I 
ttiitlir. 

ti • ,,,,,.,,,, 

Fethiyeye ıeı~n Jt 
gemicileri , 

Ankarll1 29 (Huı1*•1! 
y~le iakb ltuHlul\ı idd~~ 

d H 'c;Uhadiae hakkın a arı 

lelinde ı&lahiyatıar bit .. 1 
rüttüm. Bana ıunları '° 

''- ltalyan elçiıirl• . d• 
'llÜf tÜr. Meıele yakfJld. " 

·rıı .. tarafın arzusu d~hı ~~cif 
nu.,:yeti mucip bır t 

dilecektir. ~ ~ \, 

Hı 1ı ıft iidiltlil ,1 

:Ankara, ae (H_.a~ 
itlt.li\ kan\ihl nuıelbi_,. ..il. 

.. ~uıt' ll"j"-~ ..... -
lett han müdilrh1• , 

. cı 

edilmemiıtir. Biran .-1 ... ~ ... ·-fettİ!lik iıkan 111 • ,,.,.. 

şimdilik bu •tıtfeJ• 
etlMektir. 



z onları 
~i_yoruz ya kafi 
ct.kiYedeki yabancıların küçük sa

tı •Yrılrnaları meıeleıi bazı ya-
11 aıetelere ıöz ıöylemek için 

0 du, 

İlttkk 
1 ep ıarfediyorlar, kalem ea-

Elektrik ve tramvay 

•• 
Ucretler 

,~. Bu yazıların bazıları sadece 

. ·ı,~Yit ahe ıktifa ediyor Bazıla- Ne kadar indirile-
11\er amel, ve ıefkRt havası 

~t,: için dil döküyorlar. Hula- cek, tetkik ediliyor 
hlemnun o!mıyan ve mem· 

dıklarını göıteı·en İnsanlar bir Ankaradan gelen haberlere gö· 

* * • 
..,,ıt. lı.ahaf bir hadiıe yok! Büyük 
IYle }' • ıtı ··c 111 bir kanun yapıyor. Bu 
·u llıtalıtil devlet tarafından tat· 

Yor. Hadise budur. 
llda 
11 

"e hayl'et edi!ecek, ne taac-
·11~tôlk bir §CY vardır. Müıtakil 

• d~ 1"Un yapma hakkı her ~eyden 
1 ~ r, İatiklidini kazanmış bir dev-
~ '1111"1arı etrafında ıöz aöylemek 

.. "" . 
'Ilı " • • • • b" k d eırettıgımız ır anun an 

Avrupalı arkadaılar boı ~ey-
tıklarını bi!miyecek kadar dün

t .llıa;:Jar mı? Tanırlar, bundan 
~l>he etme7.. F11kat onların iki 

tıtıkları vardır: 
~ 111>•da latin ve Anglo Sakıon 

dalci inaar.lara tatbik edilen 
·~bı.a"tarın dııında kalan inaanla· 

edilen mantık .. 

• 
1 •ralarıncla kanunun, devlet 

•ıı· 
• 

111 manası vardır. Hatta bu-
dir ,_. A • " d 'l 

~ . "' vrupanın ıçın e mı • 
'"•anlan tecrit k11mplarına 
e karıı söylenecek tek ıöz-

r. 

bir meydan muharebeıi 

) " •lır, gene çıt çıkmaz. Dün
•ı::•ltıdan fazlası iıtediği ıibi ha
... k hakkından mahrumdur. Bu 

' . . . 
latin ve 

dı§ındaki 

bir ülke 

t ..... 
elıeler, açık pazarlar, yan 

İt eler onlann hayata bakan 
' Dünyanın onlara göre ma-

. •tı l>aıka bir §ey değildir. 
lect. k .... 
-~ uçuk aanatlara yapıımıı 
'it lar Lozandan evvelki yan 

e "• • . ~· llt1'mar ıartlarının te· 
' 

1llene ıon kalan parçasıy
~. ~Çanın müıtakil ve iktisadi 

~ ~Ürk ülkesinden kopanl· 
~t •ını onlar anlamıyabilir-
dei~lca~~ ta onların bunu an· 

'l..L•••, bız.ım onları çok iyi an
... ~l y . 

t ot ' anı tuttuğumuz yolu 
..__hlızdır. 

l~ Sadri Etem 
11\ık" 

Clt k . 
tile\ omısyonu 
· r ko · 11tir lllııyonu tetkikatın• . a 
il'. ~ aporunu hazırla-

l\.oın. 
fi'tl ııyonun perakende 

iı h\lc._•rında ihtikal' olup ol· 
\. ... ~ 9'!ııd L • 
. "'~,L.. a"ı noktai nazarı 

"''-dır. 

re, nafıa vekaleti elektrik, su, ha· 
vagazı saat kiralarının indirilme· 
sini temin edecek bir formül bul
muştur. Bu formül yakında ala· 
kadarlara tebliğ edilecektir. Ve· 
kalet "aat kiralarının amorti müd
detini 1 O sene olarak kabul etmek· 
tedir. Bu müddetin hitamında~; 

alar kiralıyanlarm malı olacaktır 

Diğer taraftan elektrik ücret" 
rini tesbit için toplanan komisyor 
da "a ijcretlerinde tenzilat yapıl· 
masına karar vermittir. 

Dün iki gazete komisyonca e
lektrik ücretlerinin yirmi para da· 
ha indirilmesine karar verildiğini 
yazmışlarsa da bu haber doğru 

değildir. Komisyon elektrik kilo
vat~nr 15,5 kuruJla ibka etmittir. 

Diğer taraftan tramvay ,irke'· 
inin 926 mukavelesinin kai •uret· 
lf' feshedildiği tirkete tebliğ edil 
d:ği için tramvay ücretlerini yeni 
':ien tesbit edecek olan komisyo' 
da önümüzdeki hafta toplanacak
tır. Bu komisyona belediye namı· 
na iktısat müdürü Asım Süreyya 
Bey seçilmi,tir. Tramvay ücretle· 
rinin ne kadar ineceği ancak bt· 
komisyonun tetkikatından sonrr 
anla,rlacaktll'. Herhalde tramvay 
ücreti bilet başına kırk para kadar 
t-ektlP. 

Diğer taraftan belediyenin sık 

teşebbüsleri neticesinde ikinc; 

mevki tramvay arabaları arttırıl · 
mrşhr. Maçka - Şi,li - Kurlu · 
luş hatt•nda ikinci m~vki yüzdr 
50, Edirne kapı, Y edikule, T opka· 
pı hatlarında yüzde 90 diğer hat· 
larda yüzde 40 - 50 nisbetinde ikir 
ci mevki araba i§lemektedir. 

Belediye bütün hatlarda birine· 
mevki arabaları yüzde 30 a indir · 
meyi temine çalışmaktadır. 

Diğer taraftan Maçka, Şişli ci 
helinde oturan bazı kimseler tram 
vay §irketine mektup yazarak bi· 
rinci mevki arabanın az iJletildi
ğinden tikayette bulunmu,Iardır 

Tramvay şirketi bu mektupları be 
tediyeye göndermit, halkm isteii· 
ne karşı kararlar verilmesini bil
dirmiştir. Belediye verdiği cevap 
ta birinci istiyen kimselerin iste· 
dikleri yerde birinci mevki araba· 
ların gelmesini pek ili beklyebi 
leceklerini, kararın değitmiyece· 

ğini tebliğ etmi§tir. 

Emin Bey 
Samsun mebusu 

vefat etti 
Bir senedenber' 

rahatsız bulunan "' 
Alman hastahane 
sinde tedavi edil- \~ 
mekte olan Samsur \ 
mebusu Emin Bey v~- \ 
fat etmi§tir. & 

1 

Emin Bey 1886 senesinde Saf
rada doğmuftur. Memleket uğru
na canını fedadan çekinmiyen, 
Gazi mefkuresine hizmeti vatan 
borcu bilen, namuslu a.hliki ve 
faziletiyle herkese kendisini sev
dirmişti. Henüz genç denilecek 

ya~ta ölümü herkesi müteessir et· 
miJtir. Emin Bey Büyük Millet 
Meclisinin ilk kuruluşunda aza se
çilmif, son defa da Samsun meb
usluğuna intihap olunmuştur. 

Merhumun cenazesi bugün saat 
on birde Sıraselvilerdeki Alman 
hastahanesinden kaldırılacak, na· 
mazı Bayazıt camiinde kılındıktan 
sonra Edirnekapıdaki ıehitliğe 

gömülecektir. Merhumun ailesi· 
ne ve arkadatlarına samimi tees • 
sür ve taziyetlerimizi bildiririz. 

---------o-------
Katil Ligor, 

deli imiş! 
Beyoğlunda Rüştü efendiyi öl

dürmekten suçlu Ligor, bir müd· 
dettenberi İstanbul ağır ceza mah
k.ne9inde muhakeme ediliyordu . 

Dünkü muhakemede, hakkın • 
da.ki karar bildirilmiştir. Adli tır 

iıleri müesıesesinin, Ligorun mü

şahedesi neticesinde deli olduğl 

anlaşıldığına dair verdiği rapora 

istinat edilerek, suçlu hakkında· 
ki takibatın durması kararlattı

rılmıftır. Müddeiumumilikçe ti
marhaneye gönderilecektir. 

--O--

Mekteplerde kimse 
oturamıyacak 

Şimdiye kadar bazı ilk mektep 
bat muallimleri ve mıntaka müfet· 
titleri mekteplerde ikamet etmek· 
te ediler. Bunu mahzurlu g<' 
maarif vekaleti maarif müdürlük· 
lerine gönderdiği bir emirde 
bundan sonra. mektep binalarınd; 
muallim ve müfettişlerin hiç biı 
suretle ikamet edemiyeceklerin 
ve şimdi ikamet etmekte olanların 
da oturdukları daireleri deı-h · 
tahliye etmeleri lazım geldiğinin 
kendilerine tebliğ edilmesini b ' 
dirmittir. 

Sıcakta 

Memurlar 
Hangi saatlerde 
çalışacaklar? 

Sıcaklar dolayısiyle memurla
ra ıaat üçten sonra izin verilebile
ceğini dün yazmıthk. Sıcağa da
yanamıyan bir kısım memurlar 
dün üçten sonra evlerine gitmişler
dir. 

Vali vebelediye reisi Muhittir 
Bey dün bu hususta demiştir ki: 

- Memurların mesai saatları 
Vekmer Heyetince karar altına 
a.lınmı!hl'. Y alnrz izin vermek 
hakkı tabip raporuna istinaden 

makama verilmittir. Fazla sıcak
lar dolayııiyle daire teflerine df 
izin verme salahiyeti verilmiştir 

Sıcağa dayanamıyacak zayıf mf>· 
murlara izin verilebilecektir. 

Dün hava gene hayli 11caktı 
Hararet derecesi sabah yedide 21 

di. Öğleye ~oğru 26 ya çıkmıı. 
saat 14 te de 33 dereceyi bulmut. 

tur. Rüzgar poyrazdan esmi§tİr 
azami hızı saniyede 11 metreyE' 
çıkmıthr. 

Adliye dairesinde 
sıcağın tesiri 

İstanbul postahanesinin adli
yeye tahsis edilen kısmında, ağır 

ceza mahkemesine ait salon, fazla 
günetli, bunaltıcı derecede ve riiz
garıız bir vazıyette olduğundan, 
dünden itibaren altıncı hukuk ma
hkemesi salonu muvakkat olarak 
ağır ceza mahkemesine verilmit 
tir. 

Altıncı hukuk mahkemesi yaz 
tatilinden İstifade ettiği için, pen

cereleri Buğaziçi tarafına açılan 
bu salon, esaaen bot bulunuyordu. 
Ağır ceza muhakemeleri, tatil so
nuna kadar bu salonda görülecek
tir. 

SOHIJE1LER 
......... -... ·-······-··-····· 
Havadis hasıl 
Verilmeli? 

Dünkü yazımızda, halkı harİçİ ha
berlerle yakından alakadar edecek ha
vadiı verme tarzını bir türlü teıpit ede
mediğimizden bahıettik. Anadolu ajan· 
aının, bu iti pek üstün körü yaptığın

dan ~ikayet ettik ve misal olarak, ajan· 
aın, Franaız Başveki!inin aayfiyeye git
meaini kıaaca bildirmeıi faydaar:ı ve lü
zumsuzdur, dedik. 

Halkı, hariçte olup bitenlerle yakın
dan alakadar etmf"k, harici vaziyeti 
merakla, dikkatle takip ettirm"k mat
buatın ve dolayiıiyle (A.A.) nın belli 
başlı vazifelerinden biridir. Bu vazife· 
yi yapmakta, ajan,, gazetelere hakkile 
yardım ediyor demek de yalan değilse 
bile yanlıt olur. 

(A.A.) -iiıtüne aldığı işi katiyen 
başaramam4ktadır. Buna miaal diye, 
gene M. Dumergin, aayfiyeye gitmesi .. 
ni göıtereceğim. Biz, Anadolu ajan
sından, bu meaeleye dair, daha mufas· 
ıalca haber beklerdik. Ajansın da, mu• 
harriri kadar, karii düşünmesi lazımdır. 
Halka harici ha,·adisleti vermek mükel
lefiyetini yüklenenler, o haberi, hiç de
ğilse şu tarzda vermeliydiler: 

"Staviıki rezaletinin tahkikine me· 
mur komiıyon ayın 25 indeki toplantı
aında, bürosuna Prenı meselesine dair 
bütün doıyaların merkezleştirilmeıini, 

bir rapor tanzimini havale etmiş ve yaz 
tatili yapmak üzere dağılmıttır. 

Dün de, M. Dumerg yaz tatilini ge
çirmek için Tumföye gitmiştir. Bat
vekil, 10 Ağustoıtan evvel Pariıe dön· 
memek fikrindedir. Şimdilik Baıvekili 
fikrinden caydırac .. k vaziyet yoktur. 
Yeni bir hidiıe çıkmuaa gerr.k Başve· 

kil, gerek tahkik komiıyonu azaları bir 
kaç hafta baılannı dinliyebilirler.,, 

ı,te, halkr, harici haberlerle alakadar 
etmeye çalışan matbuatın yardımcıaı o

lan bir ajanı, havadiılerini bö·fle verir. 
Franıa Ba,vekili saat 21 de Turnföye 
gitti, demenin manası yoktur. Ajans. 
vazifeaini yapmış s:\yılma~. Hem har
cedilen paraya. hem verilen emeğe ya
zık oluyor. 

Selami izzet 

Bu sene üzüm de, 
karpuz da az ! 

T ekirdağında bu aene uzum 
mahsulünün, bağlarda hüküm aü
ren hastalık dolayısiyle az olaca • 
ğı ve üzümlerin fazla fiatle satı -
lacağı söylenmektedir. 

T ekirdağı vilayetindeki bağ 

31359 dönümdür. Her sene alı • Ceza ve sulh mahkemelerinin 
b nan vasati üzüm mahsulü 7 mil -ulunduğu salonlarda, ağır ceza 
mahkemesi salonu gibi fazla gü- yon şarap da 2.115.000 kilodur. 
neş görmekte, bunaltıcı derecede T ekirdağının methur karpuzla
sıcak olmakta ve hiç rüzgar alma- rı bu sene yağmurların vaktinde 
maktadır. Bu itibarla tatil müd- yağmaması yüzünc'.ten bereketli 

delince altmcı hukuk mahkemesi olmamıttır . 
sırasındaki hukuk mahkemeler; 
salonlarından ikiıinin nöbetçi 
mahkemelerden üçüncü ceza ve 
Sultanahmet ikinci sulh c~za mah· 
kemelerine tahsisi isabetli olur. 

Adliye koridorlarına, mahke· 
meler,de iti olanların oturmalar1 
içi~, yeni yaptırılan ııralar ko· 
nulmu,tur. 

---o--

lzmir sergisine şehrimiz
den gidecekler 

Dördüncü, 9 eylul İzmir bey· 
neymilel panayırına İstanbuldan 
İ§lirak eden firmalar fazlalaşmak· 
tadır. Daha bazı müesseseler işti· 
rak şartlarının bildirilmesini isle· 

mektedirler. 

DEHRt Efendi Ne~ 1 I Görüyor? 

. • . Yeni yapılan apartımanla • .. . Lokanta f iatlarını 
rın kiralarını.... geçıren ...... 

gözden! ... Bat döndürücü bir şekilde pahalı 
olduiuna iman eder; filhakika bu paha-

1 lılıia tahammül edenler de yok de;il ..• 

Dehri Efendi - Evet. bir kaç 
tane lüks hayat meraklısı ...• 
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Avusturya hadise
leri büyüyor 

Y, 
Vapurculuk şir 

-- (Başmakaleden devam) 

"Sazan sulh, ancak top ateşile te
min edilebilir.,, tarzında sözler 
söylemeğe ba,lamıtlardır. ltalya 

Rüşvet! iki sene evvel yanan depo : 
f 

hükumetinin de bu fikirde olduğu Mücip ve Remzi Beylerle 
Almanya nezdind~ müt~erek te • diger suçlular mahkemede 
ıebbüsc aleyhtar bır vazıyet alma-

Eski bir mesele, 
yeniden alevlendi! sile e-:.bittir. Ve gene öyle anlaşı- Remzi Bey · tevkif edildi 

liyor ki ltalya hükumeti bir taraf 
ta:\ hudutlara asker t~h!it eder -
ken diğer taraftan İngiltere v 
Fransaya müracaat ederek Avus. 
turyadaki nazi İsyan•nı tesk;n et -
mek vazifesinin kendi ordularına 
verilmesinin teklif e~rniştir. 

Fakat İngi!tere, bilhassa Fran -
sa §imdilik bu yolda askeri bir 
müdahaleye taraftar değil::lir. Zi
ra Avusturya işlerine herhangi biı 
devle! tarafından yapılacak mün
ferit bir müdahale fayda dan ziya-

de zarar verecektir. Orta A vrupı 
işleri bütün bütün çığırından çı -
kacaktır.lhtimal ki Avusturyadaki 
dahili harbi tegkin etmek için alı
nan bu tarzı tedbir devletler ara
aında umu.mi bir harbe sebep ola
caktır. 

O halde yapılacak şey nedir? 

Bu gibi vaziyetlerde her vakit 
olduğu gibi hatıra gelen Akvam 
Cemiyetidir. Ve bu fikir cereya
nı daha ziyade Fransadan gel

mektedir. Fransızlar Avusturya 
işinin yalnız büyük devletler ara· 
aında müzakere edilmesini kafi 
görmüyorlar. Küçük itilaf "Yu-

goslavya, Romanya, Çekoslovak -
ya,, devletlerinin de bu müzake -
relere ittirak ettirilmesini istiyor
lar. 

H\llaıa Avuaturyada yangın 

var. Fakat bu yangını söndür -
mek hudutlarda toplanan tu -

lumbacılarm her biri diğerlerini 
kıskanıyor. Belki yangını söndür
mek için Avusturya hudutların • 

dan içeri girecek olan tulumbacı· 
larrn çapulculuk etmelerinden de 
korkuluyor. Nihayet Avusturya 

denilen memleket istiklalini ken -
di baıına muhafaza edemiyen 

milletlerin ve memleketlerin acık
lı akibetiyle karşılaşmı§ bulunu
yor!. 

Mehmet ASIM 

Orta mektep hocası 
olmak istiyenler 

Maarif vekaletinden mar. 
müdürlüğ~.ine gönderilen bir emir· 
de, orta mektep, tarih, coğrafya 
riyaziye bioloji, fen bilgisi hoca· 
hklarına istekli olan ilk mektep 
müf elti§i, bat muallim ve mual· 
!imlerin isimlerini fit ve rapor su· 
retlerini vekalete göndermelerini 
bildirrilİJtİr. Muvafık görülenler 
imtihana tabi tutularak orta mek . 
tep mualimi olacaklardır. 

- o----

Ekmek ucuzhyacak 
Belediye narh komisyonu hu· 

gün oplanarak ekmek ve f ıranca· 
la fie.tını tesbit edecektir. Ekmel; 
fiatının ucuzlaması muhtemeldir. 

~ 

Bir rütvet hadisesine ait olarakı 

adliye sarayı yangınından. ev.el Altı kişi dün akşam Adliyede sorguya 
yapılmasına batlanan tahkıkat bıt· 

mit, dava mevzuunu teşkil eden çekildi. yeni iz Üzerinde yürünüyor 
hadise, mahkemeye İntikal etmiş· 
ti. Dün ıabah lstanbul üçüne 

ceza mahkemesinde bu muhake · 
meye başlandı. 

Dava edilenler, birinci komiser 
Mücip ve taharri memur';l Rem· 

zi Beyler, sütçü T odori efendi. 
Sabahat, Gülizar, Hatice, Mar· 
yam, diger Maryam hanımlardır. 
Bunlardan Sabahat, Gülizar ha
nımlarla Maryam hanımlardan bi· 
ri mahkemeye gelmemitlerdi. 

Davanın mevzuu, Mücip ve 
Remzi Beylerin Beyoğlu merke· 

zinde bulundukları sırada, bunlar· 
dan Remzi Beyin randevu evi sa· 
hiplerinden iki yüz lira rüşvet al · 

dığı iddiasıdır. iddiaya göre, süt· 
çü T odori efendi, bu alış veritc 
vasıtalık ediyormuş. Remzi Be 
yin iki yüz lira rÜ§vet alr,ı da, Mü· 
cip Beyin malumatı altında olu· 
yormuş. 

Şimdi mahkemede Mücip vr 
Remzi Beyler, bu rüıvet i!inden 
dolayı mahkeme ediliyorlar. Ka· 
dınlar rüıveti vermekten, sütçü de 
bu işe vasıtalık emekten muhake· 
"meye dahil.. Davanın ayn bir saf· 
ha11 da, randevu evlerinden mu· 

ayyen miktarda haftalık almak 

meselesi! .. . 

Mahkemede sorguya çekilen 

1932 seneıinde Betiktaıta bü
yük bir tfüün deposundan yangın 
çıkmı§, depo yanmıftı. O zaman 
yapılan tahkikat neticeıinde, orta· 
da §Üphe uyandırıcı bir ıebep gö -
rülmemitti. 

Aradan iki sene kadar bir za· 
man geçtikten sonra, yapılan biı 

ihbar üzerine, müddeiumumilik. 
yeniden tahkikat icrasına girişmiş· 
tir. Haber veriş, yangının kaa · 
ten çıkarıldığı şeklindedir. Altr 
kişi, bu meseleden dolayı dür 
akşam üzeri adliyeye getirilmiş ve 
müddeiumumilikçe ıorguları yapı· 
larak haklarında icap eden kara 
rın verilmesi için, Sultanahmef 
ikinci sulh ceza mahkemesint 
gönderilmişlerdir. 

Bu altı kiti, yanan tütün depo· 
ıunun aahibi Hacı Remzi Beyle 
keresteci Nikoli, fabrikatör Odo -
kimos, amelelerden Avram, Ka -
rabet ve Panayot efendilerdir. Ha· 
kim Salihattin Bey dosyayı göz -
den geçirerek, bu altı kitinin hü· 
viyetlerini tesbit etmiş, sonra 
Remzi beye birkaç mekup göıter· 
miştir: 

- Bu ın~ktup\ar •l.a\n. mhl\ .. ? 

Remzi Bey, mektupları ıöyle 
• 

bir okuduktan ıonra fU cevabı ver· 
miştir: 

Mücip Bey, bu gibi işlerle hiç bir Büyükadada çiçek savaşı 
alakası bulunmadığını ve bulun· 
mıyacağmı , hiç bir şey bilmediği Adaları güzellettirme cemiyeti 
ni, aleyhindeki iddianın bir eır tarafından · 3 ağuatoı cuma günü 
aa istinat etmediğini söyledi. 7çin Büyükadada bir çiçek sava~ 

Remzi Bey, verilen parayı eli· tertip edilmittir. 

ne aldığını inkar etmemekle be· Çiçek ıavaşı cuma günü saat 18 
raber, bunu rüfvet olarak, her· de şehir bandosunun iftirakiyle 
hangi bir iti kolaylattırmak, men· ba,Iıyacak ve bir ıaat kadar de
f aat temin etmek maksadiyle al· vam edecektir. Turing klüp ta -
madığı iddiasını ortaya attı. Di· 
ger muhakeme edilenler de rüş· 

vet işinde alakaları olmadığı ceva· 
hını verdiler. 

Müddeiumumi Nurettin Bey. 
Mücip ve Remzi Beylerin tevkifi· 
ni isledi. Mahkeme, Remzi Be· 
yin tevkifini kararlaştırdı. Mücip 
Bey hakkındaki tevkif isteğin; 

reddetti 

Neticede gelmiyen Sabahat 
Gülizar, Maryam hanımların zor· 
la getirilmeleri , şahitlerin çağırıl· 
ması için muhakeme sekiz ağusto· 

sabahına bırakıldı. 

Hakkında tevkif kararı verileı 
Remzi Beyin vekilleri, muhakeme· 
den ıonra bir istida ile ağır cezr 
reisliğine miiracaat ederek, serbes' 
bırakma iıteğinde bulunmuşlar· 
dır. 

rafından intihap edilecek jüri he
yetinin birinci ve ikinci oluak a -

yıracağı iyi süslenmiş arabalara 
birer kupa hediye edilecektir. 

Ayrıca ada ve İstanbul çiçek· 
çilerinin getirecekleri buketler 

arasında da bir müsabaka yapıla
cak ve birinci, ikinci v~ üçüncü -

ye birer madalya verilecektir. 

Şimdiye kadar Ada belediyesi. 

Yat klübü, dağcılık klübü, Sabun· 
c1'kis, İstanbul su sporları klübü. 

..\kasya, Kazımpafa otelleri, Ada 
arabacıları ve daha bazı hususi 

.zevat araba hazırlamak üzere kay· 
dedilmişlerdir. 

- Evet, bana aittir! 

- Peki, sizin bu depoyu ka.steı 
yaktırdığınız iddia ediliyor. N! 
diyecekıiniz? 

- Bu iddianın aslı yoktur. Ben, 
o sırada Bafrada idim. tahkikat 
yapılmıf, neticede herhangi bir 
mesuliyeti mucip vaziyet görülme· 
mi§. Müddeiumumilik, takiba 
yaprlamıyacağı neticesine varmış. 

Hakim Salahattin Bey, diğer 
he, kişiden de kasten yangın iddi
ası hakkında ne diyeceklerini is 
tizah etti. Hepsi de bunun aa) 

olmadığını söylediler. 
Neticede, hakim, müddeiurnu 

milikçe mahkemeye gönderile 
dosya içerisindeki evrakın tevki 
kararı vermeğe kafi delil ortayc 
koymadıiı noktasından, altısm 
da serbest bıraktı. 

Tahkikat, kendileri mevkuf ol 
mıyarak derinlettirilecek, yeni ; 
üzerinde yürünerek, ihbarın ha· 
kiki vaziyete uygun olup olmadı~ 
kestirilecektir. Bu arada bu mese 
leye dair evelce verilen karar dr 
tetkik olunacaktır. 

Bu yanım tahkikatma ait eık= 
do•7an.Won adli~ ••-ray• yans•ıra•n.lr 

yanan dosyalar arasında yanır 
yanmadığı belli değildir. Dosya. 
aranmaktadrr. 

İpekli elbise kaçakçılığı 
Bundan bir müddet evel Triyes· 

teden kızının yanından Viyana vn· 

puru ile gelen madam Refka he· 
raberinde iki yüz kırk lira kadaı 
kıymetinde kaçak İpekli kuma: 

getirirken muhafaza memurları 

tarafından yakalanmış ve sekizin· 

ci ihtisas mahkemesine verilmiş· 

ti. Madam Refka muhakemesin · 

de bu hareketin kaçakçılık oldu· 
ğunu bilmediğini söylemiıtir. Dür 

yapılan ikinci bir muhakemeıinc!c 
ise kestim ve eteklik yaptım dedi· 

ği 4 - 5 metrelik kıymetli bir ku· 

ma,ın ancak teyellendiği ve dikil· 
mediği bir terzi tarafından söylen· 

mittir. İpekli kumaşların değer· 
leri anlatılmak üzere ticaret oda· 

ıma gönderilmiş ve mahkeme 31 
temmuza bırakılmıştır. 

--<>--

Ali Rana Bey 
Şehrimizde bulunan ıüm:-

ve inhisarlar vekili Ali Rana BeJ 

Mer'iyete girdi ş... ka kuma;ı 
Türkiye - Yugoslavya arasın - csp 

Sava, sahası olarak Çankaya dün öğleden sonra gümrüğe gel 
oteli meydanından Yat klübü ve mit ve ak9am ıeç vakte kada· 

Kazımpafa oteli önünden iskele meHul olmuş, İstanbul ıümrül 
meydanına kadar olan yer tahıis baş müdürü Seyfi Beyle görüşmüş· 

kaçakçılığı edilmittir. Bu ıahaya cemiyet tür. 
menfaatine on kurut teberrü ile gi· --0-

d · 1 t' t 't"lA f · Epeyce evel ıümrükten bir a ımza anan ıcare ı ı a names: . 
20 t d "t'b · balye •apka kumaşı kaçırma işın· emmuz an ı ı aren merıyete : 

de parmağı olduğu söylenen ko-girmiıtir. 
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ilk arpa mahsulü 
!Pzurum: 28 (A.A.) - Bugün 

ilk 8rpa mahsulü piyasaya ~ıkmı, 
ve kilosu 80 kurusa ııatılmııtır. 

misyoncu Haçadoryan efendinin 
muhakemeıine sekizinci ihti!a! 
mahkemeıinde dün de bakılmış ve 
daha bazı §ahitlerin celbi için 
mahkeme ağustos ayına bırakıl-
m11tır. 

rilecektir. Matbaamıza gelen eaerler: 
--o-

Bir sene hapis yatacak 
Taksim civarında ahçılık ve 

kahvecilik yapan Mehmet kalfa • 
nın kaçakçılık yaptığı sabit olmuı, 

bir sene hapis ve 946 lira oğır pa • ,. 

ra cezasına mahkUm ed/.lmistir. 

........................................................ 
Yayla dumanı 

Değerli ,airimiz Omer Bedrettin 
Bey, Anadolunun muhtelif kö,e buca· 
iından topladığı intibalarla yazdığı gü
zel tiirlerinden bir kısmını bir kitap ha· 
linde toplıyarak bu isim altındA ne2ret· 
miştir. Özlü bir eserdir, tavsiye ede· 
nz. 

ne yapıyor· 
Son zamanlarda bazı ~~ 

de vapurculuk §İrketi h'l 
bazı yazılar vardı. Bu 
vapurculuk şirketi umul11 
lüğünden f U izahatı aldık: 

"- Şirketin te,ekkül el 

man mevcut vesaitin ton•i 

rına nazaran şirktte yüıdt 
lı§ma hi11esi ayrılmıştı. Bı 
nuz ki Tarı İsminde yeni b' 
aldtk. Aksu vapurunu da 
üzereyiz. Şüphesiz ki bu 
purla tonajımız artacaktır· 

ni vapurumuz da gelince 

hakkımızın verileceği tabii 
kalet yüksek makamına 
müracaatte bulunduk. G 
de yazıldığı gibi tirketin bİ 
be devresi geçirmekte ol 
değil, bilakis kanunen a) 
ve salahiyetleri haiz iki t 
olarak devlet deniz yol 

birlikte muntazam posta 
rinde çalışmaktayız. Bıı 

hakkı tağyir edecek ort• 

bir sebep de yoktur. İktı 
smda memleketimize J1l 

metlerde bulunabilmek 
arzusiyle çalıtmaktayız. ' 

hedef ve gayesi budur. 

Polis haberleri 

Kavga ettilet 
F eriköyünde Haydar S 

t r' partımanı yanında o u 

Mustafa ile arkada,ı Dur 
nüz anlatılmıyan bir J1l 

kavga etmişlerdir. Neti 
sun Mustafayı başından 

mıflır, Dunun yakalanıı>1f 

Elbise kacır1:vof:JI~ 
Kabala! açıklarmd• 

Mısır bandıralı Angel "aP 
üç amele elbise kaçırır1' 
!anmıflardır. 

Eşe~in marifeti 

Ortaköyde sucu Şerif 
dün beş yaşında Bekir i 5~ 
çocuğu sırtından ısırınıtlP 

Kalp ~ıkt• 

Be,iktaş - Fatih h8~1 
yen tramvaylardan biriıt ~ 
d d · ~ · k ,w amın ver ıgı on uru 'ti 
d~ğu görülmü§ ve ken~1 

teslim olunmuftur. 

Çarpıştal'' 
~ 

İstiklal caddeıindeıtf 
et 

olan vatman Yakup 1 
daresindeki 365 num~~: 
ile şoför Mehmedin . 1

1 
~' 

otomobil çarpışmı~lar5 

ye bir şey olmamı§tır· 1 
A§ 1rca yar al'~ 

,&ı 
Azap kapıda otuı·afl ·ft 

medin idareıindeki çı ııil$ 
yük arabası hüviyeti 11:.,~ 

b. k ~ e ' 8 
" lamıyan ır er eg ~50<" 

ğırca yaralamı~tır. ııe' 
lanmış, yaralı hastalı• 
rılmıştır. _/, 

---0 "' 
yeni alınacak >"of 
Türk Vapurculu1' • .,ıı< 

. .;,,.r ~ 
keti ıeçenlerde bır "'P ~ 
istemit ve Doıninil<'"·ıeP ~ 

• '' 'v mak üzere iken bır. ti ; f1 

anlıyarak vazgeçm'' b"l~J 
ket gene temaslardll ttJP' 

)<ıJ ~ 
dır ve bir F ra~s~~ -1ıP"I. 
satmak istediğt u~ tııt' 1 
etmektedir. Yen•~ ,-e{ 

. . Ak ol'"' • ..t run ısmı su ,,,.. 
lmıY" 1 

milden a!ağı 0 • ıo" 
l .. w .. • J 5bıJ1 ugu ıse -
,:ı, .. 

lt: 

1 
h 

d 
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VA.K/T'ın Tefrikası: .3 
•• 

Olüme Susayan Gönül 
... 

Nesrin, bu aöz üzerine sa.rardı. 
Müteneffir bir isyanla. doğruldu: 

- Ne demek istiyon:muz? 
N F e_yyaz, gayet soğuk kanlıydı. 
e::rınin elinden tuttu, bir kanepe
~ oturttu, kendi de yanına o~uı·du. 

endi d,. yanına oturdu. c\t k;ı.u
ıta dayandı. Ayak ayak üstiine al
lı: 

l - Çocuğum, dedi, aç.1k konl'§A· 
hm, v~ziye:,. sözü uzatmaya müt.e-
amrnıJ desıl. Çocuğunuzu seve· 

<:eğimi nöyledim, ~aşhmz •. Bımda 
~llfacak ne var? Gayet tabii deği' 
illi? lnnan çocuğunu $evmez mi? .. 
O Çocuk, henim çocuğum olacak. 

N"nln, bir türlü ka ... ·r.ye~ı11ycı·· 
du. Ka,larını satmış, gözlerini ~'ç· 
tlıı~ dinliyordu. 

Feyyaz ilave etti: 
- Kanun nazarınd.ı da. o ço

tuk benimdir. "Koca, babadrr,. 
. fıesrin, nasıl bir acbtrıi\ tiıt'nnı 
tf'n c'tiğini anladı. Meyuı bir pi§
llln11tıkla haykırdı : 

- Siz ... Siz ha! 
. -Evet ben ... Her ıeye rağmen 

••~inle evlenmek istiyorum. 
.. Bu sözle, Ebülcen.ap F ~yyaz, yiı 

~llnden maskesini atmı§, CibiJli
tetini, tiynetsizliğini ın~ydana 
0Yrnuıtu. 

·r F~kat Nesrinin cesareti arttı. 
1 
ehlıkeyi ıezince, metar..etini top· 
~dı. Kat'i bir ııesle: 

- Buna imkan yok! dedi. 
F' •yyaz hafifçe omuz silkti, ho· 

ttıurdandı: 

- Siz ne ıöylediğinhd kavra -
ltlıroraunuz küçük hanım., Lnıkin 
~k derken biraz dütünsr.nize ... 
ct1anızın sizi affetmesini bekle· 

"ııyor unu%dur .•. DU hale gclmcnl 

~e "ağmen o adamla ~vlenmeme • 
:'.~ evlenemiyeceğinize de delil • 
1\ tr ... Su halde ne ümit ediyorau • 
1) 71 .. Sizin için bUtün ümit ka • 

1 \rı kapanmı§tır. 
Nesrin batını salladı: 
.._Bir iimidim var? 

t .._ Ne oldu~unu sorabilir ıni • 
11tt? 

....... Ölü ' F m. 
tYyaz güldü: 

tı:t;: ~ayır, ölümden üm:t b~lrle
di Yinız ... Haydi diyeHm, ki ken-
ı. canı k ak ıttl'tl nıza ıyac sınız, fakat 
ct ... •llltzda taııdığmrz masumun 
, ·•ın, h 
ıtltll ne akla kıyarsınız? Sir. 

inisiniz? ... 
titari ()ldu n aarardr, bayılacak gibi 

\'e bu . . k ......_ li cınayetı avrryarak: 
di,, ayır, hayır, değilim ... de -

t '""· ......_" J az devam etti: 
lh .\nıa. • d 
J;'ttt dah~ ~nat ~ erseniz, bir d· 
.~h'l\ıı ıılemıı olurıunuz ... 

lıt._ )>'' bu rezaleti haber aldığı 
!tp\ Ureğine İner öiu··ı B rtenj '- , ••• unn 

N t 0wıaıın. 
el '•rir1 Çtİd 

l Çırpı ıracaktr. Bir açmaz • 
eli 1 nıyord D ğ l le i h' u. o "U du ve en-

......_ 8 ır telaıla aordu. 
tiı-? abama b k' • 

unu ırn·haber ve-

;:- Ben! 
..... t. 

h,t ·· ın Çıltlırıy d F 
•oıli or u • eyyazm 

~or, llia.~ o~u kalbinden ya,ralı • 
ll{ftıt C\'ı \'e tn dd• 
~ Ot, bitk' a ı kuvvetini 
~ u., .• 8u k ın ve peritan ediyor • 
"'~lai~ b~l"f lıındaki adam mcr -
"~•· ır celi .. 
i. 1tte d;: . attı. Onun pen· -
'lltt ... tll1Utt" k 

• ._nlıYord u, urıularruyaca • .. .__ u. 
-ıraı'1l :t 

""' • ~ıerine at ld 
' t oeıı •efil - 1 ı: 
~· ' ıirenç bir ınahlitk· 

'~a.ı bir kahkkha 
savurdu. 

• 
Yazan : Selami lzzet 

Gözleri kanlandı. Dudakf uı in
celip yayvanla§b. Avur!larr çök· 
tü. Gözleri korkunç ko:-kunç par· 
ladı. i 

Nesrinin bileğini tuttu, !ıktı: 
- Evet, dedi, ben sefil ve alçak 

bir mahhıkum ve 11eni istiyorum. 
seni, GC\'Tilck için değil, seni kah· 
retmek için istiyorum. ~nim ço· 
cukluğumdandebi en büyük zev • 
k;,m, insanlara, elime dü§en insan· 
lara eza vermek, cefa çektirmek • 
lir. Geçtiğim yere ölüm, elem 
dolmalıdır. Evler, hanümanlar 
ıöndürmek, fenalık yapmak, inil
ti ve fiğan dinlemek.... İ§te gön
lüm böyle teylerle eğlenir... Ve 
benim bu zevkime ortak olacak • 
sın... Karım olacaksın 

Nesrin !iddetle ve nefretle ko· 
lunu çekti, bileğini kurtardı, u • 
zakla§tı. Sığınacak bir yer arıyor 
mut gibi etrafına baktı. 

Feyyaz deva.m etti: 
- itte anladık. Eğer bana var· 

mak iatemezıen, aini rezil ederim . 
Bir kelime ile, hayalını allak bul
lak ederim. Böyle bir rezalete, 
ananın da dayanacağına fÜphcm 

var ... 

Nesrin elleriyle yüzünü kapadı. 
Gözlerinin önüne, anaımın ölü • 
mü gelmitti: 

- Anne... Anneciğim.... Di -
ye inledi. 

- İki tıktan biri küçük hanım. 
Ya bana varmağa razi olursun, 
yahut rezil oluraun. intihap et .. 

- Sefil, alçak mahluk! 
Ne'{-iıı te~rAr ec:Jiyordu: 
Birden ıustu. ~epı;\in~ topl~~ı. 

E.bülcenap Feyya3E hürınetkar bir 
tavur takındı. 
Kapı açılmış, Rıdvan Beyle Dil

firip Hail!m girmişlerdi. 
Dilfirip Hanım, merak ve endi

§e ile kızına bakarken, Rıdvan B. 
ıordu: 

- Neye knrar verdin? • 
Nesrin bir adım attı. Azimli bir 

ıeıle, babasının gözlerine baka -
rak: 

- Naııl istiyorsanız öyle olsun, 
dedi. 
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Kafadarlar 

Yarım 6aat sonra, Feyyaz, oto
mobilinin köfeaine büzülmüş, al
nını kırıttırmış düşünüyordu ... 

Neırinin birdenbire razi oluşu 
pek hoıuna gitmemi§ti.... Yalan 
söylemiş te olabilirdi. Ona bir o· 
yun oynıyabilirdi. 

Şoförüne seslendi. Otomobili 
durdurttu. indi. 

- Sen garaja ıit, dedi. 
Kendisi, yava§ ;yavaı Rıdvan 

Beyin konağına doğru ilerlemeğe 
başladı.. Aklında vazih bir ıey 
yoktu.. Her halde konak civarın· 
dan derhal ayrılmamasının hayır
lı olacağını tahmin ediyordu. 

Bu tahmininde yanılmadığım 

pek çabuk anlad?. 

(Devamı var) 

S ultanahmette 
Sın'at Mektebi 

Sergisini Görünüz. 

g Ağustoı Cuma GfinU 

17 ye kadar açıktır. 
(40821 
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IRAN Hükümdarları 
lll•illll•••••••:ı Yazan : Hi~azi Ahmet 

Ez;op elemiş ki: Acunda en iyi T 
ve en katil ~ey ditddr. Ezop yan- acı 
hşdeıııiş: Sudur. Keya i niçin Şahın 

başına olmamıştı? llk çağ insanlan, suyun değeri
ni biz<len iyi oranlaııuşlar. Hele 
bir hsmı bakalım. Oralılar, su 
işine dfü;en ,·ennişler. Ot bitmez 
kupkuru t:ırlalarr sulamışlar, ekip 
biçmişler. Yağmuru umurlamaz 
olmuslar. Km aklık nedir bilme -
ınişler. 

Gelgclelim ~imdicek bizim kih·
lcrde - :Mısırda su işleri ekelcş
ntlşkcn - hcrkcs~n gözii gök yü
zünde yağmur bekler. Yağmur ol
madı mı, ne çitcınbik kalıyor, ne 
tarla. Bunasahk başlıyor. 

Ne yalan deyim, buı,ılar.ı "Tan,, 
gazetesinde okm·ken anıma bizim 
köylerin ura ile yağmur dileğine 
çıkmaları geldi. Neysem, yeı:yü
ziinde, susuzluktan sızlanan biz 
değilmişiz. 

Çekingisiz söylcyim, ilkçağ in -
sanları bizden üstünmüşler. Su -
suz yerlerden kaçmışlar, vardık -
larr yel'lerde de avlak kurup susuz 
kalmamanın yolunu bulnnı11lar. 
Bugünse, koca kermenlerde akar
larmnz kuruyor. 

s. ı. 

Bu yazıda geçen öztürkçe de -
yiınlerin Osmanlıca karşılıkları. 

Acun- Düny.t 
Oranlamak - Takdir etmek 
Ekeleşmck - Kamallcnmek 
Çitemlik - Bostan 
Buhatalık - Buhran 
An -Akıl 
Ura - Batıl itikat 
~ıin,gi - Tereddüt 
Avlak - Mahalle 
Kerman - Şehir 

Akar - Çe me 

Bir dUzeltme 
Dr. Hilmi Beyin dünkü sayı· 

mızda ~ıkan yazısında erkeklik 
sözü Ertlik olacaktır. Ertlik sö· 
zünün bugünkü dilde karşılığı 

"kudretli,, dir. 

Kağıt fabrikası 
lzmitte İn§a edilecek olan kağıt 

f abrikaıma ait hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Temel atma meraıi • 
:minin 5 ağustosta icrası kararlaş
tırılmıştır. 

Temel tatını, Ba§vekil ismet 
Pata atacak, merasimde lktısat 
Vekili Celal Bey de hazır bulu • 
nacaktır. 
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. Trakya pancarcıları 
birtayyare aldılar 

frakya §eker pancarı müstah • 
silleri, Al pullu §eker f abrikaaına 
sattıkları pancarlardan ayırdıkla· 
tı iade ile ordumuza bir tayyare 
hediye etme~e muvaffak olmu~
lardır. Alpullu ~eker fabrikası 
bu tayyarenin ahnmaaı için ehem· 
miyetli ıurettc yardım etmitlir. 
Tayyarenin ad konma merasimi 
30 agu&toı zaf eı· bayramı günü 
yapılacaktır. 

~ 

Kuklareli bisikletçileri 
Kırklareli, (Hususi) - Kırk • 

lareli halk ıpor klühü bisikletçile· 
ri: Babaeski, Uzunköprü, Malka
ra, Gelibolu, Maydos ve Ça
nakkaleyc kadar ·uzanan bir seya· 
hat tertip etmit ve buradan hare. 
ket etmitlerdir. Seyahat bir haf
la ıürecek ve ayni yolla avdet e· 
dilecektir. 

M. Nos'un kostümlü baloda molla kıyafetile 
çıkardığı resim başına jş açıyordu 

-t4-
Mehmet Ali Şaha giydirilecekJ 

oian taç, bütün Kaçar aülalesin -
den gelen hükümdarlara giy,diril
miı olmakla beraber çok eskiydi. 
"T ı:ıcı Keylini,t denilen bu taç çok 
garip bir taçtı. Uzun senelerden 
beri muhtelif kıymetli taşların 
ilavesiyle değişe değişe hakikaten 
ağ•rlaşmıştı. Bundan başka bu 
tacın Şaha giydirilmesi de bir me· 
sele idi. 

Bundan batka bu taç mütehar
rikti. Büyüyüp küçülürdü. Gi -
yilecek ba§a göre şekil verilirdi. 
Sadrazam, Mehmet Ali Şaha giy
dirirken evvela fazla açmı~, son • 
ra bazı kıaımlarım kısarak igrilt -
mitli. Fakat ne de olsa taç, Meh
met Ali Şahın başında durmamış, 
halkın teşetümüne yol açmıştı. Bu 
hadise münasebetiyle lranın tarun 
mıt ~airlcrinden biri şu beyti sö)"
lemişti: 

Ncşut ber sereş rast tacey Keyani 
Ki Kejji serey şeb nügfms ar dared 

Şair; Şahın eğri başına Keya
ni tacı da eğri geldi, telmihi ile 

Mehmet Ali Şahın menfi ve mu -
zir bir adam olduğunu anlatmak 
istemit ve devrin zihniyetine ter
cüman olmu§tu. . ,,. . 

Mehmet Ali şah, metrutiyetc 
sadık kalacağına yemin ctmisti. 
Fakat bu yemin halkı tatmin et 
miyordu. Mecliste Saidüddevle 
beş parasız İrana gelerek milyo· 
n~r olan M. Nos'un hala gümrük 
nezaretinde bulunmasını tenkit e' 
ti. Vükela: 

- Konturat var. Memleketten 
çıkaramayız. Diyor, meb'uslar: 

- Tazminat vererek çıkarılsın ı 
diye ısrar ediyordu. 

Bu arada Möıyö Nosun mollr. 
kıyafetiyle bir resmi elde edilmiş· 
ti. Bu resim, birkaç sene evvel 
verilmiş kostümlü bir baloda çı • 
karılmıştı. Bu resmi elde edenle 
M. Nosa müracaat edere~ külli
yetli miktarda parn istediler: 

- Aksi takdirde M. Nos bizi~ 
dinimizi tahkir ediyor. Sarık ile 
fotoğraf çıkartıyor.. diyeceği~ 

diye onu lehdit ettiler. M. Nos bt 
vaıiyet kar§mnda oldukça boca· 
ladı. Fakat istenen parayı verir· 
se ıantajm arkası kcsi(hliyeceğini 
düşiindü ver 

-- Kimseye on para vorente• 
diye ke&ip attı. 

Bunun üzerine bil· gün arab 
ile ~arşıdan geçen Nosun önü ke 
sildi, tahkir edlldi. Bu hal o ka · 
dar ilerlctli ki, meb'uılar M. N~ 
d~ği§tirilrn ... diği takdirde nıüza -
kerata devam etrniyecek!erin' 
Mehmet Ali şaha bildirdiler. Di
ğer taraftan M. Nosa tehdit mek 
tupları yağıyordu. Neticede M 
Nos azledildi. 

Fakat halk, ~ahın aleyhtndcy 
di. M~clisfn bh· ecnebiyi azlettlr· 
me'k icın ı&rarlarına uzun müd
det aldırmıyan tahm memlekctr 
nafi knrarları bu kadar geç ve 

rirse bU: memleket uzun müddet 
daha bu şekilde kalacak deniyor· 
dır. Bütün bunlnrı dµynıakta 

olan §ahın karde9i Salarüddevlc 
başına topladığı bir tak.un aşiı;et-
lerle saltanat iddiasına kalkl.§tı. 
M ·· ' - - · ·•· •rctlere '~ • 
gr:aflar çektl. Birkas top elde et· 
ti bir miktar süvari asker topla· 

dı. Vaziyet SalarüddeYlcnin le· 
hinde- olma ı 18.zundı. Fakat eh· 
zade cahildi. Şuuru muhteldi. Bu· 

nu bilenler ona biat edemezlerdi. 
Onun için meclisi meb'uaanda 
dahil olduğu halde asker sevke • 
dilmeye karar alındı. 

Kermanşah aıiret reisi Davut 
han ukerleriyle bir miktar kazak 
neferi ve birkaç top sevkedilerek 
küçük bir müsademe neticeıinde 

Salarüddevle mağlup edildi. Ken· 
disi Kermantahta İngiliz konso .. 
loshaneıine teslim oldu. 

lranın her tarafında hürriyet • 
perverlerle müstebitler arasında 

ihtilAf artıyordu. 1323 mayısında 
T ebrizde hürriyetçilerin encüme • 

ni dağıldı ve birkaç ki§i öldürül -
dü. Bu vak'a bütün ,\ıürriyetçileı i 
ayaklandırdı. Şahın doğum günü 
şenlikleri yaklaııyordu. Tahranda 
bulunan hürriyetçiler halka bu 
şenliklere İştirak etmemelerini 
ilan ettiler. Ahali itaat etti. 
hal, Mehmet Ali !ahı korkutmuş
tu. Tebrizdeki hadise ile ala-

kası olmadığını ilan etti. Sebep 
olanları tedip edeceğini bildirdi. 

Ve önayak olanlardan Rahim ha
nın Tahrandaki oğlunu saraya 
hapsettirdi. Boynuna zincir tak • 
brdı. 

Fakat tabın hük\ımeti ile 
meb'uıların arası açılmıştı. Mec • 
liıte tiddetli münakaşalar olu • 
yor, vükeladan asayi§in muhafa • 

zası 9iddetle iıteniyordu. Vükela 
bütün bunları dinlemekten batka 
bir fey yapamıyor, hiçbir !eye 
müessir olamıyordu. Bunun üze • 

rine meb'ualar milli asker ihdası
nı dü~ündüler. Tüfekler, cephane
ler tedarik ettiler. Birkaç yilz genç 
toplandı ve talimler yaptırılmıya 
başlandı. fakat bu talimler de 
çok aürmedi. Gençler talimden 
bıktılar. Tatsız buldular ve vaz· 

geçtiler. 

lrancla ticaret tamamiyle ıön
mÜf gibiydi. Yerli, ecnebi herk~ 
şikayet ediyordu. Bu cınada, Mu· 
talfereddin şah zamanında adin· 

elen sonra Avrupnya gitmi, olan 
Eminüssoltanın şahın daveti lize
rine İrana gelmekte odu§u habe

ri geldi. Bu haber bütün hürriyet
çileri coşturdu. Derhal protesto 
etliler. H&tta sHahlanarak geçe • 

ceği yerde onu öldürmeğe karar 
verdiler. Bu haberler dalgalanır· 
ken Bak\ı hudu

0

dunda Eminüssul
tanm yakalandığı şayi oldu. Ya· 

knlanan zat: , 
- Ben Eminüuultan dcltHirn ... 

(Devamı var) '. 
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••- Merakı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

"Gladis benim mükemmel bir aktör 
olabileceğimi israrla temin ediyordu,, 
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Ve kapıyı açmazdan evvel du· 
daklarından öptüm. Buna o da mu 
kabele etti .. 

Otelci dün aktam kadın elbise
si icinde gelen Gladiıi erkek kıh· 
ğmda görünce §aşalar gibi oldu. 
Fakat bu gibi değişikliklere alı§ • 
mış olaack ki, aldırış etmedi. Yal • 
nız aktam gene gelip gelmiyeceği • 
mizi sordu. 

- Evet, muhakkak geleceğiz, 
dedim. 

Bu cevabım hoıuna gitmitti. 
Fakat otelden çıkar çıkmaz Gla
dise: 

- Fotojenik değilmi§İm. 

- Kim demi§ bunu? Sizi yük· 
sek sosyeteye mensup bir ıahsiyef 

rolünde görür gibi oluyorum. Ki· 
baraınız, evzaınız güzeldir, r, 

kemmel bir aktör olabilirsiniz. 

- Bu iyi fikirlerinize teıekkür 
ederim. Fakat beni dost gözile 
gördüğünüze §Üphe yok. Halbuki 
maalesef, herkes sizin gibi dütün· 
mez. 

- Emin olunuz, dütündükle· 
rimden batka bir tey söyleımiyo· 

rum. Sözlerimde katiyyen meth 
yoktur. Morat namında bir sinema 

- Beklesin dursun dedim, bu ak aktörü vardır. Siz ona çok benzi· 
fama kadar çok uzaklaımıt bulu· t yoraunuz. Hatta, ondan çok daha 
nacağız.. iyi olduğunuzu temin ederim. 0-

Bir taksiye atladık: mitsizlenmeyiniz ....• ikimiz bir a· 
- Gudvaya çek! rada herhalde muvaffak olacağız. 
Gladis bu ismi işitince hayret· Pariste adımı tanıtmağa muvaf-

le: fak olmu§lum. Fakat Gudvay'dan 
- Gudvay mı? Bu bir sinema oka dar çok bahsettiler ki, bura· 

şehridir. Paristen Gudvaya gitmek Jara gelmek arzusuna mukavemet 
için ayrılmıttım. edemedim. Ke,ke Pari~te kalay· 

- Geç olıun, güç olmasın, mini dım .... Fakat ümit itte ... Gudvay· 
mini Gl~disim ! Belki de istikbalin da artistlerin milyonlar kazandık 
açılmak üzeredir. 

- Eğer dediğiniz doğru ise, 
Stanley, saadetimi aana borçlu o· 
lacağtm •• 

.Bana. ilk defa olm&k üzere adım 
la hitap ediyordu. Gülümsiyerek 
yüzüne bakıyordum, o ise kızarıp 
bozarıyordu. Elimi eline alarak 
muhabbetle ııktı. Bu andan itiba· 
ren mukadderatımın yeni bir §ek· 
le girdiğini hissediyorum. 

Gladis beni seviyordu, bundan 
eminim. Belki artık hayatımın ce· 
reyanı sa.adet istikametini alacak· 
br. Şoföre Gudvay'a çekmesini bir 
fikri mahsusla söylediğimi zannet .. 
meyiniz. Bu, civarda batka bir ıe· 
hir tanımadığımdan ileri geliyor· 
du. Eğer beni birkaç gün evel ka· 
bul eden zatın dediği gibi F otoje• 
nik değilsem Gladis fevkalade 
Fotojenik idi. Artist komisyoncu· 
lanndan birinin dikkat nazarını 
çekmemesi imkansızdı. Gladis bir 
Sinema yıldızı olmak için lazım 
olan bütün vasıfları ve meziyetle
ri haiz bulunuyordu. Yakında aa· 
adet ve bahtiyarlık yoluna girece. 
ğine §Üphe yok. Fakat hen ne ola· 

.... ? 
cagım •.•. 

- Neniz var Skatley? Çok en• 
diteli göriinüyarıunuz? 

- Evet sevgili küçük, dedim, 
hakikaten enditeliyim. izahı uzun 
sürecek bazı hadiseler yüzünden 
mahvolmut bulunuyorum. 

Sanla - Lucia Cumhuriyetinde 
Maliye Nazırı idim. İhtilal yüzün· 
mahvoldum. Bütün servetimi, adi 
bir soyguncudan batka bir ıey ol· 
mayan bir devlet reisi çaldı ve 
ben, kıırtuna dizilmekten kurtul· 
mak için ikaç.mak mecburiyetinde 
kaldım. Bugün dünyanın en biça· 
re adamıyım. Cebimde bir tek do· 
lar yok. Mersedes'in muhasebe 
memurluğunu kabul ediıim bun
dan ileri geliyordu. 

Gladis bana acıyordu. 

- Yeniden zengin olmak çare· 
lerfnl bulabilirsiniz ... Henüz genç 

larını dinleye dinleye aldandım. 
Çok haristim... Felaketimi yara· 
tan bu oldu. 

- Benim de saadetimi Gladiı. 
Y_üzüme baktı ve beni kucak· 

ladı ve kulağıma mırıldanarak: 

- Müşterek saadetimizi Stan· 
cey! 

Gudvay' a gelmiştik. Şoföre 
borcumuzu ödedikten sonra, mu• 

ayyen bir istikametimiz olmadan, 
§ehirde dolatmağa baılatık. Sine· 
ma stüdyoları önünde figüran o-

larak bir it bulabilmek ümidile 
kapıların açılmaıını bekleyen bir 
sürü sefil insanlar vardı. Büyük 
ve zarif otomobiller fevkalade 
yüksek tuvaletli kadınlan, gözle· 
rinde renkli gözlükler bulunan tık 
delikanlıları tafıyorlardı. Bunh 
da film aktör ve aktrisleri idi. 

- Gladis, dedim, evveli bir o· 
tel bulmalıyız. Ondan ıonra da 
ne yapacağımızı dütünürüz. 
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Buraya geldiğimizden beri on 
bet gün geçtiği halde henüz bir 
yenilik olmamııtı. Yani, vaziyeti· 
miz iyiletecek yerde daha ziyade 
vahimletti. Figüranların yattıkla· 
rı i.di bir otelde yatıyor ve bekli
yorduk. itler böyle gittiği takdir· 
de otel kirasını da veremiyeceği• 
miz muhakkaktır.· Ah fU para de· 
nilen şey olmasaydı nekadar mes· 
ut bir hayat yafayacaktık. Gladis'i 
§İmdiye kadar bilmediğim bir aık .. 
la se~eğe baılamııtım. Onun da 
beni sevdiğini hiuediyordum. A
ramızda büyük bir aşk VM"dı. 

Bir sabah Gladis dedi ki: 

- Zavallı Stanleyciğirn, dedi, 
paramızın bitmek üzere olduğun· 
dan haberin var mı? 

-· Evet, dedim, daha dröt gün· 
lük paramız var. Bugün sinema· 
lardan birinde figüran olarak i§ 
bulmıya çahıacağım. Bu suretle 
günde yarım dolar kazanabili • 

siniz •• Hem niçin ıiz de ıinema ar· rım. 
ttiWotn.,umn? (Devamr var) 

Belediye işleri 
muhacirler 

- Bulgaristandan gelen 
- iki Ahmet Bey 

. 
Altınova, (Hususi) - Ayvalık

tan kara yoluyla Dikiliye gitmeğe 
karar verdim ve bir otomobille 
yola çıktını. Yolumun üzerinde 
Altınova namiyle maruf bir nahi
ye vardır. Buraya kadar olan yo• 
lun bir kısmı takır tukur kaldırım, 
bir kısmı adi toprak ve son par. 
çası da ıosedir. 

Bir müddet sonra kasabaya ka· 
vuıtum ve doğruca hükumet ko • 
nağına giderek nahiye müdürü ile l 
görüştüm. 

tel çektirerek orasını elektrikle 
tenvire muvaffak olmuştur. Şim

di de umumi bir hala yaptırılmak
tadır. Yakında halk için bir oku
ma salonu da açılacaktır. Bura -
da okumak yazmak bilmiyenlere 
öğretilecek ve Halk Fırkasının! 
toplantıları da burada yapılacak· 
tır. Mektebin önünde kışın göl 
halini alan meydanlık bu sene 

Buranın suyu ile havası zarar· 
sızdır. Suyu motörle kuyudan 
çekilerek depoya ve oradan da , 
mahallelere sevkolunmaktadır. 

Buraıı utma mücadelesine da- • 
hil bulunduğundan bu sayede yüz 
de seksen sıtma azalmıştır. Civar· 
daki Karakoç ve Kanlıgöller de 
kurutulmak üzeredir. 

Altınova nahiye müdürü 
Ali Fehmi. Bey 

Nahiyenin on iki köyü ve 6000 
nüfusu vardır. Merkezde ' 3000 
nüfus sakin olduğundan belediye 
teşkilatı yapılmı§hr. Kasabada 
585 hane vardır. 12 köye de altı ' 
metre genişliğinde yo!lar yapıl • 
mı§tır. Burada üç un değirmeni 
bir yağ fabrikası i~lemektedir. 
Her nevi hububat yetişir. Çekir· 
deksiz üzüm, zeyin, zeytin yağı 
bakla, tütün ihraç olunur. Ka • 
bili ziraat 30 bin dönüm arazi 
vardır. Ahaliıi yerlidir. Y alnrz 
elli hane nıübadil Kelmiştir. 93 
ıeneıi Bulgaristan muhacirlerin -

doldurularak kaldırımlanacak • 
tır. Mektebin avlusunda da bir 

den iki yüz hane vardır 
0

ki bunlar 
Selimiye namiyle ayrıca bir ma • 
halle teşkil eylemişlerdir. Dokuz 
köyde telefon yapılmıştır. Ve bu 
köylerde köy kanunu tatbik olun
maktadır. 

Nahiye dahilinde bir de ılıca 
vardır. Bunun suyu kükürtlüdür. 
Civar köyler ahalisi burada yıka· 
nırlar ve çamaşırlarını yıkarlar. 
Suyu ılıktır. 

Bedava elektrik 
Buranın elektriğinde bir gara -

bet vardır. Çünkü odunla iıle
mekte ve kasabanın suyunu da bu 
motör çekmektedir. Ayrıca bir 
de yedek gaz motörü vardır. 
70 tonluk su deposundan tabii taz 
yıkla her tarafa ~u verilmektedir. 
bu elektrik 927 senesinde tesis o· 
lunmuştur. Gecede 120 kuruşluk 
odun masrafı vardır. Halk elek· 
triği hemen hemen bedava kullan· 
maktadır. Para veren olursa alı· 
yorlar. Vermiyenden de istemi • 

yorlar!. 
Belediye itleri 

Belediye reui Macit Bey Bursa 
valisi merhum Ziver Beyin oğlu 
imif. Bu genç reis Amerikada iki 
sene kalmıf, ltalyada, Fransada, 
Yunaniıtanda seyahatler yapmıt • 
tır. Belediyenin varidatı 6300 
lira kadardır. Varidatın 1500 li
rası çarşıdaki akaretlerden temin 
olunmaktadır. 

Belediyenin en çok meşgul ol _
duğu işler; su, elektrik ve sıhhat 
meselelridir. Kasabada 480 ku • 
yunun ağızları kapanmış ve güb
relerin mahallelerde bulundurul • 
maıı yasa'< edilmiştir. Macit Bey 
bir senedenberi belediye reisidir. 
Belediyenin 2700 lira borcunu ö -
demiş yalnız 400 lira11 l<almı~trr. 
Kasabadan bir kilometre uzakta 
bulunan selimiye mahallesine de 

çocuk bahçesine başlanmı~tır. 
Bu sene içinde harap hamam is· 

timlaK edilerek tamir ve 'Jiyl O· 
lunacak, hUkCımet \..~v ;y;ınd .. '-\ 

lediye a rsasmda bir park yapıla • 
caktır. Civardaki iki bataklık ku· 
rutulacak ve temmuzdan itibaren 
de parasız bir sıtma kliniği açıla
caktır. 

Selimiye mahallesi 
Fabrikatör Ahmet Beyin tek at

lı f aylonu ile hep beraber Selimi· 
ye mahallesinin yolunu tuttuk. 
93 senesinde Bulgaristandan gel • 
diğini yukarda yazdığım elli ha • 
nelik bir muhacir kafilesi buraya 
yerleımiş ve şimdi çoğalarak bü • 
yücek bir mahalle halini almıştır. 
Bu muhacirler buranın su ve ha· 
vasını beğenmiş olduklarından di· 
ğer hısım ve akrabalarını da da· 
vet etmiılerdir. Bu mahalle be -
lediye hududuna ahnarak elektrik 
ile tenvir olunmuştur. Mahallenin 
önünden geniş, bir cadde geçmek· 

tedir. 
Bu cadde gibi birbirine muvazi 

daha on sokak vardır. Büyük cad· 
de üzerinde çınar ve telli kavak 
ağaçlarıyla gölgelenmi! üç kahve 
hane gördüm. Biz en güzel bir 
kahvenin önünC:le arabamızdan 
indik. Kahve içtik, gramofon din· 
ledik ve köylülerle konuşarak bir 
saat kadar vakit geçirdik. 

iki Ahmet Bey 
Bu rada şayanı dikkat simalar· 

dan iki Ahmet Bey vardır. Bun· 
lardan birisi fabrikatördür. Ken • 
di mesaisiyle para kazanmış ve 
bir maliki.ne vücude getirmiştır. 
Yağ fabrikasının bir tarafında 

manifatura mağazası da açmış ve 
bir traftan da un fabrikası kur • 
rnuıtur. Çocuğunun birisi kendi
siyle birlikte çalışmakta ve f abri· 
kayı idare etmektedir. Diğer ço· 
cuğunu da Bursa lisesinde okut • 
maktadır. Mesut ve müreffeh 
bir aile.... Bütün Türklerin büyle 
olmasını gönül arzu etmektedir. 

Doğruluk ve çalışkanlığın müki' 
falları işte böyle büyük olur. . 

Diğer Ahmet Bey ise kalender ~ltı-i 
meşrep, hoş bir zattir. Müteşeb' ~tin 
his ve çalı~kan bir tip~ir. Burarı111 ~t\ 
elektriği onun sayesinde işleme~: t~tti. 
tedir. Akşam üzeri makinesİ111 lıtti 
kurar, lokomobilinin karşısına ge' ltk, 

·p 
çerek tokurdatır ve makinetı1 •ıı 
i şlemesinden zevk alır. Bu :t'

1 E: 
makine ilmindenanlar, makine. b; l'~. h 
zulursa yapar, başından eksik 0 tuıı 
maz, meraklı bir insandır. J.jef () R 
tarafa cereyan verir,. parayı "e' 01up 
renden alır, vermıyenlere ses rf er,, 
karmaz. Alicenap ve iyiliği ıe ' 
ven bir şahsiyettir. 's, 

Hahiyenin şerefli mazisi •~ı 
Altınova ahalisi Bergama.111 8 

düşm:mdan kurtuLmasma hep bİ ~l"t 
den koşmuşlar ve düşmanın d~ itte 
mir f ırkasmı perişan etmi§lerd~· 
Muallim Hasan Bey ba~ından bıf 
kaç biçak darbesiyle yerlere se l'ıc1i 
rilmış ve uzun müddet tedavi e ttd, 
dilmiştir. 

Albn ovada yoksnlluk ~İ) 
G ı 'b . . b • < '" a ı a şu ısım uraya yan11, 

rilmiştir. Çünkü yekun halkta ~h 
ransa yiiz lira çıkmaz! diyorJşf 
işte ismi müsemma"Sına · uymıf' 
bir memleket!. 

Raqıp Kemal 

Adam öldüren ana, oğıll. 
• ltt 

mahkum oldular t ••· 
Bartrn • 'i.\ Süiliice kôyun;t~ t~ 

bir cinayet olmuş, Hanife is1'11 

O . • d 
deki bir kadın, sman ısmıfl '( 
genç oğlu ile beraber, Laz ~~1 t~ 
balta ile, kendi evlerinde öldof d 

d. . 1'1' l müşler, sonra cese ını uza 
1
, Q•h· 

götürerek calılar arasına sa1' ~·1 1 
~ • t 

rnışlardır. , tt~! 
Bu cinayetin muhakemesi ~ 

miştir. Barl!n ağır ceza ma 't 
. b' .. k H oife l ~ mesı suçu sa ıt gorere a ~ 

Osmamn on beşer sene ağır 
se, cesedi saklamakta onlat', ~ 
tirak eden lsmailin de 3 ay ~ 
hapse konulmasına karar ~e 
tir. 

Ancak, maktul Laz Aliniıı·, t,, 
celeyin habersizce Hanifenİtl 

tıl • 
vine girerek onu kolundan ı~ t 
çekmek istemesinde hak•~:e t 
tahrik görüldüğünden ana .1,,Jı 
ğulun cezalarından yarısı ~ l 
miştir. On sekiz yaşını bt~f ~'d 
yen Osmanuı cezasından. ti< 
dört buçuk senesi indiril~1ııır )ot 

Bu suretle Hanife yedı e 1 
Osman da üç sene ağır haP

5 
je' "'-• ·r11 " 'q,., kum olmuslardır. lsmaı 1 .. 5 • , :ıv 

şı küçük olduğundan ce 
yarısı indirilmiştir • f11 

Hem anasını, .?j~ s 
çocuğunu ötdut ~ ~ 

l k .. ·· 11de ~ 
Somanın Ka em oyu ·tef 1 

• •I 
lafa isminde bir deli, ı) "''' ~ fil'" 
hastahaneden çıkmış, Jel 

l kl•J11 t zaman sonra te uar a ~e1 

mıştır. Mustafa sokak~l ııd' 
ken, cami önünde ıcuca~ıı''' 

- ·1 'd bı'r kil ~ cugu ı c gı en ·te 
. a a ~ 

rastlamış, elindekı soP )1e A 

h k (lır.t. ..,. 
cum ed2rek em a ··tdil..., 

· ere 0 ır çocuğunu sebepsız Y e1' 

tür. Mustafa yoldan geÇ;te 
sbP~ il' bir kadını da gene .. c Jııll 

yaral .ı.dıktan sonra gu . 

kalanmıştır. 
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Olduktan Sonra l Miyop Genç Ve Sevgilisi l 
,, ..... 

İİİjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
-*' ij ~iihiİn bir içtimaa ıidece'ğini 

Heybelide, çam altında kızla ' 
delikanlı elele, ba§bata vemıiı
ler, konu9uyorlar. Bu vaziyette -
ki konuımalP.rının karıılıklı sevgi· 
ye dair olduğunu söylemek belki 
lüzumıuz ama, .. zararı yok, not e
delim! 

- Doğrusunu ıöyle,Kadri? .. I 
Sen bana ilk bakııta mı gönül ver· 
din? 

- Benden batka herkes.mi? 

- Of, canım. Eski niıanlıla-
~ eaı , .. 
b, iaiıı "~rek, o gece karıımdan 

d alan Etem Bey, arkadaıların
.: \itiıinin evindeki eğlentiye 

. aitt· · Fakat, bu izini koparırken, 
~ t.t~ii Yeri karııına ıöylemeıi ve 
. l'\a daıının evinin telefon numa-

" lllı ·---. • • ~ -·-• ıcap ettı . 
s )İ ~le..ı Bey, bu ıuretle müaaade

.. er zamankine niıbetle müın

olduju kadar kolaylıkla aldı. 
~lece ıittiii yerin, aöylediii yer 
, p 0hnadıimı anlamak huıuıun-

, ' lcanaı tamamiyle ıerbeıtti: 
, ~ ~e zaman iıtenen, telef onu 

Ilı ara, karıcığım. Arkada
ııı evinde bulacaktm ! 
8u teminata kartı, karısı Mec
e hanını, kqlarını çatıp , bir 
tddüt daha gösterdi: 
._ H-.. ... 

-'"ıı ıyı ama ... 
-.. Hepıi iyiyse, fenuı ne, ka-
lıı.ı?.. Fenalık tamamiyle or
ln kalkmıt oluyor! 

· - Evet, ama ya o içtimaın ma
tti? 

'~yledim ya demindenberi ! 
lift 'bir içtima ! 

......_Neye dair?. 

......., Şey ... Karıtık bir mevzu .. 
bir bahiı ... 

'Ne? .. 
t' Şey .. lltihaal Te iıtihlike da-... 
' tıleyin iatilaeal •• iatihlalri? 
'Meyvenin! 
' 'Hangi meyvenin ! 

· ~Şey .. Üzüm mevaimi ya 
ı. ı t o .. .. ' .... t e, onun... zumun. 
~ Bu mu kan9ık mevzu,, ağır 
''' E İt • • tem, Etem: Korkarım, 
~:tler kanıtırıp hafiflik ede· 

'" ! 
~ ~na füphelenme, canım! 
~11 aaatte aç telefonu,.. ça

... Sor iıtihaal ve istihlak 
~alci müzakeratın ne ıaf-

'&g o dutuııu ! 
rie l>ir konutma ıeçirdikten 

. 'llt.,:; ••den çılcal»ilen Etem Bey, 

~= ı '-~ tt~ndeki içkili toplan-
~~tu ıtte! 

ıf \ ~fç91reık, Yarım aaat fuıla 
, Otı: 

il' ...... l:.te... 
;,J ...... s. ! ... 
iti. 't il, Mecl»ure ! 

- Şimdiden tahmin olunamaz. 
iıtihıal miktarı taayyün etti, ama 
daha istihlakin miktarı tamamiy
le tesbit edemedik! 

Sabaha kartı kimbilir kaçıncı 

telefon konutmaıı .. Ne kadın say· 
dı bunu, ne de koca11 .. 

- Etem, içtimadan nihayet 
kat'i bir netice haı?I oldu mu? .. 

- Ben ... Ben ... Ben oldum! 
- Ne? ... 
- Ben. Oldum! 
- Etem !. Ya derhal ıen bura· 

ya ıelinin, .. yahut da ben ... Ora· 
dayım! 

Çat!. Telefon kapandı. Adam· 
akıllı ıarhot olan Etem ey, bir ıa· 
ğa bir ıola yalpa vurarak, bir 
koltuğa yıkıldığı ıırada, mınldan

dı: 

- Ar .. lca.. dqlar ! .. Bu.. Mü· 
him .. içtimada .. Son .. ıöz benim!. 
Muhakkak, ki .. içki .. lnaanı .. Ol • 
durduğu ıibi ... Öldürür de.. itte 
ben, ıözünüzün... Önünde canlı 
bir miaalim ! ... Hem oldum, .. hem .. 
Öldüın! 

Dört bir taraftan kahkahalar a· 
bldı: 

- Etemin terefine kadehler 
yukan ! "Yetil Hilal,, in yeni aza· 
ıı! 

"' Etem Bey, ıözlerini etrafına 
kaydnıth bir bakııla, kekeledi: 

- HaJ'll', ••• hayır.. ..Mecbure
nin eıki koc:aaı !,, 

- Hadi, git, sanki hl4j 
bir feY olmamıt gibi, camı 
kırıp içeriye dUten topu 
iste. nazik davran hal 

Bir aralık, iki gencin biraz ya
kınlarından geçen birisi, §Öyle bir 
konuıma ititti: 

Siz, her gUn itten 
4jıktıktan aonra uzunca bir 
yol yUrUmellsiniz. ne it 
yapıyorsunuz? 

- Doğrusunu istersen, bayır . 

Ancak ikinci bakııta, Cavide! 

- Söylemeğe sıkılmıyorsun da! 

Halbuki ıenden batka herkes, ba· 
na ilk bakııta vurulduğunu söyle-

di!. 

rımdan bahsediyorum. Keıke on
lardan birisiyle evlenseydim de, 
seninle nitanlanmaaaydım ! 

- Kızma sevgilim. Ben, ilk 
bakııta seni f arketmedim bile! 

-Ne?! 

- Evet. O sırada gözlüğümün 
camlarını siliyordum! 

Nargile Kavgası l 
iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii 

Raif Beyle karııı Süveyda Ha·ı 
nım, orta yaılarını geçmiı, karı, 

kocadır. Kaç senedir beraber ya-
1 tamıt olmatarına rağmen, bir hu

ıuıta hala anlaıama.mıılardır. 
Nargile huıuıunda ! 

Erkek, babası ve dedesi gibi 
nargile içmek!en fevkalade haz 
ediyor, kadınca. nargile tokurtu
ıuna müthit ıinirleniyor. Nargi -
leden dolayı timdiye kadar kaç 
defa kavgalı olmutlar, .... her de
faımda barıtmıtlardır. Kadın ge

görünmek için ıevgili narıileıi • 
nin dı§arıya çıkarılması emrini 
verir, o böyle yapınca, karııı tek· 
rar içeriye aldırarak kocasını 
memnun ederdi. Fakat, bu emir· 
ler, her zaman için ayni neticeleri 
vermezdi! 

Bir gün, nargile yUzünden bir 
kavga daha...... Raif Bey, bu ıe· 
fer uysallık göıterdi. Çamlıca -
daki kötklerine yeni kapılanan 
toy Ufağı çağırıp emretti: 

- Çıkar ıunu ıdııarıya ! ne bir müddet nargil~ tokurtusu-
na tahammül etmif, ıonra gene ikisinin kavgalarını yarım ya • 

Tona/lıııaııım / kavga çıkmııtır! malak anlıyan Veli ismindeki 'toy 

- Poata mUvezzlll§U 

1' '3 '3 uıak, bir nargileye, bir de evin 
Doktor, ha.tayı muayeneden - Çıkar ıunu dıtarıya ! hanımına baktı. 

ıonra yüzünü burufturdu: - Getir ıunu içeriye! - Ne duruyorsun? Çıkarsana! 
- Mühim!. Dedi. Ayağınız-

da bir burkulma var. Fakat, ni _ Bu emirler, sırasına göre iki - Veli, çeki~gen bir- ta"furla ıor. 
ıinin de verdiği emirlerdir. Ba - du: 1 

çin bana hemen •elmedinb?.... S d H ·ı . H · . · B f a.i zan ü••Y a anım, nargı eyı - &J'll'ısını, eye endi?. nar-
Eter derhal alçıya koyaaydık, kı· dı•arı attırır, kocaıı içeriye aldı· ·ı · ' k H f 
ıa bir zaman içeriıinde. , . . . :r g~ ~yı ~'; yo sa...... anıme en • 

D"' ··k b ki d IA I rır, hazan da koca, karısına hoş dıyı mı . ... 
ufu ıyı ı a am, te af a ye- ••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••n••••••• 

rinden kalktı, topalhyarak bir kaç 
adım attı. ... 

- Ne oldunuz?. • • Otursa -
... . 
r ,.,. ~ 

nız, a . . • . • "~ // ' 
- Doktor, itte en korktuğum -:f....I\ 

bu ihtimali dü§ünerek sizi ziyare- t,~ 
te ıelmekte gecikmittim ! 

- Ne var bunda korkacak 
Ameliyat falan değil ki..... Evi -
nizde bir müddet kıpırdamadan ... 

Dütük bıyıklı adam, oda kapı • 
sına bir az daha yaklatarak, kapı · " 
tokmağına el attı: 1 

1 lif h - , 
- Müthit ! Dedi. Kanmın de- 1 {// /f 

vamlı kontrolü altında cıgarayı ~;~){ .. . 
ıayı ile İçebileceğim. içkiyi iıe · \ 
hiç!.... itte en korktuğum ihti -
mal..... Bırakınız, ömrümün ıo - \.,. ----·..ıı.ı:;;.ı.:; 
nuna kadar topalhyayım !. 

' "et, bewı ' M .. alc f •.. • uz ereneıa . ,_ ... __ .._._. ___ _. ____ , _______ _.. ........... ____ _ Cevat, bana tam on dört sayıfahk bir mektup 
gönderdi! 

~ ...... Oliİılı .. 
! urı faydaları konuıulu· 

a? Cüıetı D 
·· " • aha uzun sürecek 

Alman Nüktesi I 
DitÇi, ıağ elinde kerpeteni ıak

lıyarak, dit çekme koltuğundan 
bağırarak kalkınan adamı, sol eli 
ile tuttu, tekrar koltuğa itti: 
· - Ne oldunuz?. Daha ditini -

ze dokunmadim ki!. 
Ditini çektirecek adam, ağla -

yıth bir çehre ile, fÖyle dedi: 
- Evet, ama ayağıma basıp 

nuırımı acıtbnıb ! 
- Aman! .. 

Bir Kayıp, / 
Barda bir müfteri, bir aralık 

ganona ıordu: 

- Ka4jmak istemiyor
dum, Gardiyan Efendi! •• 
Demir parmakhklar biraz 
kahnca da... Manzarayı 

kapatıyor. Onların arala. 
r.nı biraz a~ıml 

- Bar sahibi pek kederli görü- ----------------1 
nüyor. Keder edecek bir fey mi vah... Kederinin ıebebi nedir? 
oldu? Garaon, 11rıttı: 

- Evet, beyefendi! - En iyi mütteriıini kaybetti. 
- Tevekkeli değil. Adamcağı- Bu mütteriye doktor içki içmeii 

nn İçi kan ajladıjı belli... :Vah, yuak etmiı ! 

Ha»retl. Anıa,llan sizi tjlld1rasıya seviyor. ne 
uzun mektup bul 

- Hem aonunda da "Acele itim ~ıktl. Daha fazla 
yazamadım. Affet.,, diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çayır Mı, Yoksa? 

Mektep muallimi, bütün ıınıfı 
bir kır gezintisine götürmÜftÜ. 
Talebelerine hem hava aldırıyor, 
hem de bilgi arttırıcı sualler ıo • 
ruyordu. 

Bir aralık, bastonunun ucuyla 
yolun yan tarafını gösterdi: 

- Şu gördüğünüz ye9il yer ne
dir?. 

Küçük Muhsin, §Öyle' bir cevap 
verdi: 

- Çayıra benziyor, ama .... 
- Benziyoru var mı ya?. Çayır 

itte! · 
Çocuk, hali müteredditti: 
- Ama kenarında "Çayırı çiğ-ı 

nemek yasaktır.,, levhası IOk ! 

Uykusuzluk/ 
Ta mektep ııralarında tanıtan 

iki arkadaf, Cavidanla Fakire 
dertleıiyorlar. ikisinin de tikayet
leri uykuıuzluktan .... 

- Sabahlara kadar gözüme uy· 
ku girmiyor. Tek uyku getirsin 
diye, karde§im izzetin yavan, ıaç· 
ma sapan yazılarını okuyorum. 
Gene boıuna !. Doktor, benim 
uykusuzluk haatalığım için "in • 
somnia neurotica,, diyor! 

Fakire, dudak bükütle, kuca • 
ğındaki çocuğu gösterdi: 

- Benim uykusuzluk rahat~ 
lığımın öyle çetrefil adı yok .... Be
nimkinin adı sadece "Yaramaz 

çocuk!,, 
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~l.IQ - Beni ihya ettini~ ! .. 
- ! .... 
.:_Ömrümde, bu kada.• içlen sE;

vindiğimi inanınız ki, bilmiyorum. 

- ! .... 
- Ve inanınız, bugüne ltadar 

bilmediğim saadeti sizd~n Öğren -
mit bulunuyorum. Ayiaı- ve ay -
lar ıüren bit takip netiC'eai nihayet 
bulutmak ve buluşunca qa bu luf
ları söylemek fırsatın'! nnii olan 

1 

genç adam, erbabına ıaş çı~.arta-
e&k bir maharetle sözüne d"'vam 
ediyordu: 

- Evet, Feriha! Müsaaden1c, 
Feriha, diyeceğim. Bu kadarcık 
bir hakkı, bu en mukaddes hakkı, 
bana çok görmiyeceğinden emi -
l'İm. Dejil mi? Aldanmıyorum, de 
ğ\l mi Feriha? 

Genç kız, tesirinde bulun<luğu 
ç\eıin heyecanın tatlılığında bir 
\ıykudan uı:anır gibi, içiaj çekctek 
cülµms~i .• 

- Oh, sevgilim, saadet buymuş 
dernek? Ve dü!ünüyorum da Ücn~ 
ka~ geceler bir zerre uyutmıyaıi, 
feı:siz ıözlerimin bir an için ka· 
panmuını i~kinsız kılan, günle
rimi karartan o müthis istırabın 

~ 

ibeni nuıl öldürmediğine .•.. 
Genç kiz, öldürÜfÜ bir :zehir iç· 

2'l1f irihi Y.Utkundu. Ve kulaklarını 
tumahyan bu menhus ölüm keli • 
meainden titriyen ellerini sevgili • 
sine götürdü: 

- Bırak ~ kelimeyi .• 
-...,: Anık,ölmiyeceğ\~, ölmiy~-

ceğn, Feriha.. Ben, yalnız bugün 

için fMadım. Bugünden sonra is~
kavµıtuğumuz ebedi saadetin gü -

' zelliğinde, ne uzun yıllar, ne me -
sut yıllar geçireceğiz? Yarın evle -
necejiz. Ve bu mesut hadisenin 
me,ııt mahsulleriyle yuvamızın, 

Yazan: Ali Enver 
kendimiz \5adar,, ka1bim\z gibi ~ı: Yatsı nama:ıt 

lmsık cak odasında ömrümüziin ... r y 1 1 1 t ı ın ı;rçen gu~ er 
ı.s ı 

'lO~ 

161 

lı?.12 

20; 
ıoo - Oh, lhsan !... ;11.f , ,J Yılın kılan dınlcrl 

- 2 - ,. "1 T L,---~·-------·--' 
Genç kız, sevgilisin;n oda kapı· ~====~==~===:::--:::-::-;";~ı 

sı önüne gelfliği zaman. h~lecanı J R A D y Q 
bi\sbütün arttı. Bir hci·1dan ~ur- -- "- .. 
tulmuş veya bir faciaya hile bile 
atılmaktnki gibi der?n bir helecap 
içerisindeydi. ,, 
Yavaş yavaş tokmağ• çevirdi. 

Ihsan, orada, aynanın öründe tra~ 
oluyordu. 

- A ... Sen misin F erihıt . ' 
Düşmemek için ilk "şkemlcyc i-

lişti. lhsan, lakayt, traf olm21kta 
devam ediyordu. 

Feriha, bir vakitler, yarım saat· 
lik bir buluşma için ne diller döker 
ve gelince dünyalar kPodiıine bl\
ğıflanmıt kadar sevinç gösteren 
bu adamın takındığı alakasızlıkla 
büsbütün ezildi. lzze~i nefsi, böyle, 
ilk defa ayaklar altına alınmıt ve 
işte çiğnenmişti. 

- Bir §ey mi var, Feriha? 
O, artık bir fey istemiyordu. 

Akşamki hadiseyi, lh11anın, uzak
tan tanıdığı bir kızla kolkola gezi
şini ve bu yüzden uğradığı hayal 
inkisarının bütün asabına nüfuz e
dip bu kapıdan içeriye gırınciye 

kadar devam eden acısını. her şe
yi unutmuftu. Ö ıimdi, iliıtiği bu 
iskeqıleden kalkıp bir saniye içe· 
risinde kaybolmağı istiyordu. in • 
sanhğı, bu tahkir önünde faz)~ 
mustarip olmasın istiyordu. 

- Niçin konuşmuyor~unuz? 
Ve Feriha, bir anda, düşünmek

ten aciz kalmış, harekete mukte • 
dir olmıyan biçarelere dönmütt". 

- Gidiyor musun_, F P.riha? 

- Böyle bitti -

o 

Clr1 

Bugün 
lSTA.NBUL! 

lSTANBUL: 
u,aq: F.ranıı:ız~ de~. ıp: l'lAk. DQrlyatı. 

19,80: Türk musiki ıu~<ı,rh atı. (Ekrem, ltu· 
~ıı Fl'rlt, l'e\det, Kemani Ce,·dct, Şeref, 
lbrahlm beJ1er. \celbe, Bclma, lıanuular.) 

21,20: Ajans vıı boraa haberleri. 21,80: 
StildJ o orkPstrıuı. hafif f'IU!likl.) 

2Z8 Khr:. \'ARŞO\'A, 1Si5 m. 

20,ı:s pıtık, 20,so: sııor· 21,ıo: htımbutup 
minareleri ıııımıı föyton (Mtnc P. Oskolo\·~ 
21,12 hafif mu kll. 23: Edı>bf ıı"rlyat. 22. 
15 Dans musikisi. 

828 Khı. B( KREŞ, SH ıo. 

13 - 15 g\indlh netdJalı. JO: RaclJO Ot· 
keıtra"1· 20: Konferans. fadyo o~kcstrıııp. 
%1: konfcmne. Jl,16: Oila musikisi. 21,U: 
Muıı:lhab<'~ 22: l'o iller Romen aarkıları. :?2 
30: Kııhnhane konııırı. 

210 LCKSDmUBG, ısoı nı. 

İl~l\J'ol ıuvare,t!: 20,SS: 'J'.a;annUI koo· 
aer. ıı: Haberler. 21,20: Kanıık konl!C.f, 
21,15: Musahabe. 21,40: Karı ık konııervı 

denmı. 22: Radyo orkestrası. %3: \'lchldeıı 

naklen konser. (Operetler.) 

Khz;. l'JIAG 470 m. 

18,60: pllk. - l\luobabe. 19,10: J>Ji.J\, 19, 
20: Almanca n~rl.rat. 19,,50: MuhteUf. 20. 
10: PIAk - Musahabe. ~.SO: Brlln09a" 
nakli. 21,i.5: Jtadyp plyr..sJ. 22: Ha~rler. 

28,U: l'lalt. 23,4S: Almanca laabcrler. 

GtG Kh~ B l\)A\'~ŞJl:i, 15~0, m. 
2\: Tiyatro san'atl<ArJarmın müaamere

lcrl. 2Z: l'.111'. 2s.ıo: Trl)'o ıııllı "'>:hır ta· 
kını\. 2i.10: Konfernns. 2&.%5: Jj>an mulil· 
ldsl. 

191 Khr;. Deutschlandııender 1511 m. 
%1,\5: l)eldcll lk~J"JR pl,)"&nQ - l<,ş • 
~~ ~ .......... k?Ne1: ~: o~~ıayı 
n~rl ·atı. 22;2:S: Musl\dJ't he rt at:. %r. ~ • 

heder. 23.SO: Denlzcllik habcrlcrl. 2t: Ococ 
kon rrı. 

lill! J\hı. '\'İ 'A~A 607 m. 
19,2~ l'\slzburgtan \'tgnerln Trlıtan und 

boldt• operası, U Haberler, 2'.SO Dans mu• 
ılklsl. 

Vapurculuk 
TUrk f'nonim Şılr~eti 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, l'elefon: 22925 

Mqdanya Yol~, 
Cuma Armutlu tenMzUh 

aeferleri 
Cumartesi gününden maada her 
(!Ün ~udanya yoluna Tçıphane nh· 
tımından bir vapur k~lkar. Cuma 
Armutlu tenezziih seferlerini ya
pan vapur lstanbuldan saat ~ 30 
da, diğer postalar 9,30 da kalkar· 
lar. Tenezzüh poıtası ayni gUn Ar· 
mutludan 16,30 da döner. 

Tcpebaşı ~elediye Babçcıinde 

ŞEHiR TiYATROSU 
Saa'atkirlara tarafından 

LÜKÜS 
HAYAT 

3 Perd~ 

Y azaa : Ekrem Retil 
BesteleY.•D : Cemı\ Retit 

500 metre mik'abı ceviz tomruğu 
Hav• yağ!\lurlu o\duj'i 
t•kd\rde te111silier kıfl&~ 

sahnede verilecekti 
Askeri Fabrikalar umum 

müdürlüğündep : 
Y~9aki malz~.me kapalı zarf suret\yle 5 - 9 - 934 \ari~indt Dr. 
4 h ı · d'I ek · T ı· ) · h .; Habı41i, Ankar~ caddesı 'n .. at 1 te i a esi ıcra e ı cc tır. a\ıp erin şart~~me 'çın er gün ös· Tclef,.n '2

2
!5M 

leden aonra, münakasaya girmek için d~ o ıün le'1lina.t "ve \e~l\f ıt,,, i\e lil••••••lllllll'llWl""!llllWllP 

AVRUPADA 
Harp Olacak Mı'l. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:1 

H\tler birkaç tayyareye de müsa 1 
ado olµnmasınt istedi. fiitlerin 
bu iatedik~lerine önüınüıçleki on 
sene. zarf ıncla malik olmak arzu· 
sunda olduğu da unutulmamalı 

dır. Müttelik devletlerin on be· 
senel\k bir teslihat tefevvukwt~ 
m~lik oldu~ları dn hatırdan çıka 

rılmamalıdır. Hayır, AlmanyarJı 

kısa bir za.manda yeni bit harbr 

\utuşmağı söze aldıracak ,,.., 
silahlanmış ol1ı'caiı ka~ul edil· 
meı.,, 

"-Demek ki öniimü~dcki or 
sene z{lrf ınd, A vrupada harp o · 
mıyacağına kani ~u\~nuyorsu· 
nuz?.,, 

11
- Bunu \Öyleınek istemecl · 

a\11a, he.r halde böyle olmasın 
bütün kalbimle ümit edi.Yorum 

Buaün~ü günde bir ~ç.yi e.~velin· 
deJ)ı kestireçek kadar cesaret sör 
termek doğru değildir. BöyJc y· 

P.3ınlar fena politikacılardır. He. 
halde Macaristan, muhik taleple 
rine rağl\Jlen, bütün kuvvctiylr 

lovafy~, Row.anya ve Yugo.slav 
ıull\\\n ~dam eşine çal.L§a.caktır .,, 

Ma.~riıt.nuı koınıuları Çekos 
Y•<br. Bunlar kendilerine küçül 

itilaf iamini veriyorlar. Bu küçül· 
itilafı biri birine yapıştıran tutRal 

Macaristandır. Şayet Almanya 
kuvvetlerini, Macar devletiyl~ 
birl~tirecek olun• hu tutkal ya
pı§tırm• vazifesini götme.kte de· 
vam edebilecek midir?. 

auw •• ,. 
Hars itibariyle Romanya Av

rupaya . uzaktır. Fakat Avrupayı 
göz önünde bulundurur. Çünkü 

Avrupa harp korkusu içinde YI\· 

!•Yor, asrı ordular motörleştirili

yor. OtomobiIIer için petrol la-

zımdır; Romanyada ise pek çok 
petrol vardır. 

Avrupada Fraıuanın ~e Al· 
manyanın petrolü yoktur, hariçten 
getirmek mecburiyetindedirler. 
Fransa, harp olursa donanmaaı sa· 
yesinde petrolünü hariçten temir. 
edebilir. Almanya ise edemez 

Bunu temin edebilmek için emir 
bir petrol menbaına sahip olabil · 
mek istiyor. Bunun için de Bal

kan politikası yapmağa mecbur 
dyr. 

Hitler herhangi bir politikar 
Y•pmağa 1\1\Uktedir ol~uğunu ispa' 
etmlıtir. Bugün Almanya - Lehi:ı 

tan muahedesinden sonra Alman· 

yanın Fransa tarafından kurular 
ittifak sistemini bozmağa mukte· 
dir olacağım §Üphe etmeğe cesare' 

edemiyor. Çünkü Lehistan mu ... 
hedesi Fransanm ittifaklar si:ıtemi 
ne ilk darbeyi vurmuştur. 

Fı·ans\zlarm sistemi dÇ>ğ~ud;ı· 

doğruya birer askeri mukavclede1 
ibarettir. Onun ba~lrca rakibi ' 
talyan sistemi idi. ltab·:an sis' 
mine Macaristan. Bulgaristan '"' 
Arnavutluk dahildir. Macarlar~; 

olan itffal'Oın bir askel'~ muknvek 
ye istinat etmekte olduğu aö"leniı 
Bu mukavelenin bu maqdcsi~~ gc· 

re lta\y~ Y\ı!rnslavya ile harl? edr 
r-el< ol~T'"'· Macar· ~~çın d \\ Y µ~<'~ 
lav hududunu geçecekmiş. n\l~Üf 
mttrkczi xe cenubu §arki Avru 
.,ada Macaristan. Avus~ur 'a. Bı ı 

i'riıtan ve ı\r~vut!uk lta1ya tr 

rafındadır. Fransızlar ise Çcko~-

lovakya, Romanya ve Yugo 
yaya malik bulunuyorlar. 

ltah 

ittirak ettihten ıonra bu 
ne k~da.r zaman de.v~ e~~ 
Hitler iktidar mevkiine ;eÇ 
kadar: Ahttanya );\~çptan e~el 
larda hic bir rol W,l8.Jllı)' 
Harpten evci mcrke?.i AvruP' 
Jetleri Bt\ kanl~r<IA tef evx~ >:ii 
liktiler. YalnJz Romanya .

1 
t 

sızdı ve n.i ~y~l il\lt.f ç\c~ 'tti 
sırasında harbe i~t\take kar.fi ~: 
mişti. 

Romanya bir kere daha 
hareket edecek midir? Roll1 

rPn Almanyadaki askeri 

nizmeye karşı b~ük bir hiİ 
vardır. Alman.ra Avustllr 
birleşir birleşmez ve Ma t l 
da ona iltihak. eder etmez, }. i ( 
ya ile Roı,vanya kom§u gibi 1' ~ 
olacaklardır. Kral Karol ti 
~ollern hanedanı.na meıı5 ) 

R~nyadaki çlcmir muh'c So 
Almanyaya taraftardırla.r· . 

ık dar taraftardırlar ki Fr~ns• 
1 

ı 
dan dolayı endişeye dü~ü,>:O'' 
mir ryuhaf~zların reisi olan 

anu Almanyada tahsil gör~ Oo 
ve firara mecbur olduğu 1 h 
Almanyaya iltica etmiştir. 1\\ 

Böyle olduğu takdircl,e /. 
ya ile Romanya arasında~i i 
ihty~ Macaristand'ln alırı•P 

k·ıo~ 
manyaya verilen 62.222 ı "'° 

1,1.rabJ;nu büyüklüğüDdeV ftO Q 
dir. Fakat gay,,et me~l-.uı:: 

11 
ya siyasilerinden bir\1i ~ ·~ 

'l M • tJ~ gün ~omanya, ı e ''V'acar.Jıl 

arazi hakkın~a anla§ac 

ısöy~~di. j 

Milli soıylizmİl} .Av~P.~ 
ammüm etm-rai garıp \ur 
sıl ediyor. Mesko'nun k 

altında olan Macar Q!iJU .~ 
leriyle Codreana'!l.>,m k 
altındaki Rumen milli 1911.~ 
fırkalarını Bitlerin fuk(!. 
teşkil ettiler. Fakat Ma~ 
sosyalistleri: "Ha.rp\en etf 

caristanın tamMDen ihya~ 
dikleri halde Rumen ~ali 
listleri: "RomanyahlarıJ:J 
ketlerinin bir adım y~r:ifıi 
ketmiyeceklerdir!,, diye b' 
lar. 

Diğer taraftan şun~~~ 
icap eder ki Alman mıHı ,f S 

leri ele iktidar mevkiiııe ' · 't 
evel Lehistan koridorııO" 
!ardı. Bugi1n ise korid0

\,• 

siyle on sene metgul olJıı ., 
rını ilan ettiler. Roı11"ıı~. 
carlarla sulh yaparak ~ 
car blo\l~a gire~se O. ·ıt 
tık denizinden Karacler;\ I 

. d 1 •'yl\''' ul uzı>-•an b1r ev et ru el" 

1 .. ·ne ~ 
arın ruyası, ycrı 

<'.aktır. 

Bugün Romanyad3 ;.,e 
vaziyetin huıule gel1Jl81 

1
;G 

h . et b• 
olan yegane şa 11Y ... 1~)1 
zın Titüfoskodur~ 1'-ıt" 

5 
ıa taraHMıdır. Onuıı Al 
ma boz\,~tı.11:. Busi.i~ ~1tı 
ya:ıı heni~z bir rii!;• e 
Hitlcr iktiflar me,·k11~_.,ıı 
beri cok $arip ~eyler 0 

- (~~*' 
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~~~~S~8!l~4~ 
u sporları klübünün 

lııııı.-9'1ııı. •• 

Usabakaları güzel oldu 
ltalf =~lnbuI ıu sporları klübü ta

• ~~n tertip edilen yüzme mü· 
)a. ~rı dün Moda banyoların· 
h l>ı dı. Tertip heyetinin hiç 
tıırl v "h ba. ıgı ı mal etmemeıi, hl· 

katarın büyük bir intizaır 
t .. tk e ~uvaffakıyetle cereyar 
~ .. lletıcelenmesini temin etti. 

ll&a.bak l ıı· · ·· · a ara e ıyı mutecavız 

>ii ~~rcu i§tirak ediyordu. Çol 
ıuci;) • 1 . . k i .. erın yarı§ ara ıştıra et· 

İt;lrafta. derin bir alaka tevlit 
~ 'th. Ve büyük bir kalabalılc 
~4' li aka.ları takip ediyordu. 

, '~rn heyeti Ekrem Rü,ti 
t ltü 1Y~nalı muallim Edi Poh 

!lu Bey, antronör Alek 
~ l renzff yden mürekkepti. 
,;:a.n neticeler umumiyetlf' 
I a.kıyetli oldu. Teknik de · 

1~ !unlardır: 
i nıetre serbest - S?tkı bi · 
~l,17) Brikof ikinci. • 

metre ııerbeıt hanımlar -
) lze) Dohov!n birinci ( 4 

l't\etre serbest ( 12 - 14 yaş) 
i~Ut birinci (52,5) Raif Hay· 

•ttcı' 1 • 
)% lrıetre sırt üstü (14 - 1 f 
.51tk1 birinci ( 1,43) Rönr 

'· ~ l\\etre .erbest ( 14 - 16 yaş 1 
~Ut birinci (1,14) lskender 
ı. 

-o-

of Yada bir çok 
tetJkif at var 
fh 2 

ı bil'. ~ (A.A.) - Bulgar a -
~ dırıyor: 

bita. d" 
i~ un bir takım binalarda 

· t at Yapınıı ve bircok kim· 
. t\'k'f -
Ilı. ~ 1 etrniıtir. Makedonyr 

Orrtjt • "l ~ eıı ı e mü;ıasebatt:-
tt 1'a f dır. ro da mevkuflar ara· 

~)-~ 
os limanlarında 

100 metre serbest hanımlar ( 1 ı. 

- 16 ya~) Jale Hacı Bekir birine' 
Jale Hüsnü ikinci. 

200 mP.tre kurbağalama -
Gork lı:rinci (4.10), Ralf Beyzer 
iki.gci. 

50 metre kurbağalama -
(12 - 14 yaş) Hilda Butner bi • 
rinci (1. 3 5), Hilatviı Butner 
ikinci. 

100 metre kurbağalama -
(14 - 16 yaş) Fikret birinci 
( 1.53.6), Momburi ikinci. 

40 Ometre serbeıt - Sıtkı bi -
rinci (7.25). 

50 metre kurbağalama - (Mü· 
te1~ait) Ekrem Rü§tÜ Bey (0.45.4) 

50 mP.tre kurbağala.ma - (Mü
tekait hanımlar) Madam Asım 
Tur gut birinci ( 1.5). 

4X50 bayrak - lıkender, Sıt -
kı, Gevork, Röne takımı birinci 
(2.30.4). 

3X50 hammlar bayrak - Gi
zell<ı, Jale Hüsnü, Edi Bronter 
ekibi birinci (2.40). 

Hanımlar aras?nda Gizella Ha
nım birinci, erkekler arasında 

Mamburi atlama birincisi olmuf • 
lardır. 

Mükafatlar akıa.m klübün Mo • 

dadaki merkezindetevdi edilmiı
tir. 

Avusturya hadise eri 
hakkında gece yarı
sın dan sonra gelen 

haberler 

Çocuklar1nın ölümden 
haberi yok 

Riccione, 29 (A.A.) - M. Dol
fusun çocukları babalarının ölü 
münden henüz haberdar olmamı~
lardır. M. Mussolini, çocuklar 
!efkatle bakmaktadır. Madarr 
Dolfuı, buraya önümüzdeki pazar· 
teıi günü avdet edecektir. 
Avusturya vatanperverliti 

Viyana, 29 (A.A.) - Viyana 
matbuatı, Dolfusun cenaze mera
siminin biitün halk arasında bırak· 
tığı derin intibaı müttefikan ka: 
detmekte ve bu ölümün Avusurya 
vatanperverliğinin tam bir kema· 
le gelmesini temin edeceğini yaz 
maktadır. Diğer taraftan Viyana 
matbuatının civanmertlikten mah 
rum olan hattı hareketini nefretle 

~il F grev kaydetmektedir. 
,,~ .. tanıiıko, 29 (A.A ) - ..,. ___________ ... 

"'''"l · . · r ' ''l'retl ıçın yeniden sarf edi . T• t h• 
ll'"rı b·~te rağmen büyük Ok. ICare ve za tre 
''-' tt utiin limanlarında Borsasındaki dünkü 
'" lrı~kted" gre\ 
'• lt. 
~Otıajl\d 

)' \~" .. e zabıta ile bir fab· 
L' \"\ıl- uı eden grevciler ara . 
Q" "lla lr ı. relen b' .. d 

ııc11j öl .. ır muıa eme-
•tttr. 11\uı, 40 kişi kara 

'1"il 
--o--

a gençlerinin 
~o)te"· seyahati 
t .. i tıt, 28 (A 
i.i '-lenıupt .A.) - Muğla 

I~ :ere bura.darı F ethiyeye git· 
a.r,f an g . l 

" •nda h eçrnıı erdir. 
-. n ara ti 

t• • Ulur! re e karıı· ı 
~l~i 1\ •nrnıtlardır. Halk-

· ete v ·· 
''l'tlt te h .. e surur ve hal 

~ ~· ıa uratı 
ııl~rd. arasında 

ır. 

satışlar 

- Jstanbu a g rt n . Ruıtda\ 1 QS 
Ç2\ dar 28 nohut 4 l · 2. un 45, yan.ı.k 
ı 5 1-2, peynir 2 ton iç badem 1 MO 

kilo. 
h:anbuldıın çı '.-an : Tiftıl.: 5:'60 kilo 

.! - :'atı~lıır : 
Beher Kilosu 
Kuruş Para 

Yumu,ak buğdır 
:ert bu~d:ı.y 3 18.5 
Ça\dar 2 25.5 
Arp:ı yf'mlik dokme 2 .10 

Bakla .+ 
~arı mısır :3 20 
l\uş 'emi 6 ,l5 

lç fındık 35 4 
Zemn, a~ ehtr.a 35 37 

'emeklik :m. M 

Romanyada 300 
binden fazla Öz 

Türk var 
~ (Baş tuatı 1 nci sayıfada) 

üç, dört bin senelik eski Yunen 
mermerlerinde görülen tenasübe 
ve ahenge maliktir. Bütün dün -
yanın en güzel erkek örneklerine 
orada tesadüf olunur. Bunlar sa
dık Romanya vatandaşdırlar. Her 
Romanyalı bunların necabetin -
den ve devlete karıı muamelele
rinden hürmetle bahseder. Ana 
vatana rabıtaları ise örnek diye 
gösterilecek kadar kuvvetlidir. 

Fakat Romanyada müslüman 
Türklerden başka bir de hrisiyan 
Türkler vardır. Ve yukarıda işa
ret ettiğimiz ikinci kısım Türkle· 
de bunlardır: Hristiyan Türkler 
"Gagavuzlar,, kısmen Debriçedc 
ve bilhassa kesif olarak Basarap
yanın cenubunda ya§ar. Müslüll!< 
ve hristiyan her iki zümreyi yüz 
altmışar bin olarak göstermek 
doğrudur. Eski Höcebeyden, ya
ni Odesadan lstanbula kadar mev· 
cut olan Türkçe dili kuşağının 
müh:m bir kısım halkaları da bu 
"Gagavuz,, ismini taşıyan hristi· 
yan Türkler tarafından teşkil o -
lunur. Balkanların timalinde ve 
cenubunda bunlar!n eskiliğini on 
birinci asırdan altıncı asıra kadar 
irca edenler vardır. 

Son defa Varna asarı atika mü
zesi müdürü tarafnidan ne,redi -
len bir tetkik bu hristiyan Türk -
leri ilk Bulgar krallığını teşkil 
eden ve şimdiki bulgariıtana adı· 
nı veren Bulgar Türklerin baka -
yası olarak göstermekteir. Rus 

Ruı, Çek, Leh, Macar, Romen, 
Bulgar Türk membaları bu Ga -
gavuz adını la§ıyan Türklerin ırki 
aslını bizim neslimize raptetmek· 
te en küçük bir tereddüt göıter• 

mez. Evelce Rumen ordusunda ve 
mekteplerinde Bulgar zannedilen 
ve kendilerine Bulgar diye hitap 
edilen Gagavuz gençlerine şimdi 
Türk muamelesi yapılmakta, bun
lar çok sevilen ve çok itimat edi
len bir unsur gibi şefkat muame· 
lesi görmektedir. Müslüman ol -
madıkları için bunların ana dili 

olan Türkçede sekiz yüz seneden
beri kullanılan öztürkçe ıözlere, 
darbımesellere tesadüf edilir. 
Bunlar hiç hir zaman "cahil,, de· 
mezler, "karanlık adam,, derler. 

"Cazip,, demezler. Kendini çok 
sevdiren bir adamdan bahseder -
ken ne kadar "sargın,, derler. Ko-

nuştukları Türkçede bizim dili -
mizden düşmüş yüzlerce güzel ve 
manalı kelimelere maliktirler. 

!l - VAKiT 30 TEMMUZ 1931 -
Italya kime karşı 
hazırlanıyor ? 

İtalya Almanya hududundan 35 mil mesafedeki 
Brenner geçidini tahkim ediyor. Çünkü askeri 

ha.zırhklarının hedefi Nazi Almanyadır 

Bugünlerde İtalyanın Avusturya hu
dudu üzerindeki askeri hazırlıkları hak
kında çok mühim haberler gelmektedir. 
Deyli Ekispres gazetesinin Vivana mu
habiri A,·ur.turya, ltalya hududundan 
geçerken vaziyeti tahkik etmi~ ve huna 
dair gazetesine mühim bir yazı yazmış

tır. Muhabir diyor ki: 

"Muanodan geçerek Pa110 di Gio· i 
voya ve oradan Brennere gidiyordum. 
Bu mıntaka tam bir harp mıntakasın
dan farksızdı. Askeri faaliyet o kadar 

mühimdi. Küçük şehirlerin yollan as
keri nakliyat ile doluydu. Yollar asker 
ile kayna,ıyor .. Uzun kamyon kafilesi
nin ıeçmesi için beklemeğe mecbur olu
yordum. Aska·i mühendisler, yer altı
na telefon hattı uzatıyorll\rdt. 

Burasını tam askeri bir mıntaka· 

dan ayıran fark yaralı tıı,ıyan sedyeler 
bulunmamasıdır. Brenner geçidinden 
bir kaç mil ötede büyük bir ormana gir
dim. Günef apaydınlık olduğu halde, 
ormanın içi loştu. Birdenbire kulağıma 
askeri kumandalar aksetti ve boı ular 

öttü. 

Dikkat ettim .. Ağaçların altında ça
dırlar kurulmuttu. Fakllt bunl:ır yüz 
metreden bile göze görünıniyecek ıe -
kilde boyanmııtı. Askerler de ye,il Ü • 
niformalar giydikleri için ormanın ye -
ıilliği içinde göze çarpmıyorlardı. a -
ğaçlara asılan levhalar, her yf'rde ka -
rargah kuran kıtanın ne olduğunu ve 
nereye mensup bulunduğunu gösteri -
yordu. Bunlardan birini okumak için 
durdum: (XII batarya) yazılıydı. Bir 
zabit yanıma gelerek durmadan ilerle -

memi söyledi. 

l tiraz: ettim: 

- Avusturya ile İtalya arasındaki 
yol üzerinde durmama müsude etmi -
yor musunuz! dedim. 

- Hayır, dedi, burada durmayınız! 
Daha sonra fotofral aldığım, yahut 

tetkikat yapmak Üzere durduğum tak -
dirde derhal tevkif olunacağım bildi ~ 

rildi .. 
Yolculuğuma devam ettim ve hu -

dut istasyonuna doğru ilerledim ve yer· 
}erin kazıldığını gördüm. Bnr~!ara to• 
ve mitralyöz yerle!tirilecekti. Kayalık· 
ların mağaraları içi dolu çuvallarla ör-

tUlmü, bulunuyordu. Fakat bu perde
ler bile göze çarpmema!arı için türlü 
tifrlü bo; a\ırı a boyanmıştı. 

Kayaların dibinde askcrbr siper ka
zıyor, her yerde §U levhaya tesadi.i~ o
lunuyordu: 

- Yasak! 
Acaba Sinyör Muıolini Avusturya 

tirolünden Alman arazisine 35 mil
lik bir mesafeden geçen bu geçidi r.cden 
tahkim ediyor? Geçidin arkasına ne
den 20.000 asker > er!eştirmi~, hudut· 
tan elli mil mesafede olan Bot'l.ende ne· 
den 20 İtalyan tayyare bölüğü hazırla
mış bulunuyor? 

Avrupanın haritaaına bir röz atıla • 
cak olursa bunun febebi hem'!n anlaşı• 
lır. 

Bu hazırlık Fransadan yana bir en
dite hissolunduğu için yapılmıyor? Çün 
kü Fransız askerlerinin Brenner geçi· 
dine varması için lsviçre, yahut Alman• 
ya ve Avusturya arazisinden geçmesi 

lazımdır. Sonra bu hazırlık ayni se • 
heplerden dolayı Çekoslovakya, yahut 
Yugoslavyaya karşı yapıldığı da iddia 
edilemez. Çünkü Avusturya, İtalyanın 
cebindedir. 

O halde Nıui Almanya ka!ıyor.,, 

* * 
Deyli Ekispres gazetesi bu müna • 

sebetle yazdığı bir ba•makalede şu mu· 

talealan yürütüyor: 

"Gelen haberlere göre l tal yan as -
kerleri hudud:ı doğru yürüyorlar. Fa -
kat bu askerler, küçük AvuıturyalıYl 
kurtarmak hususunda geciktilt'r. Fa • 
kat küçük Avusturyalıyı kurtarmak 
mümkün olmadıysa onun kurduğu re • 
jimi kurtarmanın vakti geçmt.mi~ti r 

Bununla beraber şayet Dolfu!un 

arkada~lan yabancı süngüleri memleket 
içine davet edecek olurlara hata eder -
ler. Gerçe bazı insanlar dahili hüku -
metleri yabancı yıırdnna güvenerek 
durdurmak İstemi!lerdir, fakat nadirt'n 

muvaffak olmuşlardır. 
"Musolini de bunu bilir. Fransızlar 

1870 de bu tecrübeyi yaptılar. Fakat 
tecrübe muvaffak olmadı ve hu muvaf
fakiyetsizlik, bu teşebbüse girişen Lui 
Napoleon hükümetinin itibarını düşür· 

dü ... 

Hariciye Vekilimizin 
görüşmeleri Denizyolları 

Ankara, 29 (A.A.) - Bugün i Ş L E T M E S i 

··--------------· 
1 öğleden sonra Afgan ve İran bü •1 4,centelw l\arakôy · Köprüraşı 

yük elçilerinin hariciye vekilimiz l:•'•r•t •4•2362 - Sırke ı Mühürdar udı-
doktor Tevfik Rüştü Beyefendi 
nezdinde toplandıkları ve iki dost 
hükumetin cümhuriyet hükumeti· 
nin hakemliğine tevdi ettiği Af· 
gan - lran hudut ihtilafı ı§ınır 
konuıulduğu haber alınmıştır. 

••nnllllttllUIUWUCllllUHHUUHHltnmnmttlltlttHtllllllllKldHlllllHIUIKllUHHlflllhfflllllll 

ll:ın Tele lorı 22740 

lzmir süra't 
lskenderiye yolu 
1 Z Mi R Vapuru 

31 Temmuz 

S A L 1 · 11 de Galata rıh· 
Gariptir ki Dobriçede yaşayan İncil'i sırf kendi cemaati için 

müslüman Türkler, din farkına Türkceye çevirmi• ve kf!ndi fakir 
y b l k d'l • ~ Tf 

tımından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire. lskenderiye'ye 
gidecek •e dönecektir. (42j4) ragmen, un arın en 1 erme f ev- kesesinden yaptığı masraflarla u-

kalıide yakın olduğunu hissetmiş- fak cüzler halinde yedi kitap bas
;erdir. Mangalyada Gagavuzlar tırarak hristiyan köylere dağıt -
hakkında ne düşündüğü kendisi • 
ne sorulan dört yüz ıen~lik cami· 
nin imamı İt.mail Efendi geçen bir 
Türk seyyahına: 

- Bunlar vaktiyle dinini ver • 
miş, fakat dilini vermemi§ amca· 
lardır.,. Cevabını vermİ§tİr. 

lnanılmıyacak bir şey, bizde 
ülemamız bütün gayetlerile Türk 
milliyetperverlik cereyanına kar -

mıştır. 

Geçen sene hristiyan Türk genç
leri hu papasın el!'nci vaaz ve ir
şat hayatını tf!ııİt ir.in içtima etti
ler ve onun hakkında irat ettikler· 
nutuklarda: 

- Bizi Bulgarlaştırmaktan kur
taran, bizP- nereden geldiğimizi: 
nereye g'~t!ğ:.~izi öğreten ve bize 
doğru yo1u gösteren klavuz baba· . 
mız sensın.,. 

D~ye kendisini takdis ettiler 

alkışladılar. 
Ayni hristiyan Türklerden elli 

altmıs bir. kişilik bi .. ki•tle Varna 
etrafı~da keıif ola .. ak ya~ıyor. 
B:.ınların b•r kısmı da Rusyanın 

Bartın Yolu 
B U R SA vapunı 

30Temmuı 

Pazartesi 19 da Sirktci 
rıbtımıodan kalkacaktır. (4235) --

TRABZON · 
sür'at volu ., 

ERZURUM vapuru 
31 Tcmmuı 

SAL 1 20 de Galata 
rıbtmıından kalkacak. Gidişle 
Zon~uldak, lnebo'u, Sinop, 
Samsun, Fatn. Giresun, 
Vakfıkebir, Trabıoo, Rizeye, 
Dönüşte bunları iliYeten Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

şı mücac!e!e ederken hri:ı~iy<m Türk 
ler arasında şimdi seksen dört ya
şına varmış bir papas ::on derece 
dikkate lav 1 ~ h"r tak•rn neşriyatla 
ve kiliselerde yaptığı v:.ıazlarla 

hristiyan Türkleri e1li senedir 
Bulgarla~tırmak istiy~·- ı:.crevana 

kar~ı rnücadeleetmiı, or.1ara Türk 
asıllarını unutturmamağa muvaf -

Baı.,,r'l .,,.~ ,.ııı. mi:cavir olan kısım-

larında bulunmaktadır. 1 1 
1----------------
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A vusturyanın 
hudutlarında 

içinde 
komşu 

harp devam ediyor 
toplanıyor! ordular 

"Almanya Fon Papeni Avitsturyayı 
.Milletler Cemiyeti müdahale 

ilhak için 
etmeli!,, 

gönderiy 
diyorlar 

_. <Bat tarafı ı inci aayıfada) bildirildiğine göre, dün akşam sa ltalyan matbuah Almanyaya 
edilmeden evci müşerek bir hare· at 19 raddelerinde M. Dolfusun hUcum ediyor 
ket zemini bekleniyor. hatırasını taziz için kotu meyda • Roma, 29 (A.A.) - Havas mu-

Petit Joumal gazetesi, İtalya· nında icra edilen merasimi müte· habirinden: İtalyan matbuatı 
nın teyakkuzu ani tehlikenin her· akip ~ehrin muhtelif yerlerinde Dolfusun katli münaaebetiyle al • 
taraf edilmesine mühim ıurcttr birdenbire bir çok silah patla • manyaya hücum etmekte berde • 
yardım ettiğini mÜJahedc etmek· mıştır. va.mdır. Gazeteler, her vakitkin
le beraber bir taraflı bir müdaha· Mesele tahkik edildikte nazile- den ziyade uyanık bulunmağa lü
lenin " tehlikesi kimsenin gözün· rin meydan okumalarma taham • zum gösteriyorlar. 
den kaçmıyacağmı kaydediyor n mül cdemiycn şutzkorp efradının Lavaro Fatiıta gazetesi, kato -
yeni bir tehlike karşısında muahe· kendilerine hakim olamıyarak be· tiklerle alelumum Avusturyalıla -
delere riayet edilmesini temin içir: lediye bahçesindeki halkın üzeri- rın vatanperverliğine müracaatla, 
İngiltere, Fransa, ve İtalya ara· ne ateş açtıkları anla,ılmıfhr. Hitlerin müme11ilinin "miyancı -
sında bir letriki mesai tesis etmek Şa~kına. dönen ahali hertarafa lık,, tan ibaret vazifesini akım bı-
li.zımdır,, diyor. kaçmağa başlamıftır. rakmalarını ve nazizmin kucağı -

Buna mukabil M. Paul Boncour. Opera caddesinde, geçenlerden na dütmemelerini dilemektedir. 
Ouvre gazetesinde yazdığı biı bir kişi telef olmuf, iki kiti de a· Recimo Faıista gazetesi, Bat • 
makalede diyor ki: ğır surette yaralanmıttır. vekil Hitlerin, Avuıturyadaki 

"Milletler cemiyetinin iıe ka· Gratz fehrinde son derece bir mahmilerinin hizmeti üzerine, va· 
rıfması lazımdır. Milletler cemiye· heyecan hakimdir ve yeni hadi • ziyetinin güçleıeceğini yazmakta· 
ti diyorum, yalmz Fransa, lngil • seler çıkmasından endişe edilmek dır. 
tere, İtalya değil, bu üç devletin edir. Koriyere Paduano il~ beraber 
uyutması lizımdır. Fakat kafi de- Styrianın !air yerlerinde kayde daha bazı gazeteler, her hangi 
ğildir. Milletler cemiyetinde A- fayan ba,ka bir vaka yoktur. bir diplomatik te9ebbüsün aley • 
vuıturyanın istiklali ile hiç değilse "azller yollar1 tahrip ettiler hinde bulunuyorlar, ezcümle di • 
hüyük c1evletler kadar alak~dar o· Belgrat, 29 (A.A.) _ Hali fi. yorlar ki: 
lan di<"0~ er memleketler ve bılhasta "Eazı anlarda sulhu kurtaracak rarda olan Avusturyalı nazilcr, 
küçük itilaf devletleri hep birliktr askertaııyan kamyonlarla top a • olan top aletidir.,, 
bu itilafı tasvip ve takarrür ettir· rablarının ıeçmesine mani olmak Allkadar devletler nUfuz· 
melidirler.,, maksadiyle Yugoslavya hududu lar1nı göstermelidir 

inglltere hadl•elerl dikkatle haricindeki yolları tahrip etmit • Berlin, 29 (A.A.) - Memel di-
taklp ediyor 1 d' yet m-lisinin feshini mevzuu 

Halifaks, 29 (A. A.) - lngil· er ır. "'"' 
Bl b h · · k k · bahseden Correspondance Diplo· tere baıvekili Mister Makdona1d ei urg te rını, anca ço çetın 
b. ·· d l · .. k' · · d malik 0 azetesi diyor ki: Avusturya hadiselerini dikkatle ır muca e eyı mutea ıp ıstır at • 

k d b·ı · 1 d. lhd-.. olwı.n vaziyet idame e • takip eylemekte ise de bugüne a· e e 1 mı! er ır. 
t dilemez. Memelde tesis edilen 
dar, bu hususla beyanatta bulun· 200 ölü ve bir ~ok yarah yeni direktuar!n halkın emniyeti· 

maktan imtina etmitir. Her günı Viyana, 29 (A.A.) - lnsbruck ni haiz olmadığını ve binaenaleyh 
muntazaman ba,vekilet1 ~ muha- emniyet müdürünün katli ve viya· vazifesini terketmeai lazım geldi· 
berede bulunan mumaileyh, A • na hadiseleri üzerine tyrolhalkı ve ğini, millet parlamentonun ağ • 
vusturya buhranı vahametini art- heimweh'ler milli sosyalistlere kar· zile söylemekte haklıdır. Hı.ıku • 
tırdığı takdirde mezuniyet müd • tı ıaleyana gelerek bunların aley- kun bu yeni ihlalinden dolayı a· 
delini kısaltarak . avdet edecektir hinde doğrudan doğruya harekete laka dar devletler nüfuzlarını ıös· 
Macarlar, Avuaturya hudu· geçmi,lerdir. Hususi haberlere tcrmelidirlcr. 

dunu tahfid ediyorlar göre mil1i sosyalistler son üç gün Alman matbuat. ne diyor? 
Pc§te, 29 (A. A.) - Ekseriya içinde iki yüz ölü, birçok yaral• 

mevsuk haberler alan mahafilderı ve yüzlerce esir vermişlerdir. 
öğrenildiiine göre Macarlar, A· 
vusturya hududunda askeri tahti· CiUmrUk binaaına taarruz 
dat yapmaktadırlar. Doğruluğu · 
nu tahkik imkanı bulunamıyar 
bu tedbirin tamamiyle ihtiyati 
mahiyette olduğu beyan edilmek 
tedir. 

it•lyan ordueu Avuetury• 

Viyana, 29 (A. A.) - Bavycr
da müeaaea Avusturya tefkili.t 
azası dün gece yukarı Avusturya· 
da Kiregvalt gümrük binaıır 

taarruz etmi9lerdir. Avustury: 

Berlin, 29 (Havaa ajansı mu 
habirinden) - Alman matbuatı 
Avusturyada vaziyetin salah ikt' 
ıap etmekten !:·ok uzak bulundu· 
ğunu ispata çalıfmaktadır. Gaze· 
lelerin iddia ettiklerine göre, hal 
ornda kanlı kavgalar devam el 
mckte ve hükumeti haz!ra erkir 

· arasında vahim rekabetler hidi· 
olmaktadır. 

Gene Prens Ştarhemberg'ir 
son nutkunu tefsir eden Alman 

nüahaaında müteveffa batvekil M. 
Dolfusun en son makalesini net· 
retmektedir. M. Dolfus bu maka· 
lesinde diyor ki: 

"Avusturyanın siyaseti bizzat 
kendi istiklalini temin etmek! 
beraber Avusturyaya diğer Tuna 
memleketleriyle ahenk içinde ya-I 
famak imkanını vermek gayesini 
istihdaf etmelidir. Bu bir infirat 
siyaseti değil, her feyden evel A· 
vusturyanın istikl~lini ve kendi 
mukadderatına kendisinin hakim 
olmaaı hakkını idame etmek si · 
yaseti olmalıdır. Diğer taraftan 
iktıaadi meseleler Avuıturyada or 
bet senedenberi ilk defadır ki b! 
fırka meaclesi olarak tetkik edil 
miyecektir .,, 
Barbarhk hadden a91r1d1r 

Vatiltan, 29 (A. A.) - Osaer· 
vatore Romano gazetesi, müdü · 
rünün imzası altında bir makak 
ne!retmektedir. Mumaileyh, hı· 
makalesinde tiddetle nazilcrin a· 
leyhinde bulunmakta ve töyle de· 
mektedir: 

"Bu barbarlığın uyandırmı~ 
olduiu nefret, hadden aşırıdır. Vr 
bunun uzak· ve yakın bütün i.mi' 
ve mes'ullcri vicdanı umumi 
mahkemesinin huzuruna çıkmış • 
tır. 

Von Papenln vazife•I 
9Uçl .. i~or 

Viyana, 29 (A. A.) - Resm' 
Alman gazeteleri, M. Fon Pape · 
nin tayinini vesile ittihaz ederel 
ölümünden sonra da Dolfus aley• 
hinde ne,riyatta bulunmaktad:r· 
lar. Ru ne9riyat Avusturya efkar; 
umumiyeaini aıabile9tirmektedir 
Avusturya efkarı umuimyesi b,· 
tarzı hareketin M. Von Papcnir 
vazifesini kolaylathrmıyacağı it' 
kadındadır. 

Von Papenln Viyana elc;lllil 
hakkında mUtallalar 
Paris, 29 (A. A.) - Muhtelif 

me-mleketler ıazeteleri, M. Yor 
Papenin Viyana el~iliğine tayin: 
ni pek o kadar enditesiz karşıla 
mıyorlar gibidir. Excelsior ıaze· 
tesi diyor ki: 

hududunu a,mamıf 
Belgrat, 29 (A. A.) - İtalyan 

ordusunun Avusturya hududum· 

jandarmaları bunlara kar!t ater 
açmışlardır. J;ındnrmalardan bir· 
telef, muavin polislerden de bir: 
mecruh olmu!tur. 

aımıı olduğunu bildiren haberle Aallere o[tlmatom verildi 

Doirudan doiruya yapılagel· 

mekte olan icraat yerine diploma· 
si faaliyet kaim olmaktadır. V 

matbuatı, Avusturya hükumeti· h bu faaliyetin itiraf ed ilmiyen e-
nin, Batvekil Dolfuaun netameli defi, aynidir. Yani Avuaturya· rin aılı olmadığı anlaşıldığından 

Yuıoslavya siyasi mahafilinde 
bilhassa Avusturya hükumet kı· 
taatı asilerin elinden Klagenfurt 
ve Bleiburg kasabalarını istirda• 
ettikten aonra, yeniden sükun hi 

sıl olmuftur. 
Cuma ge-;esi ile cumarte::i gÜ· 

nü, bütün gece \'C bütün gün, 70C 
den fazla Nazi, Avusturyadan kr 
çıp Yugoslavyaya iltica etmitler 
dir. Bunların ekserisi 18 ile V 
yaş arasında, müsellah, delikan · 
lılardır. Bunların el'erinden ıi · 

lahlarını alan Yugoslav hudıı · 

muhafızları, timdiye kadar 20!' 
tüfek, bir mitralyöz, ve 20 revol
ver toplamışlardır. Mültecilerin 
hepsi de hapsedilmiılerdir. Hü -
kumet, henüz bunlnr hakkındl\ 
bir karar almıs değildir. 

SUihiar patladı, yeni had 
selerden endlte ediliyor 

Vi ana 29 A.A.) - Gratzdan 

Viyana, 29 (A.A.) - Bazı va· 
itler hili.fina olarak Karinti eya· 

Jetinde vaziyet asla vahamet kes· 
betmit değildir. Aai naziler pe • 
riıan bir halde Lavanta ormanla· 
rına iltica etmiflerdir. Bunların 
zayiatı miihimdir. Yüz ö!ü ve 
gen.~yüzlcrce yaralı vardır. 

Hükumet kıtalarmın zayil\h ise 
as1-:erden S, jandamıadan 4 di • 

' 
ğer letekki1llerden 5 maktul ile 
1 O kadar yaralıya mHnhaıir kal -

siyasetini gütmek iatemesi keyfi· ,un Almanyaya ilhakıdır. 
yetini esefle kartdryor. Praı gazetelerinden biri diyor 

Yugoslav matbuatı ki: 
ba9ka dUtUnUyor Avusturya iıtiklili bakımındar 

Belgrat, 29 (A.A.) - Yuıos • Yon Papenin tayini, Bavyera hu
lavya matbuat!, Avuaturyadaki dudunda on bin lejyonerin bu· 
suikastın Almanya tarafından mü lunma11ndan daha tehlikelidir. 
re~ep nlduğunu isbate çalıtmak • Mançeater Guardian yazıyor: 
ta ve bu iti batarınak için M. "Umumi dütünce Almanyanm 
Rintleni intihap eylediğin.i söyle· Avusturyanm A1manyaya ilhalt· 
mektedir. Filhakika M. Rintlen, için komplolnr yapmaktan farip 
muyonal sosyalizme pek mütema• olmıyacağı suretinde-lir. 

mıthr. yit olduğ•.ı gibi diicr taraftan Al· İtalyan ma~buatma geline(' 
En •on vuru,mn, 70J kad:ır na- rr.a.nyada, uzun zamandır M. Mu· bunlar tamamiyle Almi\n'·~ Alev· 

zinin, Yugos1avya hududunu aş • :ıolini ile münasebette bulunan hin~ kıyam etmiılerdir. M. Vor 
mak maksadıyla lahhani.;t ettik • mumailcyhin b11 hareketin 11.!zu • Papen;n tayinini !iddetle tenkit 
lcri Volkerma civarında vuku bul mu hakkın~a İtalyayı iknaa ve el!T'"!<!~dirler. 
muttur. Şimdi bu asiler hükU- bir müselli.h mi;dahalenin önüne Fazla olarak ltr.1ya gl\zcteleri 
met kuvvetleri taraf!ndan aıkıttı • geçmcğc muvaffak olacağını ümit ortaya !Öyle bir nazariye ahyor-
rılmıt bulunuyorlar. Kendilerine etmekte idi. far: 
bir ültimatom verilmittir. Niha • M. Dolfu•'un aon makaleel "Eğer Bcr1in hükumeti nezdir· 
yet yarına kadarteslim olmaları Londra, 29 (A.A.) - "Sunday de diplomaai tarikiyle bir te§eb-
bekleniyor. J Diıpatdı,, ıazeteai bu aabahki büste bulunulacak olursa İtalya, bu 

lctebbüae iıtirak etmiyec 
hakika Romada böyle bir 
büaün Avusturya vaka7i' 
ya, Franaa ve lngilterede 
liğinden uyandırmı' old 
lamelin manevi kuvvet ~· 
miyetini zaafa dütüreceiİ 
aSJ serdedilmektedir. 

M. Dolfus'un cen 
kaldırıldı 

Viyana, 29 (A.A.) -
fa M. Dolfusun sandu 
den dün laakal yüz bin 
miftir. Başvekilin cenaze 
mi, öğleden sonra, tan , 
rette kaldırılmıştır. Beled 
resinin önünde piyade, f 

topcu kıtaatı, halkın cııı 
yccanı içinde, cenazeye 
lam resmini ifa etmişler 
but. sondurmanın üzeri 
duğu esnada, hazırun 

bulunan kadınlar hıçkır~ 
ağhyorladı. Merasime 1 

den re~mi ~ahsiyetler ço1' 
lıkh. Bu meyanda mor U 
lı Stumşaren, ye§il ünifo 
yi~n·ern zabitanı, mektef 
si haz!r bulunuyorlardı. 
mahfilde, mülki ve as 
met erkanı sefirler heyet~ 
kalet vekili Prens Şıtst 
ile beraber bütün kabi 
belediye reisi ve nihayet 
hur M. Miklas He maiyt 
almıslardı. Dini ~yini, 
ha! ~iskopusu kardinal l 
zat icra etti. 

M. Mussolini tarafı 
ka1~.Je murahhas olar.ak 
len ha1yıı. ~vanmdan M· 
no, tıo11 ~~.kikadn vetit 
ku"M"!t erk5.n,ni\ f:\kd;Jl1 

Reisicümhtır M. Mile 
di' '!tti~i nnttı1 ·~a 'llÖ,·le de • 

"Sade yüce bir Avut 
~il. avni zamanda yü~• 
palı olan Dolfusun va•1 

fiycn icra edeceğiz. ~ 
onun dilediği ıibi, eJ1 .. 
timai eaaslar üezrine ı:oiJ 
ve müstakil bir Alman 
caktır. Müteveffanın ' 
zim de arzularımız ola~ 
zi artık hiç bir Jey tefr 
cektir. Ve gene hiç bit 
kil Dolfusun hatladığı 
bir ittihat ile devarrı ~· 
mani olamıyacaktır. 1 
Avuıturyanm mazlufll t · 

Bu sözlerden sonr•ı ~ 
bu ıeni cinayeti cihaJ1 t 
zurunda tel'in etti. 

M. Miklas'ı ıniite~.t 
'tP"'" 

Şıtarhemberg, M. fte~f 
diye reisi de, müteve 
takip ve Avusturyaıı~~ 
müdafaa etmeğe an~ 1;t 

Cenaze alayı, Sig.~",lı 
t .. d ınuı• . crennum e en ··Jdiı' 

d ··zıı 
arasmd1' yola u tJJ 
Do1fus, Prens Şıtarh~ıt 
7.ırlardan Şıtokingerı e 

ıo 
kocasının tabutun&J ,Jı 
kip ediyordu. 'Y ot1•

1 . d' ·ı· dur" 1·' yon ınsan ız1 ı şte r 
Viyanamn meşhur JI 

"t" "ldu" Sonr' t ne go uru · .. t, 
yıJ,. 

bir tcıp arabasına Jı 

l 
w 1e., 

zing mezi\r ıgına 
defnedildi. 



Adetlerin iklimler ve ırklarla 
değittiii, muhite mutabak•tın 
Yalnız maddi deği\, hatta daha 

1~ fa~, ~ir manevt il~m dwwru oJ. 
il duğu muhakkaktır. Fakat Avru · 

~1.nın ~ir köteıinde ve epey tima
lınde olan lnıiltere1' ıir~iiiniz 
~e l.ir nevi zihni karantinadan 
kurtulup da lnıiliz l'Uhwıu anl. • 
l!ııya bat ladığınız zaman bu mem 
lelcetin bir ayr..ı kıt'ıe. ve b.u in"n· 
ltrın bir a.rı:ı ır~ kadar. ha~ a· 
C.ip telakkiler ve adetlere zebun 

~e ~D\I ıörüraünü. 
ği Sokaklarda, nakil vaııtalarının 

:talun ıo\~nu ıÖ\\ü.tiinc\e h~ 1'aı
kaJrJc bqlar ve ·Y•lnız, inailizce • 
:te ınahıua, tek lı~li, en çok kul· 
1~ılan fiil olara~ myhataba gört 
f~la; bird~ değijtirmeye elver.\f · 
h cılınean,, in ikide 'bir tekrarla • 
llıtına ~d!r Clua~ '-de·· · 
fuıu biıinı t!.~i "Amia,, i \ıta~la· 
t,n ve onun ıibi h1riraiz l>ir te • 
''''ıkülün deiil mürai bir uysallı· 1 ~ 

'' n remzi olan 1nı fiil, Jngiliz ru· 
h~t...ı karakterize eden blimeler· 
den biridir. 

Riya, İnaiHz milletince bir 
ttliirntaz h'aılettir. Dünyanın er 
tnürat terbiyesi lngilterede veri · 

Londra: 20. 7 .34 
gencine biraz ilerde büyük biı 

bir blıb..ltia ıi'i~ünü dinl,ttiren 
değerli, coıkun heyecanlı bir bati 
bi ıöıterdim; "~li .,i?,, d\ye 
ıordum; ıu cevaln verdi: . 

' "- Dinliy.enler, onun kendile· 
rini heyecana ~tirmeıi için böy· 
le göründüğünü, didindiğini bi · 
lirler Vf: alakalarına bu kadar e
hemmiyet verildiği için memnun, 
dinl~rler .. Ei~ ~u kadarını iç~
qen 'elerek yaptığını, kendiliğin· 
den böyle coıabil~iğini bir an a· 

lstanhul Kumand.ftbit 
Sıtınılma Komisyonu ıl lnları. 

Fırka kıt'aları ihtjyacı iç~ 
18,00() k~lo sade yağı kapab 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31 - 7 - I 934 
sa\ı günü saat 14,30 ~~ır. 
TaliPlerin ~ümune ve ş~rt -
nameyi görmek üzere her 
giln ve münakasaya iştir~ 
için de o gün ve vaktinden 
ev.vel tekUf ve teminat me~
tu,Plarile Fın~lıda lstanb\11 
Kumand~nhğı satınalma kp
misyonuna müracaatları. 

(9~ (3903) 

~Uanna aetir•eler "De~i !,, d~e • • • 
hiç olmazsa çocukları yakınınv Selimiyede 33 Fırka ihti -
brr91kmazl•r.,, Y~ ~ 3'.tOQQ ~lo ~thcan 

lnıi\\erede z!ki bir ham ma\1- ff-• ~ ~~-g.\,y,, ~000 ki· 
d~ ıibidir; ıixaıetin. ticaretin v \Q bamya, 12,000 kilo doma -
araııra d~ ilmin laboratuvarında *" kapalı zarfla münakasa
~al İıçin ıürünmekte ve heder oJ. ya ~onmuştur. ihalesi 31 -
makt .. dır. v,ı~ köpeklerden 7 - 934 sah günü saat 15 te-
b ı... d r:•,en "--Lı,' dendig"'ini i•it d• 'T 1. . · ·~e e ~ ~ , • . -· :r ır. .,_a ıplerın şartnameyı 
tim Rurada zeka, 11v.rı ve luzu~· .. ek ·· h •• .. 

· ~,'"'",~ • ktadır· ıorm \lZere er gun ve mu-
ıuz bır mezıyet aayılm9t nakuay.a iştirak için de o 
burnu fazla koku alan, ku~ğı ~\ ...u- ... ırt• d J t k 

. · · • 1 f _ı ~~ ve v-. ın en evve e -haf ıf çıtırtıyı ıııten ınıan a •~2' lif t • t kt l ·ı 

. · • ak ve enuna me up arı e 
zekı olan msan vnı mer ı. " i\ndıkh~ lstanbul Kuman • 
yandırır. d 1 .., Satift 1 k . 

Sevgiden b~~ lrilt~ ~~aıe- an ı~ı .. -~,a ma omısyo · 
betlerde li"n k1ite ~let~n nuna muracaatlan. 
·b tt' L·m•-= r-en kli (10) (3904) ı are ır; ıa~ ııı Jlll'lr& -"7 

• • • 
İstanbul Ku~ndanhğın~ 

bağı, ~~'alann ilıtiyacı içiı' 
29,~ ~ilo pathe3n, 29,000 
kilo •11,lya, 6,300 ldlo bam· 
ya v• 8,100 ~Jo d<aınates ka· 

11 - v A~J i 30 TEMMUZ 1934 ~ 

jinhisarlar U. Müdi.irlüğündan· 
Cınai Mıkt~ra Bulug,du~ mahal 

Köhne müskirat sandığı fahminen 432 Adet Kabataı müskirat 
an barında 

Kağıt karton bobin bıJye· 
feri ambalajların~aı;ı çıkan 
kapaklarla yan tahbl1rı 

u 

Cıbabali Le~a~" 
5000 Ki!o anbarlarında olup 

bir seoe zarfında 

p,eydeıpey te.lim 
olunacaktır. 

lıkarta kanaviçe parçalan 
11 

8452 ,, Ahırkapı ~o.suntla 
,, Çul ,, 3055 ,, ,. " 
" ıp ,, ~718 " " " 
,, K,onap .. l l32 ,. " ,. 

Yukarıda cinai ve mı!ctarı yazılı köhne eua 11 • 8 · 934 ta· 
ribiJıe müsadif Cuma~tesi iÜDÜ saat on dörtte l!aıallık sut~tiy)e 
satılacaktır. isteklilerin eşyaları buluııduk ları mahalde gördükten 
aooıa pazar.hk için tayin olunan günde ~ l S tem;9atlariıle bir· 
likte Cibılide Levazım ve mybayut fUbeıinde müteşP.k~il sah' 
komisyonuna mUracutları. (4081) 

1 - Adana Ea, Müdüriyeti yıprak tütün anbarının tamiı vı 
levıt\ine ait iıışaat kapalı zarf usulile kırdırmağ'a konuln u,tur 

2 - Kırdırma şaıtnamesile evralrı feaniyuin in musaddak 
suretleri dart Jira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi 
Mea'ulHriünden ve Adana &., Mldüriyetind~a ahnacakhr. 

3 - Kırdıtma 15. 8 · 934 tarihine mi'sadif Çarşamba günll 
saat (IS) de Cibalid~ki Alım Satım Komisyonumuzda icra o'u· 
nacaklar. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
tayin o!uaan gün ye ıaatten evvel Komisyona veıılmclidir. 

5 - Kır.da~ pdn~ıne&nin 1,11addei mabsunsı mucibince 
fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - tiıe,r iatekli bjçilmiş b'deli[\ yüzde yedi h~ olan 
(907) liralık. muvakk1tt teminat~ tayin olunan saatten evveT tes im 
etmelidir. 

7 - Kırd}rm" için t~İD olunan saatle tutulmaşı mut~1 ~ au 
zabıt "4*ıdı dol~uJd~~tan soM• bi~ bir ~e~lif kabul edılmet. 

(3918 

rs lir. Bir İngiliz lüzr, aptal ·ve ifrat 
~.ir nezaketle .-ünde herliangi ve· 
•ıle ve frnatla "Pel< çok, aon· 
~ ~"erecede te,ekkür ederim1, j 

'":" defa ohun lWllanmazaa a9e· 
••niıı verl-liii terbiyeyi a~dııı 
~8atennemit, liendini bjı: ~1i v~ 
.,_l altma rirmit ıax~ ~in o· 
~hüı veya trenler~ ~tini ahı:· 
~, para,.. uzatırken, 1'~r ikişe· 
defa ıivri ditleriW: ı~en ~ 
~ir gülütle ıunturfu bir teşelr 

fe cümleler inıiliz li~ dokur· 
lar . Bunları mal)UUU ltihDeden 
eaki kur'an hafızlan gibi ezberli· 
yf}lller en aelia iqilizce konupıı· 
lar araaına airehilirlet ve herlian· 
ıi bir JAÜ~ aekrater, la~ 
~i bir v~(ilette la~ual b.~ 
~ijdijri,i oi4iailir~J'··· 

8. ıc. 

pak ~la m\\nakuaya kon- ı t b } 
-.ı11ı1tur. U..Jesi 31-7-1934 s an u milli emlak mü~ürlüğiinden; 

yapı9brır; 

( 1) .. Burhan Asaf" m "Hlkimiycti 
~c" doki .. ,uı şiyaa" ~ine bu 
başbklı yaıılarla. aralık verdiğl olur. 

\i--~~ ........ ~ o,,,.., .ayql ..,...uıa ~-

bu yazıya ben de ayni baılr,ğı.. koyµyo· 
~ile hile kull~orum; çünkü 1~ 
~rnıuz huluı" mürai u~zaketf' 
~ rum. .. 

etotiu ve ~ \<>DtMJDJ.Y• alış ---- --- ----
~!)an bir -,~4~ v' ~mil İn\IYi 

s~~hkHane h~ ltezake\li v~ rly9.,b ı\ilümıf1JJI '" 
d!r. •untur)u. \Ulü.r ~~dar ıinir\el! F~tn. tr~T&y dur~ yeri ile 
•r1r.. Fri "'1:~ fı?~da yeni J.a,pıl· 

lngilizin heyecanı, kuvvet~ · -.. tr~v&J cadcleaine ~e~ 
i'dece ~Y-N x~ ıııenf aattell • ·~·~ t,ea:\iM-twı bavi üs ocW:· ... ~·· •~u ~\ i,ç~ defteri'i':dek' "tff haııe '-"~r. GörD)e~ İl': 
,... ~\u ·~ bUl"&Y• ~i,ri,y9 ı tix-1er ~~lere mür~~at e· 
~. ıc u_ b• • • .J 1! .l-L:l!-1--
lu::..~' ... •'\"IOJ~n ır Qe1ı1· llMl"""'aa.{. 

id~ ~ \tir ~Y olma~ını f.~~ Dylıerzade mahalleıinde 
-. •• ~: ~~ ıo4'1"anh bir iı~aili- ~ijçümeydancık numaraıız hane 

···"'9······ .. ················•·•· .. ··•············•································ 

sah ~\l saat 16 dadır. Ta-
liplerin şartnameyi görmek 

Muba..- .-:en bedeli 

tizere her g\in ve münakasa- FERIKÔY : lkinçi lpt1~ ~a.hallesi eski l\'iıthane, 
• • yeni Frana,~ mez~rı.41 çıknıazı so:Ca· 

• ra 

i~~ Peşin 
para ile 

ğınd~ 2 oda.. IJAbs;c vç, l'J.YUYU milı.· 
mınat me tuplari e temil 2 numaralı abşap hane ile 4 

da İstanbul Kumandanlığı numaralı kigir dükkan. 
Satınalrna komisyonuna mü- ÇAKMAKÇILAR: 
ı;aj:3atları. 

(12) (3906) , .. 
!\rlsıl ~ı~'•\arml\\ ~tiyacı 

iç~ 2~2 kilo patlıcan, 
~~ kil9 fasulya, 2,232 ki
~ pya 9//3' kilo domates 
~Y'!k zarfla münakasaya 
ko,nmQttur. \halesi 31-7-
1934 salı günü saat 16,30 da
dır. Ta)iplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve 
m\inakasaya iş~irak için de 
o gün ve vaktinden evve' 
teklif ve teminat mektupla -
riyle Fındıklıda Istanbul Ku· 
mandanlığı Satınalma ko -
misyonuna müracaatları. 

(\3) (3907) 
• • • 

Fırka kıtaatı ihtiyacı içil\ 
kapak zarf usulile mübayaa 
edileceği 20/7 /934 tarih~de 
Milliyet ve Vakıt gazetele· 
rinde ilan edilen 84.Q00.1'ilo 
$,ğ'ır eti ve 12.000 kilo koyu'1 
ç,t\ sehve\l 1'6.~ kilo sığır 
~i ve 19 .. ,0~ \cilo koyun eti 
olarak yazılmıştı. Alınaca~ 
olan miktar 84.000 kilo sığır 
eti ve 1~.000 \dlo ~OY\\TI eti 
olduğu tashi~~n ilan ol\l.~~r. 

(4134) 
• • • 

Fırka kıt'atının ihtiyacı i
~in lİff.()O,() 'IU\o sı~r eti v' 
19.QOQ kilo lwl'UI\ eıi kapa~ 
zarfla münakasaya konmuş· 

" 
" .. 

AKSARAY: 

Valdehanı birinci kapı alt ka· tSQ 
tında 4 Ye 4/ l numara~ mahal. 

,, ,, 11 ,. 3 N. dü_kkin 200 
,. ,, ,, ,, 3/1 N. 'Xiayhıne ~00 
,, " ,. " 3/:ı. ,. •• 150 

Tülbeat~i Hüsa~eU.in mabaUtt i ~- 600 
J:M ıo~aiında eski 2 ve yeni 4 nu· 
mar•lı laa1ae. 

" " 

" 't 

tt ,, 

,, " 
" ,, 

8 AL AT : H.cıiea mahaUesi Haffaflar sokafında 1000 .. ,, 
eski 2 ve yeni 21l numarah dO\ıkin. 

BEŞiKf AŞ : Yeni mahalle Şerbetbaae so~ağında 450 " n 

" 

6 oda, 2 sofa, 2 b~llyı roüşt~mel 
25127 eski ve yeni 35 numarAlı ha· 
nenin 1/4 hiuesi 

Ye'li mahal}~ Şer~ethan aokajcl~f 
u\si 25, yeni 33 nyqıar~lı 11 ~ w.etf O. 
murabbaı arsanın 4/ l bis-.eai. 

28 ,. " 

KADIKOY : Caferağa mahalksi R\zain so~a· ~S~ •• " 
;ıo~a 37 a~m,r.alı hanenin y,arı 
hitMai. 

KAPALIÇARŞI: Kürkçüler cıddeıinde 20oumaralı 132 " 
üç. kath klıir diikklmp :W0/33 
biuesL 

ÇAKMAKÇILAR: Dayebatun maballe1i SOmbOUD 
ban orta katında 17 numaralı 

30 " ,, 

od1010 5/1 b~aeı', 

ÇAKMA,Çfl.AR: Day,hil\wı 1M~4~t SIAw,~"6 120 " " 
, b•n or\Jl katında 18 numaralı 

odaauı Sil Wsaui. 
ÇAKMAKÇILAR: Dayebatyq ll\ab~llesi Sümbüllü l 20 " " 

ban orta kahnda 19 numarak 
odamo S/t bisst1i, 

Yukarıdaki maHar biularındeki kıymetler üzerinden l9/8/9.3f 
Pazar (ÜDÜ 11at on dörtle açık arttırma ıureüle utılacakb~-
lıteklUerin 'ef ak~alerile müracaatları. 0 M,, (4212> 

·············································································••\••········· 
ttl\". 1\\~ 5/8/934 Pazar tinqen evvel te~lif -ye teminat 
J~Q ~~ 15~ f!\adı~. Taijıl- mektu~dvle ~~1\(la ts
~~ ~tnamel1 ~~e\' i!· ~~~\il ~~mandtın.Mı ~tın 
z~e h~ gü" ve wünak(lsaya a~a komi,syo.nuna mijr~a-
lş~'1-~ için ~~ Q iÜ1' v~ vak- ~tl'W+ (11) <3~ 
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Yedikule \ 

Havagazı Şiı·keti 
Atideki maddeleri i•tlh••I etmekte ve satmaktadar: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir J 
Benzol (ham} 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın
da Metro Hanında satıı ıubesine müracaat edilmesi. (928) 

Posta T. T. ve Binalar Levazım 
müdürlüğünden : 

Poeta T. T. Fabrikası için lüzumu olan on ton humzu sanii man~ 
pnez aleni surette münakasaya konmuıtur. Münakasa 16 eylül 1934 
tarihine teaadüf eden pazar rünÜ ıaat 14 te yapılacağından tayin O• 

hman ıün ve saatte o/o 7.5 nisbetindeki teminatlariyle Galatasaray 
Ji1eai karııımda Beyoğlu Posta T. T. Merkezi üçüncü katında müte • 
teklril Posta. T. T. Satınıalma komisyonuna müracaatları. Şartname 
her gün alınabilir. (3855) 

Yeni Kitapl;---8 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali .. en muhal· 
let eıerlerinden ıeçme kitaplaun tercümesi ve "DON ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yılda muntazam faıılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü -
cuda rctirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kafaların, kalem · 
!erin yardımlanna müracaat olunmuıtur. 

Altıncı kitap 
J. Rasin Külliyatı 
Ahmet Reşit (H. Nazım) 

FiıtJ 75 ~uruı. Tevzi merkezi VAKfT lcütüphıneıi 
Iıtaobul Ankara caddeıi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Dün Ye yarın ( tercüme kOlliyahadan ) bHılmıı olanlar 

ıaraaile ıunlardır : 
1 inci kitap SAFO DODE: Haydar Rifat 100 Ky. 
2 ,, ,, AiLE ÇEMBERi,, Morua 1. H. Alitan 100 ,, 
3 it it TiCARET, BANKA ve BORSA muhtelif 

Menabiden lktısat doktoru: Muhlis Etem 75 
" Devlet ve ihtllll LEnın - 4 

" " 

5 " 
Haydar Rifat 75 ,, 

" 

6 " " 

KAUTSKY'ye röı:e Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya 75 ,, 

J. Raaln kUlllyatı 

H. Naıım 7S ,, 
~~~----~----------~ 

"Dün ve Yarın,, tercümekülliyatmın yakında 
eserlerinden bir kaçı: 
1 - ltçi ımıfı ihtilali: LENiN Haydar Rifat 
il - ISFAHANA DOô.RU: Piyerloti: l. H. Aliıan 
Jll - Kapitalizm buhranı: Profe.ör Piru. Ahmet Hamdi 
iV - Kırmızı ve Kara: M. Boruva-
Vı - Jzraelinin hayatı: Standal -
,VI - Gorio Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. . 
Yii - lıa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

Sangle - Haydar Rifat 
.VJll - Etika, Kropatkin - Aiaoilu Ahmat 
JX - içtimai kanunlar - Greef - Rauf :Ahmet 
X - Engerek düğümü - Peyami Safa 

Denizcilere ilin 
Marmara Denizi 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
Abarkapı açığındaki mağruk tekne üzerindeki OatUvani tek

liade yqil boyala •e her iki tarafında beyaı " W ., harfi yazılı 
ta••ndıranın tekrar meYkiine kondujıı ilin o'.uaur. (4261) 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
Şartnamesine teYfikan 25,000 kilo kok, 1,000 kilo lnriliz 

antraaıiti Ye 2,500 ~ilo mın21l k6mUrll ile 30,000 kilo keailmiı 
o;tn aleni müzayede ıuretile Aba a1mıcıktır. MOuyede 11 
Ağaıtoı 934 Cumartesi gDnü ıHt 14 de Matbaada yapı1acakhr. 
Şli.._me her ıOa Matbaa Mldlrlliiad• alaaabilir. {3~51) 

BEYOGLUNDA 

BAK ER ve HAYDEN 
mağazalarındaki mevsim sonu 

Eşyciyi mütebakiye ve fırsatlarının 
ilk günlerinden istif ad eye koşunuz. 

Kat'iyyen da1ıa iyi Ye daha elveriıli ıeraite nail olamıyacağınızdan mubayaaboızı 

BAK ER ve HAYDEN 
mağazalarından yapınız. Sonderece memnun kalacaksınız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi herhalde alakadar edecektir. 

Tl:J Q KiVE 

llRAAT 
BAN~~51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
QAı..JAT-J; .DbiJ 

z Av 1 Posta T. T. binalar ve levazıf11 Belediyeden almakta olduium 11 
tekaüt maaırma ait 20101 numa- müdürlüğünd6•'ı 
ralı cüzdanımı zayi ettim. Yeni-

k. · · h M"'ba I" h 1 1 .. 'd 40 000 t li• sini alacaiımdan es ııının ükmü u yaaıma uzum ası o an uç nevı e . me re ··I 
olmıyacağını ilin ederim. aleni ıurette münakaıaya konulmuıtur. Mezkur telin 15 eylil 
(1605) tarihinde münakuuı icra edileceğinden tal-iplerin §arln•~e 

Oıkiidar lhaaniye mahallesi için her rün, münaka1&ya iıtirak için de mebhus tarihe rrı~~ 
. Köprülü konak sokağı martesi günü ıaat 14 te Beyoğlu Poıta T. T. binaıının üçıJ~ 

1 numarada Osman tında mübayaat komiıyonuna müracaatları. 

§ Haydarpafa gümrüğünden al
dığım 1174 lira 36 kuru§& ait 
32283 No. ve 14 - l1 - 933 ta
rihli vezne makbuzunu zayi eyle • 
diğimden hükmü yoktur. 
( 1600) . 1 Anastaıyan 

Sahibiı MEHMET ASIM 
Netriyat müdürüs Refilc J.' -et 
VAKiT Matbaaıı - lıtanltul 

Istanbul Gümrükleri 
başmüdürlüğünde 

ltalyaya ldiring ıeklile veya takas suretile meml~keti t 
ihraç edilecek mallar için teshil edilmit formüle gore •ti 
edilen menıe ıabadetnameleri 1 Haziran 934 tarihinden 1 

TOrk Ticaret odalarından baıka bir makamdan alandıi1 dt~, 
bükümsüz addedileceğinden allkadarlaran menşe taba e( 
leriai Ticaret Odalarından almaları hususu ilin olunur. 


