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Türkiyenin 
Enıniyet siyaseti 

Biz coğrafi ve siyasi vaziyeti
miz itibariyle bir çok defaiar 
birbirine zıt cereyanlara te
mas etmek mevkiinde bulunu
yoruz. Maatteessüf siyaset a
lemi :sık sık ciddi ihtilaflar ile 
Jnahmul olmaktadır. Bütün 
s\yasi faaliyetlerimizin bir tek 
hedefi vardır. Kendi cmni .• ·e
timizi objektif olarak temin 
ctmeğc çalı§mak, fakat bu 
yolda çalr§ırken her hangi bir 
yerde her hangi bir taarruzu 
tcıvik etmekten veya kolayla§· 
tırmaktan dikkatle sakınmak

tır. - İSMET PAŞA -

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 

•on büyük nutuklarında Türkiye -
il° 
1

1 tı muhtelif devletlerle olan dost-

ıık ınünasebetlerini birer birer 

taavir ettikten sonra Türkiyenin 

~~niyet siyaseti hakkında -

1
.' umumi prensipleri hu -;•a etti. Yukarıya kay -

t\tiğimiz bu hulasadan alınmış 
l:~ltılelerdir. Büyük Başvekilimi· 
~111 bu_ güzel sözleri bize (Kurt, 

~ ve ot bilmecesini) hatırlatı-
}or. Bu bilmece meşhurdur: Bir 

~ehrin bir sahilinde bir kurt, bir 

ll~u. bir de ot vardır. Bunları 
bir sandal ile teker teker karşı aa
İle geçirmek, fakat kuzuyu kur· 

~. otu da kuzuya yedirmemek 
~ıu. nun; ue 1ı.,..~7-u, vı; it--="~...-..... 

ıııyu bir arada bırakmamak la-
~llndır. 

Maa.rif 
Vekilliği 

Hikmet Bey çekildi. Veka
lete Abidin Bey getirildi 

Yeni Maarif Vekili Abidin Bey 

Ankara, 9 (A.A.) - Maarif 
vekili Hikmet Bey tarihi tetebbü
lerle me§8ul olmak üzere istifa et· 
mi~ ve yerine Aydın mebusu Zey· 
nel Abidin Bey tayin edilmittir. 

Tayin tasdiki aliye iktiran etmif -

tir. 

u ki 

Ankara, 9 (Hususi) - Yeni 

maarif vekili Abidin Bey bugün 

•• •• ef ·saygı ve selam .. 
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Rıza Şah PehleviHz. )Büyük Reisimizle dost Iran hükümdarı( 
Gaziden ve Türk hal-\ arasında samimi telgraflar teati edildi f 
kından gör.düğü sa- ' Ankara ,9 (.\ . .A.) - lrıın ı-:;ahen,ebı mı,ıerolr: l 

• ""' •• ğ Ata. llar.retl Humnyun Rıza Şah Pehle,·t Büyük lran Devletinin Muhterem ve "§ mlml kah ulun fahas- ~ Haırt>tlerinln topraklarımızı terkcdcrkcn llUyük Şıllıcnşahı .AIA Hazreti Humayun ğ 
•• • • ~ ıtelslcumhur Jlnr.retlcrine gönderdlklel'.i Rıza Şah Pehlevi Hazrctle.rl Tahran ~ 

suslerlnl anlatıyor ~ t~lyuıııı tercUmeııl bcrwçhl atidir: Türklycdcn kanles memlo.l>ct topra·f 
E Bayazlt, 6 - i - 93'4 Yalovada Mu· ğına ıtvdı•t edcrk<'n göndcrmt'k lutfUndc ~ 

Makfı, 9 (A.A.) - Şahenşah ~ ar.zam Türkiye Cumhuriyeti Reisi Muh- buhınduğunu:r. yürekten gelme yüksek j 
§ tcrcml .Azamctlu Mustafş Kemal Hazret· hlslı-rle dolu telgrarnamcl llumııyunluıru ~ Hazretlerinin seyahatleri esnaaın

da mihmandar olarak ref akatlerin ~ lcrfnc. ıııevin~lo aldım. ı= 
g Bıı mel kide Türki)t'.)C \eda edlyo- İntl Şahl'nljıthilerllc birlikte geçirdifha 

de bulunmuş olan üçüncü ordu g nııu, fırsatı l:l'nimet bildlın. o bUlUk gUnler 'e lmdrct ,·e fııtlletlnize bir kerre 
müfettişi Ali Sait Paşa ile Tahran ~ blradnlnıin mııhabbt't ''' samimi lhsa· daha şahit olduA"unı muha,·creler batı·~ 
b · ·· k l • • E · B k 1 d k i atı benim kalbimde unutulmıyacnk hn- ramda · lllnmez. suN•ttc menl•u:ı kalacak- E 

uyu e Ç15l nts ey, O or U U• E tıralar icat edecektir. Bir defa dııbn te- tır. )lllletlcrlrnlzln blrblrlne karşı pek S 
mandanı Abdufrahman Nafiz Pa- § clddlrlcrtmı arz. ıı nlhayet.,iz. hürmetle- tabii olnn kU\-,,etll rabıtaları :ılyari!tl c- i 

d k v• d B h E rlnıl t•kd"ım edl~onım. Orada mi afere- hen~ilcrllle tt~harür. ctml \C bUııbUtün ~ §a ün a şam yemegın e a çe· = 0 
-"§ Um Nlnıı!lında İran ve Tiirklye mllletle- ,kökJe~ml ·tir. Bu lu1rde3lik hi 5lyatını \ 

çik kö§künde Alahazreti humayu· : rlnln kalp ,e ruh birliğini ;:öziimle gör· Türk nıuıetı namına ,.e kt>ndl namıma = 
nun misafiri olarak bulunmuılar- E düm. zaman bu rabıtaların mesut neti- an.ederken kıırdcıJ mlUetın büyük hü- ~ 
dır. lran hariciye veziri Bakir g cc-ı;ini gösterecektir. BUyiik kardP ime kümdnrı doc;tum ve kardeşime sellimııt~ ~ 

=i el!imet, u:ıun ömürler \'t• Ttirk milletine ler, uzun \ 'C me&ııt ömürler ,.e trnn mıı. E 
Han Kazimi ile garbi Azerbaycan § saadetler dilerim. Riza Şah Pehlevi ıctlne tı>madli relnh 'e a detlcr dllerlm. ~ 
kuvvetleri kumandam Şahbahti ve g Reisicumhur Hnrn•tlerl ;\lıi-:ariinilt>Jh Gazi Mustafa Kemal g 
İranın Ankara sefiri Sadık Hanın ~ Har.retleri şu cenıbi telyn:r.ısını gönder· Türkiye Reiıicümhuru ~ 
da hazır bulunduğu bu ziyafette \-nuoııı111111ııııı 11 11111t1H1111111 ııııııı11111ııııııı111111ıııınıu11ııı111ıı1111ıı111ıı11ıııı•11 1 ıı111111ııııı11uuıım111 1111 ınıuııı 111ınınıı111111uıı1111 t/ 
Şahenşah Hazretleri Ali Sait Pa -, 

şaya çok samimi iltifatlarda bu -

lunmuılardır. Şahen§ah Hazret -

leri memleketimizi ziyaretlerine 

ait tahassüı1erini bilhassa ıu cüm

lelerle ifade etmitlerdir: 

"- Jstanbuldari buraya yorul· 

madan fer ah ferah geldik. Biz bu 

güne kadar bu geçtiğimiz yolun 

bu kadar kısa olduğunu bilmiyor· 

duk. Bu bizim için yeni bir keşif 

oldu. Türkiyeye beşu§ olarak git-
ol k geldim. Bun-

Devam• 2 inci sayfanın 4 üncü ııütunund 

Yugoslavya mebusan meclisinde 

Gazi Türkiye~ine karşı 
tezahür.at •• 

A 

samımı 
• 

"Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal gibj, milli Türk 
tarihine cidden yaraşan bir kahraman bulmuştur,, 

'fürkiye de bugün coğrafi vazi

rtlinin neticesi olarak birçok dev

:llerle ayni zamanda dostça ge
~11lrtıek mevkiinde bulunuyor. Bu 

saat on altıda işe başladı. Hikmet!,.....,-==-============= 

Bey saat on ikiye kadar vekalette Emniyet abidesi 

Belgratta çıkan "Politika,, ga • 
zetesi, Türkiye ile Yugoslavya a -

rasında aktolunan dostluk muahe

desinin Belgrat Skupıtina' ıında 
müzakere ve kabulü münaaebetile 

Yugoılavya hariciye nazırı M. Bo
golyub Y evtiç'in söylediği nutkun 

resmi metnini neıretmektedir. 
Cvletlerden bazıları kurt ile ku

~ıı, yahut ot ile kuzu gibi biribir

trirıin can dü§manıdırlar. Bizim 

'tıilti ınenfaatimiz kurtlar ile ku

:ııla.rın arasına girerek bunları ça

k~lrtrnak, yahut otu y~~e~ i~_in 
\i ~lıYu teşvik etmek degıldır. Tur-

h l'enin milli siyaseti hem kurt, 1 

ı tllt kuzu ile sonra hem ot, hem 
ıcıı t 

1 ıu ile dost olmak, fakat bu dost-

ltık Yiizünden onlar arasında bir 
rı~d· 
~ •sc çıkmamasına da dikkat et-

ektir. Mehmet ASIM 

meHul oldu. Ayrılırken maarif 

erkaniyle vedalaştı. Üniversite 

rektörü Neşet Ömer Beyle uzun 

müddet görüştü. 

Yeni Maarif Vekili: 

- lşe başladım. 1\levcut prog
ram dahilinde yüıi.iyeceğim, diyor. 

• * * 
Abidin Bey Mülkiye mektebini~ 

1327 senesi mezunlarındandır. Uzun 
müddet Mülkiye müfcttiıliklerinde, 

valiliklerde bulunmuı, bulunduğu vi
layetlerde İnzibat ve intizam tesis et
miıtir. Bilhassa Antalya valiJiğind" İ· 
kcn gördüğü hizmetler neticesi oradan 

(~ 
llltlı ~ Uncll s:wf:rırn ı inci Btltununda) <Devamı 9 uncu sayı!anm 2 inci sütununda) 

()--------------------------~--~ 
iin yağmur yağdı/ 116 yaşında suçlu 

' t;{ ~l 

tılJ.tı ı 
r. stanb 1 
'lJ.ri.ıltuı . u a, oldukça şiddetli gök 
~il.Cdı crı arasında bol yagmu 1 
, . Şch . r ar 
~ııcr nn muhtelif mahallerı"nd 

t • su b· "k· . e 
•it bas· . ırı ıntıleri yapan yag-.... 
ı:ı·ı ıt bı ... ur, 
ı c: l?ıah r oyun ve C?.lcnce ycrirıdcn 

rurn çocuklara bir eğlence 
vesilesi oldu .. 

Burada resmini gördüğünüz sakallı 
adam dün İkinci Cez;a mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. Yaşı, yüz on 
altıdır. Suçu. peşine takılan gcnsleri 
dövmüş olmasıdır. Bu pit'ifaninin en-

teresan davasını yedinci Y· 

yıfamızda bulacaksınız .. 

Resim, Ankarada dikilecek Emni
yet abidesine ait iki heykeli gösteri
'/O':. 

Heykeller, heykeltraş Viyanalı 

Profesör Anton Hanakın est"ricfü. 
Heykeltra§. geçenlerde öldü. Bıı hey
keller, yaptığı son eserdir. He:ykeltııı
şın hatırasını teı:;it maksadiyle Viya
nada yapılan merasime ve abideye da
ir mali'ımat beşinci sayıfamızdadır. 

BUGÜN 
Türk-Yunan su
larında kaçakçılık 

Yunan kaçakçılık mü
dürünün Atina muha
birimize dikkate de-

ğer beyanatı 
(9 uncu sayıfada) 

Darülacezede süt 
çocukları 

( 7 inci sayıfada ) 

Muahedeyi tetkika memur mec

lis encümeni raportörü M. Stevan 

Ciriç'in raporu okunduktan sonra 

hariciyenazırı M. B. Y evtiç söz al· 
mı§tır. 

(Devamı ıa ncu sayıfıırun birinci ııütunuııdıt) M. Yevtiç Hariciye Vekilimizle birlikte 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. dolaşıyor 

Bir jandarmamızın 
ölümile biten hadise 

Milli inkılap mecmuası sahibi hakkın
da müddeiumumilik takibata başladı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin son hadiseler etrafında tetkikatta bulundu~u 
Edirneden bir görünüş ..• 

Keşan, 9 (A.A.) - Bu sabah 

Edirneden hareket eden Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Beyefendi, re

fakatlerinde teftiş heyeti reısı 

Sabri, hususi kalem müdürü Ek
rem ve yaverleri Arif BeY. olduğu 

halde saat 14 te Keşana geldiler. 

Vekil Beyin geleceğini haber alan 

halk, kasabanın methalinde CO§ -

kun tezahüratla Vekil Beyi kar9ı
ladılar. 
(De\'amı .9 uqçıa. _Ylfarun 8 üncıi ıütunnııda) 

" ' 
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Fransa ve lngilt~re görüşüyor 
-· --···-~----- Paramızı koruma 

ilk mülakat silô.hları M. Karahan kararnamesi 
bırakma bahsi.ne QljTıl' Jl Sovyetlerin yeni Ankara _ 

Uı büyük elçisi memnun Şirketler, lıariçteki lıissedarlarına p 
Moıkova, 9 (A.A.) - Sovyet 

Sovyetlerin "Mıntakavi misaklar,, tek
lifi dikkatle tetkik ediliyor 

Londra, 9 (A.A.) - Sir Jı>hn 
Simon, Lord Eden, Mr. Van Sitt· 
rat ile M. Bartu ve Pietri arasın
da bu ıabah hariciye nezareti da
iresinde müzakerata batlanmıttır. 

Uk mülikatın umumiyetle ıi • 
libları bırakma vaziyetine haare -
diJdiii tahmin olunmaktadır. 

iki •••t •Uren aabah celaesl 
Londra, 9 (A.A.) - Bu sabah

ki Fransız - İngiliz müzakeratı 
iki buçuk ıaat ıürmüttür. Mütea
kiben Sir John Simon tarafından 
Fransız nazırlar terefine bir öğle 
ziyafeti verilmittir. 

Sabahki mükilemeleri mütea
hip hiç bir teblii neıredilmemif • 
tir. Bilhassa deniz meaailine has
redilecek olan öğleden ıonraki 

müzakeratı takiben t~bliğ netri 

F ranaayı hariciye nazırı M. Bar· 
tu ile bahriye nazırı M. Pietri, 
İngiltereyi Sir John Simon, M. 
Baldvin ve Lord Eden temsil et • 
mektedirler. 

.Daily Telegrafa ıöre müzake
reler, lnıilterenin Avrupada ye -
ni taahhüdata giritemiyece~i ve 
bir ittifak mevzuu bahıolamıya -
cağı_ sarahaten ihsaı edilmek ıu -
retiyle idare edilecektir. 

Bu ıazete "hava lokarnoıuna,, 
dair ıon ileri sürülen noktai nazar
larla lngilterenin Belçika ve Ho· 
landanın taarruzdan m•ıuniyetine 
dair huıuıi bir beyanatta bulun
ması meselelerinin ciddi surette 
nazarı itibara ahnmuının muh
temel olmadıiını yazmaktad?r. 

Diier taraftan Almanyadaki 
ıon vaziyetin inkitafı Fransız ve 

mukarrerdir. inıiliz nazırları arasında bir noktai 

Ruıyanın Ankara büyük elçisi M. temettÜÜ gerine maJ gönderecek/et. 
Karahan Journal de Moıcu gaze - A k 9 (H y · · tl&at . . .. . . be n ara, uıuıt) - em "Paramızı koruma,, kararname•• 
teıının mume11ılıne fU yanatta • k · k"k · · · l"1 
b 1 ıuıı omııyonca tet ı edılmektedır. Kararnameye, son klerını . 

u unmuıtur: ka 1 l · d k" hk. l d"" · "h k db" ~ . ve e erın e ı a am a ovız ı racalı ve paramızı oruma te -,.lil 
"- Ankaradaki vazifeme bat· rıni telif eden mühim maddeler konulmuıtur. Bu kararnameyi• 

lamak anını ıabır11zhkla bekliyo. ketlerin hariçteki hi11edarluına ı ön-:!erecekleri para temettüleri 
rurıı. Sovyetler ittihadının halen rine memleket malı ihracı maddel ~şt=rilmittir. Çıkarılacak bu 
Avrupa ve Asya hudutları boyun· lar mukabili döviz iıtenmiyecektir.Bu b1yitten bankal~r 
ca malik olduiu bütün dostları a· iıtiına edilmittir. 

raıında büyük Türk milleti kadar -

aziz ve emin olanı yoktur. iki ren iden buğday aJım istasyonları açılac 
memleket arasındaki kardetlik 

·· b t d · d h 1 Ankara, 9 (Huıuıi) - Bujday alım iıtaıyonları hakkınJ:fa V · 
mb'undaıetl ak

1
' •• aımk a. b~ a ıai am letçe tanzim edilen talimatname H ~yeti Vekileye verildi. Al:m 

ır oı u ıçın atı ır zımandır. k l · · · · · · 
B d l .. . . ez erı ıeçen ıenekı ııbı ııtuyon ve lımanlarda olacaktır. G 

u oıt uıun ııtıkbalde muhafa· L• • • • • d b k l L • ıeneaı mevcut yırmı ııtaıyon aynı yer e ıra ı acak 11u sene yen 
za11 ve inkitafı için hükumetimin bazı istasyonlar açılacaktır. ' 
beni intihap etmit olma11ndan do-

layı bahtiyarım.,, ş h h 
M. Karahan, bu ıahada eveU.i a enşa Hz.ndL n büyü 

gayretlerinden ve takriben on ye· 

di senedir Türk - Sovyet müna- Şefe s 1 A 

sebatma haarettifi dikkatten ıon- • ay gı ve se a m .• 
ra aralarında iyi ve aziz bir çok 
doıtlarınm da bulunduiu büyük 
Türk milleti için kendisinin meç
hul bir adam addedilmemekte ol
duiu ümidini izhar etmittir. 

.... (U.ttaralı ı inen NyıfıtdıtJ 
minnettar oldujunu ıöylemit 
arzı veda eylemittir. 

Bu ıece Fransa ıefaretinin reı- nazar teatisine vesile olacak ve 
mi ziyafeti vardır. M. Bartu, ya- M. Litvinovun mıntakavi miıak· 
rın öjleden sonra Pariıe hareket lar hakkındaki teklifleri huıuıi 

edecektir. bir dikkatıe tetkik olunacaktır. Parlamentolar kon-
Mr. Baldvin, hariciye dairesin- "Daily Telegraf,, gazeteıi M. 

dan çok mesrurum. Türkiyede 
ıördüiüm ve itittijim her ıey be
ni memnun etmittir. Siz Türkler, 
bahtiyaraınız. Zira, batta büyük 
münciniz Gazi olduju halde lı • ı 
met ve Fevzi Paıalarla Tevfik 

Şahenıah Hazretleri rle bü .\) 'Y 
Gaziye hürmet ve ıelimlarınıl1 l) t.t 
liiını beyan ve Türkiyede h · ti 
kında ıöıterilen muhabbet, 
miyet ve misafirperverlikter· 

de ~rü -.ı.n mijzak•"h itt" a 
rak etmemektedir. Mfllmaileyh, doat k &TUi içinde, insiliz na• Jet grup arı ge ecek? 
Fra•ız nazırlannı yarın"l>atveki.- zırlariyle Avrupanın bugünkü va- Ankara, 9 (A.A.) _ Parlamen· 
Jet dairesinde kabul edecektir. ziyeti muhtelif misaklar ve müza- t 1 b' ı·w· r ·· k .. N 

fLIUzakereler etrafında kere edilmekte olan projeler hak -
bazı ihtimaller kında ve daha büyük ve kuvvetli 

Londra, 9 (A.A.) - Fransa ile bir emniyet temini huıuıunda nok 
lnıiltere aruında ıaüza~r.relere tai nazarlar teati etmek istediğini 
Londrada, buıün baılanmaktadır. ilive etmektedir. 

Sabık muharipler dip
lomasİIJe kurban git

mek istemi1Jorlar I 
Berlin, 9 (A.A.) - M. He11, 

irat ettiii bir nutukta ezcümle de
mittir iri: 

Binlerce iyi almanın ve hatta, 
kadın ve çocuiun ölümüne mani ! 
olmak için suikastçıların ölmesi 
lizım ıelmittir. Hücum kıtaları 
mubariplerinin bu isyanla ali.ka -
ları olmamıttır. Hainlar birkaç. 
yüksek t•f, ve mürteciden iba • 
rettir. Muharipler Hitlere ıada • 
katle hizmete devam edecekler • 
dir. 

"Kolonyada aöyleditim nutuk· 
ta iilmci bir ihtilal fikriyle oynı· 
yanlara ihtar ettiiim ıibi, buıün 
de kendilerini hücum krtalarma 
hakaret etmek mevkiinde zanne • 
denlere ihtarda bulunuyorum. 
Mücrimlerin tecziyeıinden sonra, 
hücum kıtalari:rle münuebabmız 
evelki ıibi olmuıtur. M. Hitler, 
Almanları ıevk ve idare edecek 
yeıine .. lihiyettar adam olduiu· .... 
nu iıpat etmit ve Alman kadınına, 
uirunda kou11nın ve çocukları • 
nın milcadele ettiii ülküye imanı· 
m iade etmittir.,, 

Müteakiben M. He11, 30 hazi· 

ran hadiselerinin baılıcalarını ha
tırlatmıt ve tenkilin tiddetini hak
lı ıöıtererek ıarld Prusya nazileri· 
nin vaıf ı olan askeri ruha i'aret 
eylemittir. M. Heıı demittir ki: 

"O tehlikeli •ünlerde devleti 
ancak tiddetli icraat kurtarabilir· 
di. Böyle bir tiddetle hareket et
tiii için M. Hitlere minnettarız. 

M. He11 bundan sonra bütün 
sabık muharipleri ve bilhassa sa· 
bık F ranıız muhariplerini ıulha 
davet ederek demittir iri: 

"Bütün ıulhün zımanı olan bü
yük aıker Hindenburı burada, 
ıarki Prusya, memleketimizi kur
tardı. S'abık muharipler tarafın· 
dan idare edilen iki memleketin, 
Almanya ve İtalyanın dünya ıul
hunu teshil için en fazla b;r hare· 
retle çalıımakta olmaları bir teıa· 
düf eseri değildir. Keza, Vene -
dikte ıabık muharip Hitler ve Muı 

aolini arasında samimi tahai mü • 
nasebat teeaıüı etmesi de bir le · 
ıadüf eıeri deiildir. Lehli kom • 
ıularımızla ıulha müsait ahdi bir . 
vaziyet teıiı ettik ve ıene Lebiı • I 

o ar ır ıg ı ur grupu reııı e-

cip Ali Bey bu ıene lıtanbulda 
toplanacak otuzuncu beynelmilel 
parlamentolar konferansı hakkın • 
da Anadolu Ajansına fU beyanat 
ta bulunm~ılardır: • 1 

"- Bu aene memleketimizde, 
24 eylülde toplanacak olan parla
mentolar konferansına, beynelmi· 
lel birlile dahil kırk ırupla henüz 
birliie dahil bulunmıyan 23 par -
lamento heyeti davet ettik. Bütün 
bu ıruplardan memleketimize 
memnuniyetle ıeleceklerine dair 
peyderpey cevaplar almaktayız. 

Ezcümle evvelki sene birlikten 
ayrılmıt olan ltalyanlar ve timdi· 
ye kadar konf eranıa hiç ittir ak et 
memit olan İranlılar gelecekleri· 
ni bildirmitlerdir. 

Amerika, lıveç, Yuıoılavya, 
Mııır, Hicaz, lapanyol ırupların 
dan ıeleceklerine dair malumat al 
dık. Kıymetli misafirlerimiz için 
Devlet Demir ye Deniz yollarında 
yüzde 50 tenzili t yapılmıttır. 

tanda da bir aıker, maretal Pil· 
ıudıki, ıiyaaeti idare etmekte -
dir. Eıaıen Franıada da eıki mu· 
haripler arasında M. Hitlerin ıarp 
komtularımızla anlatmak için yap 
tıiı ıayretlere müsait bir cereyan 
mütahede ettik. Biz ıabık muha• 
ripler, kifayetsiz bir diplomasi· 
nin bizi bir kere daha kurban ıi· 
deceğimiz bir felaket içinde tah· 
rip etmesini istemiyoruz. Her ta• 
rafta, asker ıon harpten meıul ol· 
madığını hi11etmektedir. Şurası 

malum olsun ki, Almanyada u
kert bir tenezzüh yapmak iıtiyen· 
ler bir duvara çarpacaklardır.,. 

~':&!:.~ı.:e :iffK1tdt~J !flfu'A• 
dünya irtibat ve muvasalelerle mü 
naıebatı ı iyaıiye, iktisadiye ve iç
timaiyeleriyle tanıtır. Biz iki mil· 
let timdiye kadar biribirimizi 
tanımamııtık. Bundan ıonra te
'!laı ve münasebetlerimizi o dere
ceye getirmeliyiz ki, her hususta 
biribirimizi tamamlıyalım. Sizleri 
T ebrize kadar da götürmek ve hiç 
olmazsa İranan bir kısmını ıöıter· 
mek isterdim. Bu suretle yolu u· 
zatmak iıteyi9im sizlerden hiç ay
rılmak iıtemeyi,imdendir. Yarın ı 
yolculuiumuz olmasaydı sabaha 
kadar ıizleri · bırakmıyacaktım. 
Türkiyede ıezitim etnuında be· 
ni, Gazi ile yanyana aören kadın 
erkek birçok insanlann heyecan. 
)arından göz yatları döktüklerini 
gördüm. Bana kartı olan muhab
bete del&let eden bu tezahürden 
bilha11a memnunum.,, 

Maku, 9 .(A.A.) - lran Şahen· 
tabı Pehlevi Hazretleri diin sabah 
ıekizde MakGdan hareket •tmit • 
lerdir. Alihazreti humayun Ma • 
kGdan aynlırlarken lran kıtaatı 
tarafmclan aellmlanmıt ve Haku 
halkı büyük hükümdarlarına icar· 
fı aonıu bailıbklannın parlak 
miaali olan tezahüratta bulunmut
tur. Şahentah Haaretleri MakU • I 
dan ayrılmak üzere ikamet ettikle
ri Bahçeçik kötkünden çıkarak 
reami tasimi ifa etmekte olan lran 
kıtaatını teftit bu:rurmuılar ve 
müteakiben müsaade almak üaere 
batta Ali Sait Pata oldutu halde 
yer almıt olan heyetimizi ael&mla
mıı ve bütün heyet azalarmın bi • 
rer birer ellerini sıkarak vedalat· 
mıtlardır. Ali Sait Pata Şahen • 
ıah hazretlerinden müsaade alır· 
ken Alihazreti humayundan ve 
Maka aıkert ve mülki teıkilitla • 
rından ıördüiü samimi hüınü ka· 
bul ve tezahürattan son derece 

--··-·~·· . ...___.~ • ~· •• ~ ., 1 

mu,ıar rr. 

Alihazreti humayun har 
buyurduktan ıonra Ali Sait P 
ile buraya ıelmit olan zevatın 
henıahın maiyet ve refakatleri 
bulunan hariciye nazırı • ! ce 
ler ile aynlı9ları çok ıamimf 
muıtur. Bundan sonra Ali 
Pata ıarbl Azerbaycan kuvve 
kumandanı Şahbahti ve diier 
neraller olduiu halde resmi i 
ramı ifa eden lran kıtaatını ı 
lamıt ve kıtaat zindebad diye 
tılılcta bulunmuıtur. Bu mer 
takiben heyetimiz Makudan. 
mıt ve Emirileıker Şahbahtl h 
te hududa kadar Tefakat eta1' 
sınır üzerinde heyetimiz ıeli 
mııtır. 

Heyetimiz dtindU 
Erzurum, 9 (A.A~) - lraO 

henıahı Hazretleriyle Mıt 

ıiden heyetimiz dün aktalll 
20,20 de buraya ıelmiıtir. 1 
Ankara hüyilk elçiai Sadık ti~ 
sefaret '*tkitibi Asaf Han d• 
yetimisle beraberdir. Ali!-" 
ta ~uıUn lninc&na •e hey.si' 
i•r au11 da Trabsona h~ 
decektir. 

Başvekil etin 
Bir tebliği 
Ankara, 9 (A.A.) 

letten teblii olUD1Duttur: 
Bazı kim .. lerin r81ml 

lara ve zevata oaki harfi~~ 
lı müracaatlerde bulunduJPP""..ııiı 
rülmektedir. Mezldir 
ıerek Baıvekilet maka1111ıs• 
rek zate ıönderilecek 1' 
okunmadan yırtılıp atıla 
l·eaçe bilinmek üzere befl" 
nur. 



RETLER ..-........._ ....... .. 
n senelik 
~~rif planı 

•ti . triın· en etrafında ne kadar çok 
t ~ vardır? Ne taraftan bat· 
''YınakJ .. ,_ 
İf • tuaenmez. Fakat Tür-
~rı ~rif meaeleainin belkemi -
r-ilikle .. d 1 . • ii muca e edır. Bınaena-

ha ~İliii kökünden kaldınn&k 
tı lthıili bütün Türkiye hu..!ut-
llde etftİ L ' h ) le le •• n uır a e oyma , yuz-

p ~enb11 etmek demelıı:tir. Bugün 
~ n .. t aahaaının verimi 1922 den 

/ef. leıtelere nazaran yüzde bin faz. 

esi ~t L!_,. .. ·· .. d h kk k . l ~ ın onumuz e ta a u u-
ıng . ediiııniz büyüle hakikatin çer
edb' .. Çok ıenittir. Şehirler, kasaba-
yle Jliiler bu kadronun içindedi• • 

. lert· . lerle kasabalann mecburi tah
'1 •tları hemen hemen halledilmiı 
or ·ıiİcJ En büyük mesele köylerde 

lo e mücadeledir. 
·OOo köyden ancak 3700 tane 
~tep teıkilih vardır. 3700 
~ k&lan köyleri nutarjf bakımın
• bnek ilk planda gelen hedcf-

tltat bu iılerin bir günde, bir ka
~•I tatbik edebileceğini san· 

l \ir. lafldc olur. Bu iti her ıeyden 
teıkilitlanma ve persönel İ· 

•• '-ütçe davaaıdır. TeıkiJat \'Ü· 

it~rtnek, persönel bulmak, büt
iç· Plnak ancak muayyen bir :ır:a· 

.,.t •1ıı.. 1"~ vücude ıetirilebilir. 
" 11" için Maarif Vekaletinin 1 O 
~r maarif planı hazırladığım 

t 1 ~~~etle .haber aldık. Henüz tam 
~~. ıekd almıı olmıyan bu pla
)> uatınCLan bahsedecek deii • 
~ maarif iılerinde ltir .,Alnın 

ya karar nri!mi.t olDUr ft 
.\' "'ecburi tahsili : 

a~ )'ayacak. 
P.tevcut tahsili derinleırtrt'c:~ 

ilde bu1umna11 esasların cidd.i • 
\kkında ltir fikir vermektedir. 

• • • 
Yt ~ Tüt k hal'_atmda ok e· 

.. ıt ·erım aatia11 o acagın-
\ fuphe yoktur. 

on seneden beklediiimiz fey
"-rıaaı milli hayatın hem rejim 

darı, hem de dünya milletleri 
~~Jaıama, mukavemet etme ba. 
ftt·· lnanaaı olacaktır. 

11
"' bakımından bu on senenin 

...... • !udur: 
litlci 

'ta Ye vatandatlar1n yalnız rey-
, __ ,.,..L ~)'111 ile bu reylerin ağırlıiı, 

Ilı, Üstün1üğii ile rejimi koru
. . ~füni muhafaza edecek, rejimi 
:'ot~ ·"ıl•cakbr. 
~rlanm::: ıllı:a11nda ümmilerin 
. )uZCl~-lfeğiJ'binde ile sayılmak· 

~leri L• b') • oq'-li ? uar ır en araaında yaıa· 
~ t~e~ hlukavemet imkanı ar

nık meselesi halini alınııhr. . tele .• 
f\111 ı._ llliı kullanmak artık üm-
~lli krct deji)di~. Hayat kabiJi • 

~ a) °'?"~an mılletler çok ıirift 
)'1l, etlııının bütün teferrüatrnı 

· oJa'-iı 0 1la ayiun bir zihniyet sa
. tl.ı.d •" fertlerin topluluğu halini 
P~ rr. Bunun için 10 ıen~ik ma· 

..... •ırı lai 
ı •• iira r •n evvel tamamlan • 

'İl\j :iJ !le tatbik1tt sahasın• 
erız. 

Sadri Etem 

Davasını kaybeden bir kadının telaşı 

Adliyede bir feryat: Aman yandım! 
"Bu kız Cemile 

kızıdır, ne 
Hanımın kocası 
diye ben babası 

Aptülkerim Ef .nin 
olayım ? ! ,, 

Yeni Postahanenin adliyeye { aleyhine muhtelif hukuk mahke· / 
tahsis edilen kısmındaki en üst ı melerinde davalar açmı§. Nesep 

çan Cemile hanımı ıeıinden tanı· 
mıf, derhal kapının önüne çıkmıf. 
Salonun kapısını kapatmıt ve zor· 
lıı. içeriye girmek iıtiyen Cemile 
hanıma "Olmaz, hanım! Şimdi 
içeride muhakeme var!,, diyerek, 
aııabileşen kadını kapıdan çevir -
mit. Bu suretle, içerideki muha
kemenin, davası biten Cemile 
hanımın bağıra çağıra tekrar içe· 
riye girmesi suretiyle fasılaya uğ
raması ihtimalinin önüne gcçıcı 

tedbir almııtır. 

katından dün ıaat on bet buçukla 
on altı araıında tiddetli bir çığlık 
kopmuf, ıokaktan da ititilecek 
derecede tiddetli ve ayni zaman· 
da ıürekli olan bu çığlığı itilenler, 
binanın arka tarafındaki ıokakta, 
camiin yanına toplanmıtlardır. 

Pek fazla meraka kapılıp ' da, 
binanın içeriıine giren ve yüksek 
merdivenleri tırmananlar, ağır ce
za mahkemesi ıalonuna bakan ko
ridorda, kırk, kırk bet yatında 
kadar görünen mantolu bir kadı • 
nrn çığlık çığlığa haykırdığını, 
"Aman, yandım!,, diye dizini 
dövdüğünü görmü,lerdir. Etra -
fındakiler, kendisini teskine ça· 
hııyorlar, çarpınmasına mani ol· 
mak için uğratıyorlar, güçiyle 
muvaffak oluyorlardı. 

- Ne olmuf? .. Neıi var? .. Ne
den bağırıyor? 

Tanıdık, tanımadık biribirle
rine bunu ıoruyorlardı. Nihayet, 
hadise ve sebebi öirenildi. Bilen, 
bilmiyene, öğrenen öğrenmiyene 
anlatarak, itin içyüzü malum ol-
du! 

1 

Koridorda bağıran ve dövünen 
kadın, Akaarayda Çoban çavuf 
mahallesinde oturan Cemile ha· 
nımmu. Cemile hanım, tahminen 
on ıenedenberi poliı İzzet efendi 

ihtikarın önüne geçmek 
için komisyon 

Yeni ölçülerin tatbikinden ıon
ra bazı ıatıcıların yaptıkları ihti-

karın önüne geçmek üzere Dahili
ye vekaletinin emriyle tehrimizde 

bir komisoyn tetkil olunmuıtur. 
Jhtikir yapılıp yapılmadığını ve 

tayini davaları.. Davacr, on, on 
iki yaıındaki kızının babasının bu 
İzzet efendi olduğu iddiasmday· 
mı§ . Fakat, İzzet efendi bu id -
diayı kabul etmiyor, "Bu kız, Ce· 
mile hanımın kocası Abdülkerim 
efendinin kızıdır. Ne diye ben 
babası olayım?,, diyormuf. Açı· 
lan nesep davaları hep redde uğ
ramıf, hata temyiz de bu yolda 
karara taıdik etın; .. . • 

Cemile hanım, nihayet ayni e· 
sastan yeni bir da va açıyor. Bu da· 
va, altıncı hukuk mahkemeıinde 
görülüyor ve eıki davaları ıibi, 

bu da reddediliyor. Red kararı 
dün bildirilirken, davacı mahke
me salonunda yokmuf, avukatı o
rada imif. Avukatı salondan çık-
11111, kartı taraf ta ki ağır ceza ko
ridorunun nihayetinde bekliyen 
Cemile hanımın yanına gitmit, 
neticeyi ıöylemiı. 

Söyler ıöylemez, Cemile ha. -
mm "Ne? .. Gene mi davayı kay· 
bettik? .. Aman, yandım ... Bir da
ha yandım!,, diye bağıra çağıra 
koridor boyunca, altıncı hukuk 
mahkemesi koridorunun kapısına 
doğru kotmuf. Bu sırada içeride 
ba,ıka bir muhakemeye bakılt")or
muı. -'Mankemenin müliaşiri Ah
met Bey, ötedenberi davalar a 

T aleb e blrU§lnln t ertip 
ettl§I deniz gezlntlal 
Talebe birliği temmuzun on be-

tinci pazar günü bir deniz gezinti

si yapacaktır. Hususi bir vapur 
ıaat 9 da köprüden kalkacak, ge

zintiye itlirak edenleri Beykoza 
götürecektir. Beykozda ıeç vakte 

kadar eğlenildikten sonra adalara 
gidilecek, Marmarada dolatıla-

caktır. Gezintiye, tehrimizde bu
lunan Balkanlı talebe de davet e
dilmiıtir. 

lıte, bundan ıonra Cemile ha
nım tekrar koridor boyunca geri
ye dönüyor, dövünüyor, ''Aman, 
yandım!,, diye çığlık çıilık üstüne 
atıyor. İçeridekiler onun etrafı
na, dııardakiler binanın yanına 

toplanıyorlar. Cemile hanım 
"Aman, yandım!,, dediği ıçın, 

birçok kitinin ağzından "Yeni ad
liye dairesi de yanıyormuf. Yan -
gın çıkmıf. Koıun ! ,, sözleri du
yu im uf, fakat hakiki vaziyet ça· 
buk anlatılarak, lüzumıuz telat 
baıtırılmıttır • 

Cemile hanım, adliye doktorlu
ğu odaıına ıötürülerek adliye 
doktorlarından Salih Hatim Bey 
tarafından tedavi ve teıkin edil -
miı, ıu içirilmif, ondan ıonra 

biraz sükunet buLmu! ve çıkıp 
gitmif, .. hadise de bu ıuretle bit
miıtir ! · 

Bugün iki Amerikan 
sahil gemisi geliyor 
Kayuga ve Sebago adlı iki A

merikan ıahil muhafaza gemm 
bugün Cezairden limanımıza ge
lecektir. Amerikan bahriye zabit 
namzetlerinin tetkik seyahatleri· 
ne tahsiı edilen Amerikan gemile
ri ıehrimizde bet gün kaldıktan 
ıonra Pireye gideceklerdir. 

Yüzbatı Randolphe Ridgelynin 
kumanda11nda bulunan bu iki ge
mide 25 zabit, 110 2abit namzedi, 
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Çardaşı dinlerken 

Evelki gece, Budapeıte Radyoıu 
Çardaı operetini verdi. Çeyrek aaır-

dan beri, bütün cihan dillerine çevri • 

len ve her memlekette tekrar tekrar 
oynanan bu operet, hala revaçta. Bu-

dapefte radyosu, Çardaıı bir tiyatro

dan naklen veriyordu. Her muzik ı:ar

çasının, tiddetle allcışlanıtı, bu opere
tin elan eskimediğine delildir. 

Operet İyi bir zanaattır. Operetten 
çok daha İyi bir zanaat ıibi görünen 
ıinemanırı, 'ahne operetinden istifade 

etmemesi imkan11zdı. ÇarCLaıı filme 

çektiler. Ne olacak?.. Hiç. Benn11tat 

bir kaç hafta oynanacak, ondan sonra 

depoya ahlacalc. Her temsil edildikçe 
bir kere Çardat operetini seyre ıiden

ler, bir tek kerecik ya ıidecekler veya 
ıitmiyecekler. 

Sahnede yafıyan Çardaı filmdr. ö
lecek. 

Bizim ıtüdyoda da "Lüks Hayat" 
operetinin filme ahnacaiını duydum. 

"Lüks Hayat" operetinin muvaffa
kiyetini duymıyan &.:almadı. Bu opere-

ti, tiyatro ve sinema meraklıları için
de lstanbulda ıörmiyen de kalmadı 
diyebiliriz. 

itte, herkes tarafından beğenilen, 
seve seve seyredilen bu operet - ıim-

diden iddia ediyoruz - filme alınınca, 

güzelliğini kaybedecektir. Sahne~e, 

yirmi dakikadan fazla, Hazımla Vasfi-

nin ağzında sakızh.r.an anahtar bahsi

ni kahkr.halarla dinleyenler, ıinem1tda 
o muhavereye , beı dakika tahammül 

edemiyec:eklndir. Vaafiyi sahnede l:ün
nak illet.ine uğratan Zeynebim türkü

sü, operet ıaJonunda uyandırdığı zev· 
ki uyandıı·amıyacaktır. lki ay, hınca 

hınç dolu bir halk önünde oynanan bu 

operetin filmini seyredenler, eğer " -
pereti seyrettilerse: "A .... Sinema kö-

tü teymiı!" Diyecekler, aeyretmemit 

olanlRr, şa~acaklar: "Bu opretin ntre· 
si beğeni!di?" Diyeceklerdir. 

Sinema, n de sah ne :sanatından de

ğil, operet ıibi sahne zanaatından is • 

tifadeye kallundıiı zaman muhakkak 
ıapa oturur. 

Sinema aenaryodur ve bu 1enaryo
lar sahne eserlerinden yapdmamal.dır. 

Bilha1ta çok gürülmiıf, beienilmİ4 e
serler filme çekilmemelidir. 

Sinema, kötüyü iyi yapmaia hazan 
muktedirdir. Fakat iyiyi daha iyi yap
mak iktidarının haricindedir. 

Sinema 1anaatı, oı·ijinalitenin hare· 
ketli resmidir. Senaryosu orijinal ol

duğu zaman zanaAttır. Sinemadan l:er 
zamlln yeni bir manzara görmek, yeni 

bir tey öirenmek, yeni bir beste duy
mak isteriz. 

Selimi izzet 

yapıldığı takdirde önüne aeçme 
tedbirlerinin neler olduğunu tet

kik ve tesbit edecek olan komiı _ 

yonda ticaret odasından, belediye

den, vilayetten ayrı ayrı murah
haslar bulunmaktadır. 

10 zabit vekili ve 120 tayfa vardır. ,,..----....,....--~,,.----:--...,...,,,......... 

Komisyon önümüzdeki 
tetkiklerine batlıyacaktır. 

hafta 

Belediyede bir tayin 

Geçenlerde vefat eden belediye 
umuru hukukiye müdür muavini 
Adil Beyin yerine belediye avu • 
katlarından Adil Bey tayin edil-
mittir. j 

Tu 1\ıatçı 1arın istedikleri 
Bahçe ve sair eğlence mahal

lerinde temıiller veren tuluatçılar, 
geceleri paydoı saatinin on bir 
oluıu ile zarar ettiklerini ileri sür

mütler ve kapanma s•atinin on 
ikiye çıkarılmasını İslemitlerdir. 
Belediye, kendilerine elde mev
cut talimatname haricine çıkılamı
yacağrnı bildirmiıtir. 

Gemiler biribirinin etidir ve her 
biri ikiter bin ton hacmindedir. 

Her iki gemi haziranın üçünde 
Amerikada New London'dan ha
reket etmitlerdir. 

-<>---
Anadolu hisar1nda elektrik 

Belediye, ıokaklarında el'an 
petrol li.mbaıı yakılan Anadolu 
Hiıarında da elektrik tesisatı yap
mağa karar vermittir. 

.~.. IQ .... 

i Gelenler, Gidenler 1 
1 tl,_Hl ... HMMılıülll ıllllhffttfUHfttt ıtUıt........ntMIH ............... ı 

Etilere ait yazllar1 
tetkik i~in 

Praı üniversitesi prof eıörlerin· 
den M. Hroıni fehrimize gelmit
tir. Profesör, §ehrimiz müzesinde 
Etilere ait eski yazıları tetkik ede
cektir. Çek profesörü ıimdiye ka
dar Etilere ait elli kadar yazıyı 

tercüme ve neJretm:ıtir. 

DEHRi Ef e n d i Nası I Görüyor? 

Dehri Efendi - Bilikia dostum 
bilakis .•• Topkapu müzesindeki p8 di
tah sorauciyle Bizans sürlerinin hara
besini aöstennek, yeni Türk inlulih.ı
na hizmet sayılmaz .. 



~ 4-VAKJT 

(Başmakaleden devam) 

Bu §artlar dairesinde Türkiye 
gibi bir memleketin harici ıiyase· 
tir.i &elimetle idare etmenin güç
lüğü derecesi kolayca takdir olu
nabilir. 

Bununla beraber büyük bir 
memnuniyetle görüyoruz ki her 
geçen yıl memleketimize yeniden 

bir veya birkaç dost memleket ka
zandırıyor. Yahut eski dost 
memleketlerle aramızda mevcut 

olan dostluk münasebetleri bir kat 
daha artıyor. Bunun aebebi Tür
kiyenin yalnız kurtlar, kuzular 

ve otlar üzerinde doatluktan baş -
kabir emeli olmaması değildir. 

Ayni zamanda kuzuları kurtlara 
' 

yahut otları kuzulara yedirerek a-
rada kendisi için de bir menfaat çı 

karmağa çalı§&Damaaıdır ve fev -

kalede ınütkül olan bu siyasette 
muvaffak olmasıdır. 

Yeni Türkiyenin bu siyaseti 

Osmanlı imparatorluğunun siyase

ti ile tamamen zıt istikamettedir. 
Çünkü imparatorluk idaresi kurt
hırla l{uzular, kuzularla otlar a· 

rasmdaki zıt münasebetlerden is

tifade maksadını takip ederdi. Ni

hayet bu tehlikeli siyasettir ki Os· 
rnanh imparatorluğunu umumi 
harbe vakitsiz ve sebepsiz girmeğe 

se\'ketti. Bunun neticesi de impa

ratorluğun inkırazı oldu. 

Fakat harici siyasette beyne} • 

milel sulh ve emniyet amili ol

maktan baıka bir maksat gütmi

yen yeni Türkiye münasebette bu
lunduğu memleketlerden de kendi 
hesabına bir tcY bekler ki bu da 

kendi emniyetine aamimi olarak 
hürmet ediln_ıeıidir. Onun için 

İsmet Pa§a İtalya ile münasebatı· 

mızdan bahsederken iki memleket 

arasında ihtilaflı hiç bir mühim 
mesele olmadığını, dostJuk ve em

niyet hissiyatını teyit eden kuvvet
li bir muahede · ile biribirimize 

bağlı olduğumuzu, 1932 aenesinde 
Romada uzatılmasını imzaladığı • 

mız muahedenin tavzihi senetle

rini bu günlerde teati etmek kıy -

metli tezahürata zemin tetkil etti· 

ğini söyledikten sonra: 

Mahmut Saim Ef. 
vilayeti dava etti Kabzımallar pazarlarda 

ucuz satış yapabilirler 
Kabzımalların toptan fiatlar Ü· Yazıhane ve ticarethane· 

zerine perakencle olarak sebze &inin kapablmaaı dolayıaile 
ve meyve satışları için belediyeye 16 bin Ura zarar istiyor 
müracaat ettikleri ve kendilerine Zaman zaman muhtelif netri -
yer gösterilmesini istedikleri ya - yat meselelerinden dolayı yakala
zılmıştı. Belediye, kabzımallara nan, ceza mahkemelerinde mu -
verdiği cevapta şehrin muhtelif hakeme olunan Mahmut Saim e· 
mahallerinde pazarlar kurulmak- fendi, kendi tabiriyle "Valilik,, 
ta olduğunu ve kendilerinin de bu- aleyhine İstanbul dördüncü hukuk 
ralarda ucuzca aatışlar yapabile- mahkemesinde bir dava açmıştır. 
ceklerini bildirmiş, icabı halinde "Merkezi Galatada Eski gü· 
kendilerine kolaylık da gösterile- mrük caddesinde Ada hanında 16 
ceğini ilave etmiıtir. - 18 - 21 numaralı odalarda ve 

--o- şubesi Galatada Nomiko hanında 
Kontenjan harici getiri- 21 - 22 numaralı odalarda bulu-

lecek maddeler nan kitapçılık ve neıriyat idaresi 

Yabancı memleketlerden kon· 
tenjan harici zirai maddelerin ve 
makinelerin girmesi için 3 - 4 ay 
kadar bir müsaade verilmişti. Bu 
müsaade altı ay olmak üzere hay
vanat için de verilmiştir. Bu müd
detten sonra kontenjan harici o
larak reMni veya huıuıi ıurette 

hiç bir hayvanın Türkiyeye ithali
ne müıaade edilmiyecektir. 

--o-

Deri ve ıastik ihtilatı 
etrafında tetkikat 

Deri ve lastik ayakkabıcıları 
ihtilafının halli için seçilen ko
misyon önümüzdeki perşembe gü
nü yerinde tetkikat yapmak üzere 
deri ve liatik ayakkabı imalatha
nelerini gezecekitr. 

Fakülte asistanlarının 
maaşları ve bir haber 
Dünkü sabah gazetelerinden 

biri ünivenite doçentlerinden son
ra, tıp ve fen fakülteleri asistan
larının da maa,Iarının arttırılma
sı için vekalete müracaat ettikleri
ni yazmakta idi. Bu mesele etra· 
f ında verilen malumata göre asis
tanlara 25 lira maa, verilmekte -
dir. Hariçte hiç bir iş yapama
maktadırlar ve hiç olmazsa maat· 
larının otuz be! lirayn çıkarılması
nı istemektedirler. Gene asistan
lara atfedilen beyanatta deniliyor
du ki: 

ve operet idareleri sahibi ve mü-
dürü,, olduğundan bahseden Mah 
mut Saim efendi, şu esastan dava 
açmıştır: 

"Uç defadır ticarethanemin ka
pıları aniyen Galata polis merkezi 
tarafından sed ve temhir olundu. 
Bir defasında kırk be~, bir defa
sında on beş, bir defasında da 
gene on beş gi.in olmak üzere, ya
zıhane ve ticarethanelerim tam 
yetmiş beş gün kapalı kaldı. Yazı
hane ve ticarethanelerim, fena ev
lerin kapılan gibi kırmızı mühür
le temhir edildi ve mahvoldum!,, 

Mahmut Saim efendi, sonra
dan yazıhane ve ticarethaneleri -
nin tekrar açılmasına müsaade e
dildiğini ve yanlışlıkla kapatıldı
..iından-.hahşolunduan,nu il~ri aü • 
rerck, "Mtıesscsem, tamamen yı-
kılmıştır. Bunun için "Pardon, e-
fendim, yanlış kapanmış,, ile tela
fii mfıffıt mümkün olmadığından 
her kapatılış için dörder bin lira
dcm on iki bin lira zarar ve ziyan 
i~tiyorum. Sonra 4.350 lira ayn
ca 7 .• arara uğradığım da, defterler
deki kayıtlarla sabittir. Defterim
de 4.350 lira zarar görülmesine 
nazaran, mecmuan 16.350 lira 
zaraı'I maddi ve manevimin temiz 
vicdanlarınız huzunmda tahtı 
hükme almma.cı.mı talep ve istir
ham eylerim.,, 

Dava, rnahkemede tetkik saf-
hasındadır. lki taraf da layihalar 

Gürültüye karşı 
Mücadele talimatname

sinin tatkikine başlanıyor 
Dahiliye vekaletinin hazırladı

ğı şehirde gürültüyle mücadele ta
limatnameıi belediyeye tebliğ e
dilmi§tir. Belediye encümeni, be
lediye talimatnamesiyle, Dahiliye 
vekaletinin talimatnameıini kar-
9ılattırmakta ve belediye talimat
namesine vekaletin gösterdiği çer· 
çeve içinde yeniden maddeler ila
ve etmektedir. Yeni talimatna
me birkaç güne kadar alakadarla
ra tamim edilecek ve şiddetle t:tt
bikata geçilecektir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Arnavutköy halkı, o civarda
ki fabrikaların geceleri gürültü 
çıkardıklarından belediyeye §iki.
yette bulunmuılardır. Talimatna
menin tatbikinden sonra şüphesiz 
ki bu gibi ıiki.yetlere de mahal 
kalmıyacaktır. 

Dört kişi boğulmak 
tehlikesi atlattılar 

Dün limanda bir kaza olmuı· 

tur. Yılmaz motörü şamandıra -
lar önünde Mustafanm kayığına 

çarpmıf, sandalı devirmiştir. 

Sandalda bulunan dört mü,teri 
etraftan yetiıen sallarla motör ta· 
rafından kurtarılmıştır. Müfteri -
ler fazla ıu yuttukları için Cerrah 
pafa hastahanesine kaldırılmıtlar
dır. 

-o-

Sandıkla CjUVah ortada 

~Lr!~~,t~'~"'!<•Cim~ı:: ....... .., .. 
şüphe edildiğini hiueden meçhul 
bir ~ahıs beraberinde getirdiği bir 
sandık ile bir çuvalı iskelede bıra

karak kaçmıştır. Yapılan muaye
nede çuval ve sandıkta bakır par
çaları bulunmu§tur. Bunların 
çalındığı tahmin edilmektedir. 

--0-

KaCjak konyak ve kumaş 
Kozluda Yunan bandıralı Eleni 

vapurunda on şişe Yunan konya
ğı bulunmuştur. Suçluların hak
kında kanuni muameleye başlan

mıştır. 

* 

esas mesele cmıuyet meselesidir. - Maaşımız arttırılma7~ı isti- vermişlerdir. • 

Bu emniyetin siyasi ve ahdi ola- fa etmek niyetinde değiliz. An - -O-: 

- ltalya ile münasebatıınızda 
Ereğli limanında çalışan lnce

kaş (Abdullah) ın kayığında da 

bir top kaçak kumaş bulunmuştur. 
Abdullahın hakkında kanuni mu
ameleye başlanmııtır. cak, orta tedı;sat kadrosuna geç- Beynelmilel parlamentolar 

rak tam olması için bütün ana.cı.U' mek istiyoruz .. , konferansına hazırlık 
mevcuttur. Sulh ve emniyet hu - Dün bu mesele etrafında üni--
Etısundaki hissiyatımız bizim bir versite mahafilinde tahkikat yap· 
hususiyetimizdir ki bunun icabatı- tık ve vekalete böyle bir müracaat 
m takip ederken açık bir politika yapılmadığını öğrendik. Ala
jfadıe etmeyi ·ve iki memleket ara- kadar bir zat şunları söyledi: 
~ında ciddi bir dostluk ve emniyet - Hiç şüphe yok, ki herkes 
siyasetinin devam etmesine hiz- maaşının arttırılmasını Ller. Fa
met etmeyi hakkiyle takdir ediyo- kat düşiinmelidir, ki maaş arttı
ruz .. , rılması mc~el~i hir kadro ve büt-

Demiştir. Bu aözler o kadar a- çe işidir. 
çıktır ki izah etmek için ayrıca --o--

bir tek kelime ilavesine hacet yok- Şehrimize gelecek ecnebi 
tur. seyyahlar ve sanayiciler 

Mehmet ASIM Önümüzdeki aylar içinde bü • 

Hava vaziyeti 
Kandili Raıathaneıinden verHen 

malumata göre dün hava tazyiki aaat 
yedide 758, saat on dörtte 759 mili
metre, aıcakhk en fazla 21,S, en az, 

yük İtalyan vapurları lstanbula 
fazla miktarda seyyah getirecek· 
tir. 

1Ik olarak 30 temmuzda gele -
cek olan "Roma,, vapurunda 800 
aeyyah bulunacaktır. Bunu, 8 a -

Sabahtan öğleye kadar yağan yağ- ğustosta Oçenya, 21 ağustosta 0-
urun miktan 31,5 milimetredir. çenya vapurlarının geli,i takip e

ıs derece idi. 

Rüzgar ekıeriyetle timali terki is
tikametinden esmit ve azami sürati 
nniyedc 8,S metreye kadar çtkmıı -
tır. 

decektir. Bu vapurlar biner sey-
yah taşımaktadırlar. Oçenya va
puru, eylulün ikisinde ikinci defa 
ıehrimize seyyah getirecektir. 

Eylulün yirmi dördünde lstan
bulda toplanacak olan beynelmi
lel parlamentolar konferansı ha· 

-o--

ra nce - Orient komi lesinin 
Şark seyahati 

Merkezi Pariste bulunan "Fran
ce - Orient,, komitesinin şarka 
bir seyahat edeceğini yazmıştık. 

Bu seyahate iştirak edecekler a-

zırlıkları bitirilmek üzeredir. Naci 
Pa,anm reisliği altında Zeki Mes• 
ut ve Necip Ali Beylerden müte -
şekkil büro, icap eden hazırlıklar- ğustoaun 28 inci günü A vantino 
la uğratmakta ve kongreye iıtirak vapuriyle Cenovadan hareket ede- 1 1 

edecek memleketlerin murahhas- cekler, bazı Akdeniz limanlarına 
lariyle muhabere etmektedir. ve bu arada Pireye uğradıktan 

Konferansın yapılaC'ağı Yıldız sonra eylfılün beşinci günü lıtan
saraymın merasim salonu tamire- bula geleceklerdir. 
dilmi!tir. Şimdi salonun tefritiy- Seyyahlar dört gün lstanbulda 
le uğratılmaktadır. kaldıktan sonra eylulün dokuzun-

lstanbul belediyesi, kongrenin da Mudanya yolu ile Bunaya, o· 
muvaffakıyetine bütün mevcudi- radan on bir eylulde lznik'e gi-
vetiyle yardım edecektir. decekler, dönütte Yalovada bir 

--o- gün kalacaklardır. Kafile eylulün 
CiümrUkler kumatndanı on ikisinde Fransaya dönmek Ü· 

Seyfi Pa,a Ankarada zere yola çıkacaklardır. Seyyahlar 
Üç gündenberi şehrimizde bu- arasında elli Franstz sanayicisi ve 

lunan gümrükler kumandanı Sey- tüccarı bulunacaktır. 
fi Paşa dün gümrük muhafaza 11ııu.ttUttO•Hmıın1ttllflllıttHllMl1iltt•H•tWltttıtıtomıauuı111ıııunuıu11uu11J111uumunı~ 

müdürlüğüne gelmiş, müdür Ha • ta bulunduktan sonra dün akşam· 
san Bey ve işletme amiri Emin ki ekspresle Ankaraya hareket et· 
Beylerle konutmuı, bazı tetkikat· mi§ tir. 

Akdeniz mis8 
ve ltalya 

İtalyanca "Corriere Dell• 
gazetesi yazıyor: 

M. Benes bugünlerde rniih'. 
nutuk irat etmittir ve ltalya 
şı bazı mülahazatta bulıı 
anla~ılmıştır. 

Mösyö Benes bu nutkund 
koslovakya ile İtalya aras 
münasebatı ıslah edeceğini 
memleket arasındaki dostlıı' 
siyatını yükselteceğini söyld 
tir. 

Malum olduğu üzere, tul. 
kumeti her sahada, ve bilha• 
ta Avrupa devletleri ile, sıı 

mumiyede Avrupa sulhiinÜf\ 
mına matuf siyaseti takip t 

tedir. 

Avrupamn sulbünü teııı~ 
evvel emirde milletler aruı. 
münasebat ve alakayı sağlı 
mellere bağlamak lazımdır· 
yö Benes ise nutkunda bu 
esaslardan uzaklaşmıştır. CJ.. 

M. Benes, arazi misakların' 
blok sistemlerine bağlı t 

bir devlet adamı olarak taJ\ 
tır. 

Çekoslovakya hariciye ~ 
bu politikayi teyit için askt 
metleri temdit ediyor. Bund' 
layı takip ettiği siyaset, sulh 

seti değildir. Çekoalovaky• 
çük itilafa mensup bir de'' 
Küçük itilafın politikasına"'' 
siplerine dair söz söylemek i 
yoruz. Bunu, bütün cihan b 

Mösyö Benesin nutkunda. 
rı dikkatimizi celbeden en JTa 

noktalardan biri, resmi mah; 
o.lmalc Ü7erA. hııaiinleırt. AL
devıctıen arasında bır ın 

hedenin aktolunacağı 

fi yetidir. İtalya hü 
Akdenizle doğrudan 
ruya alakadar bir devlet ol~ 
rağmen bu muahede hakkııt 
bir malumatı yoktur. Ve 
~ebbüsten mühim bir semer 
müyor. 

Mösyö Benes, Sovyet hü~ 
tinin Avrupa devletlerile d 
münasebatta bulunduğunu 1 

yor ve bu münasebatı tef 
şark misaklarmın miihi111 b 
oynadrklarmı iddia ediyor ~ 
ki, Sovyet ittihadmın ). 
devletlerile temasta bulıı~ 
için şark hükumetleı·ine ve 
misaklarına ihtiyacı yoktu(•' 

sen İtalya hükumeti 1924 ·~ 
de Sovyet hükumctile resı1' 
nasebatta bulundu. Ve J. 
devletlerini Sovyet ittihadilt 
nasebatta bulunm ... <ta te~"i~ 

Bununla beraber F ranşJ 
( 

çük itilaf devletlerinin soil ~t 
zarfında Moskova ile ne '

1 

ziyette bulunduklarını bilı1't 
teriz. 

Velhasıl, M. Benesin 11ııl~ 
h . h' . ·of· u umumıye ızmetetrnı> 

akis ÇekoslovC\kyanın ta1'İ~1t 
yolların endişeli olduğuJ1ll 1 

diyor. 0 

Döviz ka~ak~ıh~ı 
mesine bugün 

edilecek ·,ıı •• Döviz kaçakçılığı idd1
' e 

müddet evvel yaka)anaJ1 "~e 
larında muhakeme kar~rı ~ 
Yahni kardeşler le diğer pıl 
kitinin muhakemesine .,.eı 

. J.l" 
saat onda lstanbul 1 l ıı' 
mahkemesinde devam 0 

; 111 
tır. Bu celsede JahitJer 
cektir. 



"""'!!!'!!!lıı!!lı!l!!!9!11!!1!1!!!!1!!9!!!!!!!!!~!!!!!!1!!!111!!!!!1!1!1! _____ 1!!!!!!!_!1!1!1!1! ____ ~--------1!!!!m-m!!!!!!!!!m-~!B!!!!!B ,•-!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!il!'!!'!!!''!!'!'!!!!!"'!!~!'!!!!!""!! 5 - V AKIT 1 O TEMMUZ 1934 -

Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 43 Emniyet 
ibidesi 

• 

Baba-Oğul Türk - Iran 
hudutlarında 

nakleden: Selimi izzet----------·--
Abidenin iki Şeklini yapan 

san' atkar öldü -34- Neler gördüm? Öyle ya, bu küstahlığı neden 
IÖıtermitti?. Neden her tehlikeyi 
&öze almıttı? .. Masum olduğu 
halde tevkif edilen bir adamın 
ttvkifhanedeki odaıına girmek, 
herkes için bir tehlike teıkil et· 
llıez, fakat aıd katil için bundan 
daha büyük bir tehlike olamaz .. 
İtte bu tehlikeyi gözüne alması • 
nın sebebi neydi?. 

Biitun bunları, Muallinın uğ • 
runa yapmıttı .. 

Muall5 da onun için tehlikedey
di. Fakat ayni zamanda da saa • 
detiydi. Bu saadeti, huzuru elin • 
den gidiyordu .. 

Onun bir ıözü her ıeyi mahve • 
debilirdi. 

İtte artık bu tehlike kalmamıt
tı .. Ali Naki bu kadına da artık 
kafa tutabilirdi. 

Mualla tehdit etmiyordu. Bun· 
dan böyle tehdit edemezdi .. Cina
Yetin faili meydana çıkmııtı. Öl • 
dürenin İMDİ Kaya Haıandı .. 

Ali Nakinin duruıu, bakııı, ıöz· 
leri, her feyi, bütün mevcudiyeti 
ınuazfferiy!l'tini ilin ediyordu. 

Konuıuyor, anlatıyor, ıevincini 
haykırıyordu. 

Mualla, batı önünde, gözleri 
Yerde, boynu bükük, ıusuyordu .. 
Seı çıkarmıyor, bir ıey söylemi • 
Yordu. 

Ali Naki Sözünü bitirince, tez • 
lonıtan kalktı .. Ayakta, Ali Naki· 
nin önünde durdu: 

_ Anlatıldı, aldanmııım. Seni 
Yok yere itham etmit im. Sen de· 
iil. 0 adam öldürmü9 .. Selim Na· 

!l~- ..ı.~:ı-; •• :... <!,) 

adammıt.. Bundan ıonra senin 

Muallinın üıtün olduğunu anladı. 
Çıktı, odasına kap2'ndı, sigarasını 
yaktı ve gene mavi dumanlara dal
dı ... 

Fakat kalbi kemiriliyordu. Gön
lünde acı bir hıra vardr. Mual • 
layı kendine rametmek, bu kadı • 
nın burnunu kırmak istiyordu. İz· 
zetinef si ve atkı, atfı dindirrilmi
yen aşkı rencide olmuıtu. Ken • 
dinden memnun olmıyan bir adam 
asabiyeti ile, sigarasını adeta yi· 
yordu. 

Ne diye sanki Muallayı zorla· 
mamıf, kendinden af talep ettir -
memişti ! Muallinın önünde diz 
çökmesi lazımdı .. Onun burnunu 
hiç değilıe böyle kırmalıydı. Vazi· 
yete hakim değil miydi?. 

Ve birden geçen günleri, o 
faciayı düşündü. Ucuz ve kolay 
kurtulduğuna ıevindi. Bütün vü • 
cudu, mes'ut bir ürperişle sarsıl • 
dı .. Bu iti, çok mahirane, çok kur
nazca idare etmitli ... 

Bu dütünceyle, gene keyfi gel • ı 
di. Net' esine kavuftu .. Asabı biraz 
duruldu .. 

Gece ıinemaya gitti. Hoş vakit 
geçirdi .. 

Perde araıında, Kaya Haıan • 
dan bahıedildi .. 

Kaya Haıanın mahkUmiyeti 
pek çabuk duyulup yayılmıftı. Se
lim Na:aımı tanıyan çok olduiun -
dan, Beyoğlu muhiti, davayla ali· 
kadar olmuttu. Fakat heyecanlı 
haberlere dütkün olanlar memnun 
değillerdi. İşin eararı kalma
Wt§lı. Maznun pek çabuk itiraf 
etmışti. Kaya Hasan, itiraftan 

Viyanada cıkan Noye Froye 
Preııe gazeteıi; Ankarada yapıl • 
ması mukarrer Emniyet abidesine 
ait iki figürü hazırlıyan Viyanah 
sanatkar Hanakın ölümü müna-

sebetile. tertip edilen meraıime ve 
bu figürlere dair tu malumatı ve-

~-----· Yazan: Erzincan mebuau Aziz Samih 

Rumiye bir Iran şehri 
idi, fakat ... 

rıyor: 

"Profeıörler cemiyetinin tertibi Burada idare tamamen Rus konso
losunun ve Rus askerinin elinde idi ile dün Türkiye Cumhuriyeti sefiri 

Hamdi Bey ve Avusturya batve· 
kili Dr. Dolfuıun huzuru ile An· 
ton Hanakın hatırası teıit edil-
mittir. 

Akademi rektörü Profesör Dr. 
B ehrens, qıüteveff anın sanat sa • 
hasındaki kudretinden ve inıan 
olarak haiz olduğu meziyetlerin • 
den. bahsetmi9 ve: 

_ , . . o. büyük bir sanatkar, 
harikalar yaratan bir dahi idi. O
nun azim ve iradeıi takati bete • 
rin fevkine ~ıkıyordu.,, Dem ittir· 

Profesör Dr. Holzmeiıter, bu 
Avusturyalı aanatkirın Türkiye 

için tarihi ve terefli bir vazifenin 
ifasına mazhar olmaıında, yani 
icra kuvvetleri kahramanları poliı 
ve jandarma namına dikilecek 
emniyet abideıinin kendiıi tara • 
f ından yapılmaıında, ıabık Viya
na ıefiri Hamdi Beyin himmetleri 
amil olduiunu bildirmittir. 

Bu abidede eski ve yeni Türki • 
yeye ait tunç figürler, bu kahra • 
manları temıil etmektedir. Bun· 
)arın taşıdıkları silahlar da sem • 
bo\ikt\r. Hana\nn kendi ta.b\ri\e: 

Bu muvaff akiyet etrafa ya· 
yılınca hakiki körler suru • 
ıü doktorun çadırının önünde 

toplanıverdi. Diğer bir köye gi· 
derken hayvanlarımız ürktü. Dik· 
katle bakınca yolun kenarındaki 

1 
hendeğin içinde bir adamın otur • 

makta olduğunu gördük. Sorduk. 
Hastayım. Köylü beni köye bı· 

rakmıyor, dedi. Doktorumuz mu· 
ayene etti. Frengi imiş. Köylü has 
tahiın sirayetinden korkarak bu 

adamı köyden koğmutlar ve her 
gün yemeğini getirip yanına hıra· 
kıp gitmekteymitler. Buna biraz 
ilaç bırakarak geçtik. 

ra toplatm~kta olmaıından dolayı 
heyecandadır. Yoksa bizim on ne
ferden dolayı değil. 

Bu cevap üzerine vali seıını 

kesti. Fakat ıehbender bey vali
nin Rus taraftarı olduğunu ve Rus 
konsolosuna bu neferlerin geldi -
ğini haber vereceğini ve Ruı ku • 
mandanlığı ıehirde kendi müsaa
denameıi olmadan kimıenin silah 
taııyamıyacağını ilin ettiğinden 

bizim neferlere de itiraz edeceği· 

ni ıöyledi. Binaenaleyh meıeleyi 
kumandanla halletmek daha ko • 
laydı. Ruı konsoloıu Mösyö Vi • 
denskiyi, Mösyö Minoreıkiyi ve 
son günlerde Rus heyetine ilti • 
hak 

0
etmi§ olan miralay Anderi • 

yefıkiyi ziyaret ettik. Konsolosa on 
nefer için silah tatıma vesikası 
vermesini söyledim. Derhal yazdı 
verdi, mesele de hallolundu. 
Mösyö Minoreski ertesi gün bize 
bir çay ziyafeti verdi. Heyetimizi 
alayın mızıkası Osmanlı marşı ile 
karşıladı. Kumandan da burada 
idi. 

Yamnda, Selim Nazım ismini ağzı· 
oıa almam. Kaya Haıan maznun· ı 
du. Kaya Haıan mahkum oldu .. 
Kafi .. Fakat, bu, aramızdaki vazi- 1 

j 

esbabı muhaffefe bekliyen bir ka· "Bunla:- bir milletin mazi ve 
til gibi boynunu İpe uzatıvermit • istikbalinin mümessilleri olarak 

her taarruzu def ve emniyeti te • ti. 
(Dcvamr var) keffül etmektedirler.,, 

Sefir Hamdi Bey, abideyi dev· 
leti namına kabul etmittir. Me • 
raıimde, ıanatkirın dul zevceai, 
çiftçi olan oğlu ve gelini de hazır 
bulunmuıtur. 

27 temmuzda İran hududunda 
ıümrük noktasını havi olan (70) 
evli ve bir kısmı Nasturi olan Der 
bent köyüne geldik. Yolda Kad • 
rayi qireti reisi 1Mnail ağa ve 
(Henerai) qireti reiıi Haaan ağa 
ile ıörüıtük. lkiıi de Türkleri 
çok ıeven zatlardı. Hudut komis· 
yonunun evvelki gibi işine devam 
etmesi hakkında nezaretin cevap 
telgrafını burada aldık. İyi bir 
yolla ve bir boğazdan geçerek Ru 
miyeye erittik. 

lran heyeti tehre girmemif, 
hariçte bahçelikler araıında ça • 
dırlarını kurmuıtu. İngiliz ve Rus 
heyetleriyle biz ıehre girdik. Fa· 
kat aıkerler ve mekkiriler ıehir 
haricindeki çadırlarda kaldılar. 

Bizim müsellih bitarafhk ilin 

ettiiimizi 30 temmuzda öğrendik. 
Ruı askerleri Rumiyenin cenubun
daki "Sir,, daiında ordugahta idi
ler. Beıinci Kafkas avcı alayı ile yeti düzeltmez .. Senden tüphe et· 

tim. Demek, ki kalbimden yara· 
lıyım .. Beni ıen itham ettin: "Se· 
lirn Nazımı aeviyonun,, dedin .. 
Bu beni tahkirdi .. Ben seni itham 
ettim: "Selim Nazımı öldürdün ,, 
dedim. Bu da seni tahkirdi. in· 
ıa.nın fikrine böyle feci tüpheler 
&elirıe, kalplerinde müthit bir kin 
\'ar demektir. Sönmiyen, sönmiye· 
eek olan kinlerdir, ki bu feci tüp
leri ilham eder .. Tamiri kabil ol 
lllıyan bir teY tamire uiratmayın. 
Biribirimize yabancı kalacağız .. 
Beraber yatayacaiız, fakat ara • 
llırzda tüphenin açtıiı uçuruın a • 
ıılınaz ve ıeçilmez uçurum bulu • 
n.cak. Her halde benim namuslu 
bir kadın oldujuma eminsiniz. 
Ben de size iftira ettiğimi kabule 
lftecJ,urın .. Bundan ıonra, yüz 
)'"' 

uze ıelmemize de artık hacet 
1
1
.olc., konu9up ne diye kavga ede • 
lift?, 

- Anlamıyorum •. 
- Bunda anlaıılamıyacak bir 

fey Yok,. 

- SiSzleriniz müphem .. 
i111ı-:- ~lllkiı, ıayet açık.. Senin 
rıa :i:1~1. ıyorum .. Fakat artık ka· 

ı ım .. 
-Bu da ·· 1 zı G .. 

1 
b l'Uze bir kadın na • 

.• uze ir lcad • d A lfta L_ • ın ına ı.. m • 
uu ınat ta 1·• 

ı..ıim 'b' .. L~nnez .. Ve çok naz 
aı 1 &fl1q U1&nd _ Se . ırmaz .. 

buluaduknı '!'?"dİJ?rum .. Evlenmit 
.. ~ erımi k ~· 

- Pekala B" çe ecegım .. 
l&l>redeceı· .. ır müddet daha a· un .. 

ırdenbire hu m .. 
"•ffalc ol ' ucadele de mu-

amryacaı" "k· Cede l>i I ını, 1 ınci dere • r r ro OYftanı k 
•ııde kala i a mecburiye • ca rnı t... 

' QU l!ıeıelerl~. 

Kokain! 
Zabıta evvelki gece bir 

şebeke yakaladı 
Dün zabıta, bir kaç kokainci 

daha yakalamıttır. Sultana ismin
de bir kadınla Jon iıminde bir er· 
keğin elebatııı bulunduğu bu §e • 
beke satı! halinde yakalanmıt ve 
Üzerlerinde on dört !İte kokain 
bulunmuf tur. 

Kaçakçılık büroıu tahkikatına 

devam etmektedir. Bn kokainle· 
rin hariçten getirildiği anla,ılmak
tadır. 

Esnaf bankası mesele
sinden çıkan da va 

Esnaf bankası meseleıinden ba
his sırasında belediyenin manevi 
!ahıiyeti tahkir olunduğu iddia • 
ıile "Milliyet,, gazeteıi aleyhine 
açılan davaya bugün saat on dört
te İstanbul ikinci ceza mahkeme • 
sinde devam olunacaktır. 

Bu, belediyenin açdrğı davadır. 

Batvekil Dr. Dolfuı, iki tunç 
statüden batka çok entreıan olan, 
umumi vaziyet ve tesiıatı gösteren 
jipı modeli de gözden geçirmittir. 
Bu teıiaat, enerjik bir karakter 
if adeıile ufki bir vaziyette sıra • 
lanmıt olarak ıörünüyordu. Ön 
ve arka cepheleri tezyin eden re • 
lif'lere ait projeksiyonlu reaimler 

dahi göıterildi. Ön taraftaki re -
lifler polis ve jandarma faaliyeti
ni ve arka taraftaki relifler ıulh 
ve ıelametin, maddi ve manevi 
kültüriin feyiz ve ıemerelerini taı· 
vir v~ temsil etmektedir. 

Çok müe11ir ve manalı olan bu 
tesit merasimi iki deviıa tunç fi • 
gürün ayakları ucunda cereyan 
etmittir. içtima salonunda bir 
çok sanatkarlar ve sanat tahsil e
den talebeler ve sanat üleması ha
zır bulunuyordu. 

Rumiye bütün Asya tehirleri -
nin tarzında düzlükte ve etrafı 
bağlı ve bahçelerle dolu güzel 
bir tehirdi. Şehrin lran tarafın • 
dan mansup bir valisi olmakla 
beraber Rus askeri tarafından it· 
gal edilmitti. Ruı konsolosu ida· 
rede ıahibi ıalihiyetti. Vergi bile 
topluyordu. ~~birde muhtelif hü
kumetlerin konsolosları vardı. Bi· 
zi konıoloıumuz kendi evinde mi
safir etmek lutfunda bulundu. 

Memleketin Rus askeri tara· 
fından i§gali dolaymy]e konso· 
loıhanenin muhafazası çiin silah· 
lr on piyade neferi tayin olunmuı 
ve bunlar da bizimle beraber Ru
miyeye gelerek konsoloshaneye 
konulmu§tu. 

bir batarye ve bir süvari bölüğün· 
den ibaret olan bu müfreze yaz 
olduğundan çadırlara çıkmı§ -
lardı. 

Kumandan bizi ordugaha davet 
etti. Gittik. Çay ziyafeti uzadı. 
aktam oldu. Kumandan müsaade 
istedik: Karanlık oluyor, gidelim, 
dedik. Kumandan Dekoçapef: 

- Betinci Kafkas avcı alayına 
karanlık yoktur. 

Diyerek alıkoydu. Gece yarııı 
dönüyorduk. Hakikaten gece yok· 

tu. Yolun iki tarafı gaz le karıtlı· 
rılmı! küllerden yapılmıt tümsek· 
lerin yaptığı alevden ve bizim ile
rimizde yürüyen süvarilerin elle • 

rindeki mızrakların batına ıeçi -
rilmiş tenekelerin içinde yakılan 
petrollerden dolayı gündüz gibi 
aydın lanmı§h. 

Ramazan olması haıebile vali 
Geldiğimizden bir gün sonra 

vali konsolos beyden müıellah ltimaddütdevle bizi iftara çağır • 
mıftı. Bizi tehbenderhaneden al

neferlerin tehbenderhaneye ko • 
mak üzere siyah elbiseleri ıırmalı 

nulmaıı efkarı umumiyeyi heye -
cana ıetirdiğini söylüyor ve iza • zırhlarla donanmıt ağaları geldi. 
hw: t iıtiyordu. Şehbender beyden! Bunlar önümüzde olarak vali ko. 

·· d I k b b d nağına gittik. Sedirli ve minder· 
ı•ıaa e a ara en ceva en e • . .. . 

d. k" l" h 1 . Efk" lı guzel bır odada kabul olunduk. 
ım ı va ı azret erı: arı u• ... 

Konagın alt katındaki ıofasından 
mumiye Rusların itıalinden ve 
tehbender kiliıe yapmak için pa-

Belediye re:ai ve val1 Muhittin Profesör Behrenı, Hanak'ın vol· 
Beyin tahıen açhiı dava, ayn: kanik tabiatini gayet güzel keli • 
mahkemeye verilmiıtir. Bu ikin .1 melerle tasvir ve ifade ettikten 
ci dava da, ceza kanununun 48C ıon!'a hazırun, Hanakın son ve 
ve 482 inci maddelerine göredir. natamam eserinde bu ifadenin de
Ayni zamanda matbuat kanunu • lilini gördü. Figürlerin büyüklü • 
nun34 üncü maddesine göre, ga • ğü, her gün ıörülen feylerden de
zetede zabıtlar değiıtirilerek yan· ğildi. Figürdeki ayağın bir par -
lıt haber netredildiii noktaıından maiı bir buçuk karıttır. Fiıürler 
dava acılmıJ bulunuyor. Değiıik duvar plaıtiii olarak dütünülmüt 
r:sredi'diği iddia olunan zabıt!arı olduğundan bunları tamıt.men çev· 
Şehir Mediısinde E~naf Ban1'aır relemek kabil değildir. Bu yük • 
meselesinin hararetli müzakere sek relif kompoziıyonu bir iitita· 
mevzuu te,kil ettiği celıeye ait ta hakim bir vaziyeti temsil edi • 
:"'\l:ı•tlr:rc1ır. ' yor. Göriiniif, tas"İr veteınıil çok 

....................................... 1 1 llJNll.u1 .... HW"'9ftlt...._."'* 

bağırıtlar geliyordu. Bunlar va· 
linin ceza olarak aopa attırdıfı 
suçluların feryadı idi. Garibi fU
rasıdır ki dayak yiyenler, aopa a
tanlara birer tümen zahmet ücreti 
veriyorlarmıt. 

güzeldir. Kuvvetli adalelere ma
lik dev vücutlar ve karakteristik 
batlar - hazurunla birlikte fotoğ· 
raf çekmek için - zaman zaman 
kuvvetli ziyalar akıettitrilmek su
retile açık altın rengi iktisap edi
yor ve derin bir teıir husule sıetiri
yordu.,, 

Vali ile çabuk liübali olduk. 
Her feyden konutluk. Kendisine 
Ruı taraftarı dediklerini ıöyledim. 

(Devamı var) 



~-VAKiT 

Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip'in 
Gömeç son· maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

"Bir kaç saat sonra polisler kelepçe
leri bileklerime takacaklar! ,, 

Hummalı bir yol 
faaliyeti var 

Burhaniye ile Ayvalık ara- işçiler birliğinin gezintisiffı 
sındaki güzel nahiye ve San' atlar mektebindeki 

Şehir İCjindeki imar faaliyeti Gömeç, (Hususi) - Burası 

S
. (H ~) 

934 
. Burhaniye ile Ayvalık arasında biri 

ınop, ususı - senesı . . . 
. . t h kk k d 28500 l nahıye merkezıdır. yol, on dokuz , 

.. 
musamere 

Aydın, ( Husu~i) -Aydın de• 
miryolu işçiler birliği tarafmdatı ın 

tertip edilen İzmir - Aydın te- ' 
-22- ıçın a a u e en ame e k' . . . . . ılometrelık güzel bir şosedir Şo-

- Fakat bu rezalettir, divane
liktir. Benim hiç bir suçum yoktur. 
ara yerde bir yanlışlık var .. Ben .. 

Kaptan sözümü keserek: 
- Bunları polise anlatırsmız 

' dedi, ben aldığım emri !nfaz ile 
mjikellefim ve çok müteessir oldu 
ğuma inanınız. Size söyliyecek 
başka bir şeyim yoktur. 

lsrara mahla yoktu .. Çekildim .. 
Ah şu geberen Cems Rolls'in 
bir serseri olduğunu anlamalıy .. 
drm.. Kumsalda ölmesi icap e
'den sebeplerin de bayağı şeyler 
olmadığım takdr etmeliydim. Bir 
ihtiyatsız hareket yakalanmamı 
ve tekrar kodesi boylamamı mu. 
cip olacak.. Ü zerimdeki paralar 
müsadere edilecek ve kimbilir ha 
şıma daha ne haller gelecek? .. 
Birkaç saat sonra polisler kelep
çeleri kollarıma .takacaklar, on -
dan sonra buyrun kodese .. O ta .. 
aarladığım güzel projelere de el
veda .. 

Evet, her şeyden vazgeçmek, 
Konç.itadan ayrılmak icap ediyor. 
Hem ebediyyen ayrılmak! .. 
Uğradığım felaket beynmi alt 

üst etmİ§tİ .. Maamafih az sonra 
kendimi toplayıp Konçitanın ya • 

nma gittim. 

- İşler fena, dedim. 
Büyük siyan gözlerini aözleri • 

me dikti: 
- Evet, dedim, hem çok fena .. 

Tasavvur et, başıma hakikaten şa 
şdacak bir hal geldi. Kolona iner 
inmez hapsedileceğim. 

ıle Sınopta yol f aalıyetıne başlan- . . . · 

t B f 1
. t it t k senın ıkı tarafı hep zeytinlik, bağ· 

mış ır. u aa ıye a ı mın a a l 
.. · d b" ··k b' h tl ık ve bahçeliktir. Dört kilometre 
uzerın e uyu ır arare e ve 

h l b
. k'ld d t k den sonra Burhaniyenin iskelesin-

umma ı ır şe ı e evam e me - d . . k 

bir insanım. Hiç bir suçum yok -
tur. Beni mahveden sana karşı his 
settiğim aşktır. Fakat şikayet et· 
tiğimi zannetme. Yalnız şundan 

d
. B l b' k . . en geçtı . 

emin ol ki, adın hiçbir zaman or- te ır . un arın ' ır ısmı tesvıye1 
taya atılmıyacaktır. Her şeyi üze .. türabiye ve tevsi, bir kısmı ferşiyat Burası bir ihracat iskelesidir. 
rime alıyorum. Senden istediğim ve silindiraj, diğer bir kısmı da Her tarafta tabii servet kendiliğin. 
şudur: Beni unutma! Hapsedilir tamirdir. Ve gene bu mıntakala- den insanın gözüne çarpıyor. Bu
ve mahkUm olursam seni bir gün rın üçü bu seneki programda ik - ralar yağ ve bal diyarıdır. Bu gü. 
tekrar bulmak ve sana tekrar ka- mal edilecekler meyanındadır. zel şoseyi az zamanda bitirerek 
vuşmak ümidiyle cezama daha bü Bu mıntakalardan birincisi: nahiye merkezine geldik. Henüz 
yük bir tahammülle katlanırım.. "Sinop - Kabalı ~ Kabalı - kimseyi tanımadığım için belediye 
Benim, yalnız benim olacağım bil Boyabat,. şosesidir ki 95 kilometre çavuşunun kılavuzluğu ile hüku • 
mek bana kafidir. dahilinde tamirat yapılmaktadır. met konağında müdür Şükrü Beyi 

- Ah sevgilim buna emin ol. 
Ban~ yaptığm iyilikleri unutabil
mekliğim için dünyanın en adi ve 
en fena kadını olmalıyım. Sende 
hafi~meşrep kadın tesiri yapmış 

olabilirim, fakat temiz bir kalp 
5ahibi olduğuma inan. Ah .. Hayat 
la aenin gibi bir adama evvelce 
tesadüf etmiş olsaydım, hayatımı, 
bütün varlığımı ona vakfederaim. 

İkincisi: Boyabat - Taşköprü buldum. 
mıntakasıdır ki 30 kilometre da - Manzarası 
bilinde tesviyei türabiye ve yeni 
şose yapılmaktadır. Bu sene Taş
köprü hududuna kadar tamamen 
ikmal edilecektir. 

Üçüncüsü: Boyabat - Vezir 
köprü kısmıdır. Burada da 62 ki
lometre dahilindetesviyei türabiye 

yapılmaktadır. 
Dördüncüsü: Gezre - Alaçam 

yolu ki 30 kilometre dahilinde tes
viyei türabiye yapılmaktadır. 

Beşincisi: Sinop- Karasudur. 
Yeni şöse, ferşiyat ve silindiraj 
yapılmaktadır ve bu sene ikmal e

dilecektir. 

Kasaba, bir kaza merkezi ka .. 
dar büyüktür. Çarşısı, pazarı, ev -
leri ve dükkanları pek şirindir. 

Sahilden dört kilometre içeride • 
dir. Burası, ( 40) senelik bir nahi· 
yedir. Ahmet Cevdet Efendi na-

mında İstanbullu bir zat burada 
(30) sene bili. fasıla müdürlük 
yapmıştır. Nahiye tam teşkilatlı 

olduğundan bir tahrirat katibi ve 
bir nüfus memuru vardır. Bunlar
dan başka gümrük muhafaza teş .. 

kilatı, jandarma, inhisarlar memu. 
ru, beş sınıflı ve beş muallimli bir 
mektep, posta ve telgraf dairesi 

h 
' a. 

nezzü ü çok rağbet gördü. Bini ce 

mütecaviz yolcu yollarda neşe ilt ki 
Aydına geldi ve döndü. Şimendi· 
fer işçiler birliği ile Aydınlılar a• aiy; 

rasında bir hususi maç yapıldı. AY Ya 

dınlılar 2 - 1 ile İzmirlileri yendi de 
ler. Misafirler Aydını gezdiler. Al 

Aydın san'atlar mektebinde bıl ol 
sene mezun talebeler tarafındatı l\i 
tertip edilen veda müsameresi ço~ ~a. 
parlak oldu. Binlerce halk mekte· e 
bin bahçesini doldurmuştu. Gö 

Mektep müdürü Emin Bıey kıt• ~tr 
ve güzel sözle gençleri takdim et• 
ti, mektep hakkında faydalı ma• 1 
lumat verdi. · ~r 

İstiklal Marşı ile başlıyan mü• 
samere çok neşeli geçti. İstiklal pi 
yesi temsil edildi, bilhassa KızJl 
Çağlıyan piyesinde muvaffak ola11 
gençler çok alkışlandı. Milli rakıı· 
lar beğenildi. 

Müsamereden sonra gençleriıı 
kendi emeklerile meydana getir• 
dikleri sergi gezildi. fııı 

Sergide bilhassa ev eşyası ço~ ~e. 
ince ve san' atkarane yapılmış ol ' r~ 
duğundan bütün gezicilerin naza' ır 
rı dikkatini celbediyordu. tlk 

- Aşkını bana hasredeceğini 

bildikten sonra her felakete ko
laylıkla katlanırım. Zaten bu f e -
laketli vazyetten kurtulmak için 
elimden geleni yapacağım. Bir fik 
rim var, muvaffak olursam ne ala, 
olmazsam boş durmadığımı bile
rek gönlüm rahat eder .. 

Altıncısı: Karasu - Ayancık-
dır. Bu kısımda da tesviyei türa
hiv.e.. ve tenii tarik ya_.vılmaktadır. 
Bu da. bu aene-tlünal edılec.eKur. 

vardır. Demirci, tesviyeci, marangoz ~e 
- Fakat sevgilim Üzerinde hü· 

yült \i\r ttıeb\ft.8 bulun in. 1 

yalialarlarsa bu paraları alacak .. 

Ji\rı muhakkaktır. 
Şu hesaba nazaran Sinop bu se-

ne sonunda kısmen, fakat gelecek 

Bütün nah;verle (~800) nüfus inşaatçı olarak dört şubeden me• 
mevcuttur. ·mer'KezdE\"Zt':,:CJ ucıme --·· ----- - - - • -·---- ., - - -

de 1370 kişi oturmaktadır. Burada ri eserler cidden güzeldi. Gençlere 

beş yağ fabrikası, iki mengene, bir muvaffakıyetler diİeriz . ~ı~ı-
mezbaha, spor klübü ve sahası, iki O. S. ' 
radyo ,elli lira ücretle bir kabile, "' "h'ir""'"k"~:·k""i::ia.~h·~::;Te;:;;; 

- Eyvah!.. Sahi mi? .. 
- Maateessüf.. Kaptan az ev • 

- Hayır Konçita alamıyacak .. 
lardır. Çünkü bu parayı birazdan 
sana teslim edeceğim. Tasarladı• 
ğım projeyle muvaffak olamaz -
sam parayı sana vereceğim. Üç 
saat sonra Kolona muvasalat ede 
ceğiz. Üç sate kadar kendimi giz· 
lemeğe çalışacağım. Yalnız seni 
Kolonda nerede bulacağımı bil -
mek isterim. 

sene tamamen şoselerle etrafa bağ 
lanmış bulunacaktır. Sinop bütün 
bu himmeti, vilayetin çok çalışkan 
valisinin gösterdiği gayret ve fe

dakarlığa medyundur. Yorulma
dan mıntaka mıntaka dolaşmak 
ve huzurunu terkederek gün doğ -
madan yol teftişine çıkıp bir kaç 
saat içinde ve beklenmiyen bir 
süratle bir mıntakadan başka bir 

5 fırın, 4 ahçı, 7 kahvehane, mina· mıştır. Bu su 60 sene evvel mev ' ~l 
reli büyük bir cami ve bir han mev cutken yolları harap olmuştur . ~lp 

vel bunu bana tebliğ etti. 
- Seni niçin tevkif edecekler

miş sevgilim?. 
Her şeyi itiraf etmek üzerey. 

dim. Fakat kendimi tuttum. 
- Gerdanlığı merdiven basa • 

mağının altına koY.duğum zaman 
beni görmüt olacaklar. 

- Halbuki gerdanlık bulun • 
inut değildir .• 

- Esaslı olarak bildiğimiz bir 
!CY yok. Ah §U gerdanlık İf inin va· 
him bir hal aldığını pek ala hisse· 
diyordum. Madam Gonzalez'in 
gerdanlığını çalmış olmakla itham 
edileceğim. 

- Kendini müdafaa edersin ve 

dersin ki .. 
- Ne dediğimi istiyorsun sev· 

gilim? .. Seni ele vererek kendimi 
kurtarmak mı?. Asla!. 

Konçita hıçkırıklarla boynu
ma sanldı. Şüphesiz, bu kadar 
büyük bir uluvvücenaba intizar 
etmiyordu. 

- Ah! Ne iyi Kalplisin, dedi .. 
Fakat ümitsizlenmiyelim. Belki 
her şey yoluna girer. Geçit karan· 
lıktır, gerdanlığı bırakmadığını, 
bırakan sen onlmadığını iddia et. 

- T evkifimden bahsedişlerine 
göre tanımış oldukları muhak • 

kak. 
- Fakat seni niçin tevkif ettik· 

lerini ;öylemediler mi?. Belki po-
lisle aranda geçmiş bir şey var • 

'dır. 
- Oh Konçita .. Hakkımda bu 

1'adar fena bir fikir beslediğini 
zannetmiyordum. Ben namuslu 

- Kolon bizim için o kadar e

min bir yer değildir. Görülmeden 
vapurdan çıkmıya muvaffak o • 

lursan kendini Sanla • Lucia 
toprağına atmıya bak. 

sana orada yetişirim, hatta, belki
de senden evvel varırım. 

- Bu Cümhuriyet Kolon' dan 

uzak mıdır? 
-Yirmi mil kadar .... Orada se-

ni kimse tevkif edemez. Bunu ıa· 

na temin ederim. 
- Kendimi oraya atmağa mu· 

vaffak olursam ne ala, fakat ya 
Kolonda yakalanır hapsedilir -

sem? .. 
- Seni terketmiyeceğime emin 

ol. icap ederse seni kaçırmağa ça
lışacağım. Para her zorluğu halle· 
der. 

' mıntakaya ula~arak orayı teftiş sa-
hasına almak suretiledir ki faali
yet büyük bir intizam içinde de -

vam etmektedir. 
Bu sayede mükellef amele ken

diliğinden isabet ettiği gibi de
vam edenler arasında da hiç biri 

firar edememişir. 
Şehir içinde imar işleri 

Sehir bahcesi bu sene daha mü· 
ke~mel bir -hale getirildiği gibi 
Cumhuriyet meydanı da daha zi
yade tevsi ve tesviye edilmiş ve 
tanzim edilerek onuncu yıl dönü -
mü hatırası olmak üzere mermer
den ve üzeri yazılı bir abide dikil
miştir. Meydanın diğer tarafın -
da geniş bir spor sahası tesis edil· 

miştir. 
Liman iskelesi tecdit edildiği 

Konçita'nın mevzuubahsettiği gibi şehirin diğer tarafındaki A -
para benim paramdır. Halbuki bu yancık iskelesi de yeniden yapıl
parayı ona~ anca~.bü~.ün ümitlerin mış ve şehire bağlanmak için iske
mahvoldugunu gordukten sonra leye Cumhuriyet meydanından bir 
teslim edeceğim. Fakat ileride de · d·tmiştir ... . . . . h şose ınşa e ı . 
görecegınız g~bı bu p~rayı mu a- Ankara Gazi lisesi talebesi 
faza etmemi ıcap ettıren çok kuv· s· t ınop a 
vetli sebepler mevcuttur.... Kon- T tk'k L. t' k 1 n . .., d e ı seyao-:ı ıne çı mış o a 
çıta karşısında oynadıgım kome - Gazi lisesi talebesinden beş efen
ya oldukça iyi tertip edilmiş bir di üç gündür buradadır. Şehir 
komedyadır. Metresime her şeyi kendilerini misafir etmiş ve gezi
fedaya hazır olduğumu gösteren lecek yerleri gezdirmiştir. Genç· 
bir tavır takınmış bulunuyorum. l ler, Sinoptan çok büyük bir duyar· 

(Deva.mı var) Irk içinde ayrılmışlardır. 

cuttur. 

Müdür Hüsnü Bey 
Nahiyenin ismi (Armutova) dır. 

Müdürler Gömeçte otururlar. Mü .. 
dür Hüsnü Bey Ankara polis mü
düriyetinde tahkiki hüviyet me -
murluğunda bulunmuş 20 senelik 
tecrübeli ve azimkar bir idare a -
damıdır. 

Mumaileyh Balıkesirin Osman· 
köy nahiyesinden yedi ay evvel bu 
raya gelmiştir. Yedi senelik kıy· 

metli ve hükumetin şerefini tem .. 
sile muktedir genç bir müdürdür. 

Sokaklarda iki taraflı ve tahta-

dan kafesler içine alınmış sıra sı• 
ra bir çok ağaçlar, buradan ge • 
çenlerin gözlerini okşıyacak bir 
manzara arzetmektedir. Hüsnü 

..... 
Bey buraya geldiği gündenberi hu 
suretle 450 ağaç diktirmiştir. Bun· 

larm içinde akasya ve Ahmet Re· 
fik ağaçları da vardır. Ahmet Re
fik ağaçları pek hoş çiçekler açan 
ve az emekle meydana gelen ve 
çok gölge yapan bir ağaçtır. 

Hüsnü Bey nahiyede bir yangın 
teşkilatı yaparak borulariyle be .. 
raber yirmi beşer metre uzunlu " 

ğunda hortumlar tedarik eylemiş -
tir. Nahiyenin en mühim ihtiyaç· 
}arından olan su meselesine de 
müdür bey dikkat gözünü çevir • 
miş ve (İnkaya) namiyle maruf 
bir suyu 10 kilometre mesafeden 
demir borularla ve kısmen de künk 
lerle merkeze getirmek üzere bu • 
lunmuştur. 

Müdür Hüsnü Bey bunun için 

Müdür Bey bunu yeniden imar e' 

decektir. Nahiyenin diğer köyle' 

rinde de su ihtiyacını giderme~ 
için yevmiye 150 künk yaptır1l' 
maktadır. 

Hava ve su 
Halk şimdiye kadar kuyu 11e 

tulumba suları içerlerken bundafl 
sonra Cüınhuriyet ıayesinde tatlı 
kaynak suları içeceklerdir. Ha' 
vası da oldukça iyidir. 

Sıtma pek azdır. Etraf kamilt~ 
zeytin ve palamuttur. 

Mahsul it 
Buarsı mahsul senelerinde 1

4 

·ı 1-·1 . "' 'bt'( -15 mı yon 'Kl o zeytın yagı ı 1 
edel'. 4-5 milyon da paladJıı 

• t' 
fıharır. İskelede İtalya ve Al"1', 
rika vapurları daima mal all111 

i~ 
la meşguldürler. Nahiyede e~i~ 
ve bağcılık ta vardır. Y en:ıe1' 
zeytin dahi yapılmaktadır. 

Asayiş ve ahllk , 
Asayiş ve huzur son derecele~, 

de mükemmeldir. Bu nahiY'e,~ 
Midilli, Girit adalariyle Botll JI 

h ' l ' " k A • f b' bal mu acır en mute ası ır ili' 
1~kan edilmişlerdir. Halk J11&S , 

ve çok medenidir. Ahlaka ıtı"~ıt· 
yir hiç bir hadise olmamakt~1~, 

Yalnız müdür beyin yakaı 11 ıı' 
tiği bir kaç şahıs vardır ki b&Jtlıı~ 
da şimdiki halde kanunlarıOS' 1, 
ciddiyeti kar§ısında tezvire.t 1° 
!arından vaz geçmişlerdir. 

R:tgıp Ker1t'
1 

.. 
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i ~.::.' 111 Casusluk Maceralarından : ] 
~--- -TAKV 

• SALI 

Gün doğu~u 
Gün batısı 

Sabalı namaıı 

O~le nınıım 
liri Ddi Dl nı~zı 
Ak~am oam:ıı 
Yatsı nırııaı.ı 

İmsak 

·~,T:~;::. ~~ ~~;~:: BİN MASKELi KADI 
IQ4l (Q,4! 

Bir Çinlinin saadeti 
Yazan : iki Yıldız 

4 36 
12 ı•I 

16 l'l 
t!'J.43 
'11.4,1 

4M 

t "'" 16. !f"l 

rn • .ıı 
~ 1 4 t 

Avlunun nihayetindeki küçük o· f 
daya hapıedi]mİ§ olan on dört ya§· 
larında bir genç kız, üzerine sım· 

sıkı kapanan kapıya yumruklarile 
vurarak ve artık buğukla!mağa 

batlıyan bir sesle bağırarak yalva· 

7.~o 

ıs-ı 

1 l 

~.2l 

18~ 

1 o 
duğunu anlaıpak için avluya, kü - Yılın ı,:ıçcn ı;unlcrl 
çük odanın kapısına gitti, dinledi. Lılın lralan dınlcrı 
Hiç bir ses yok. Odanın kapııını ;=:;;;::;:;;;:;;;:;::~::::;::::;:=::=::;::::::~:;:::::;::;::;=. 

yavatÇa açtı. Genç kız baygın, tıp- 1 R A D Y O 
kı bir ölü gibi, ıapaarı yatakta ıe- -.;· ==:;;;;;;;;=-=;..:.,;-...===:;.-..--....,__ 
rilmiıti. Nabzi hali, hafif hafif at IST ANB~L~ g U n 

rıyordu: 
- Baba, baba! Açım! Dört gün 

dür bana bir ıey vermediniz. Ha -
kikaten beni acımdan öldürmeğe 
mi karar verdiniz? 

Mermer döteli avluda, küçük 
bir sandalye üzerine oturmut, sü -
kUnetle afiyonunu çekmekte olan 
babaıının ıuratı demirdenmit gibi 
hi11izdi. ocuğun mütemadi yalvar· 
malan kartı11nda yavat yavaı aya
ia kalktı, kapıya yaklattı: 

- A-mao ! Ne kadar aptalça 
hareket ediyorsun! Niıanlın öldük 
ten aonra senin de onun arkasın

dan ölmene, bütün nesiilerin hi!r -
metle yadettikleri "kocalarına sa
dık kalan kadınlar, ,sırasına girme 
ne karar vermedim mi? Asılarak 

ölme, zehir icme, boğulma bu ya!· 
ıında senin dayanamıyacağın ka
dar ağır ölüm çareleridir. Daym 
aç kalarak kendini ölüme terketme 
fikrini bana hatırlattı. 

Emin ol, genç yaşında ölen ni
şanlısının arkasından ölmeğe ka
rar vermek dünyada pek az kimre 
ye nasip olan ferefli bir saadettir. 
Ahfadımız bununla iftihar edecek 
ler, ailemiz methur olacak. Sen 
bunları takdir ademiyecek kadar 

makta idi. Daha üç saat, en f azlıı 
dört !-aat ya§ıyabilirdi. 

Tam zamanı idi! 

Doktc,r Wang mabede haber 
gönderdi. Bütün komtularınr, Mım 
darini kar9ılamakta kendisine yar· 
dım etmeleri için evine davet etti. 

Çocuk, babası ve annesi tua· 
fınJan büyük kabul salonuna ieti· 
rilJi, ~üslü bir koltuia oturtuldu. 
Fakat kendini tutacak kadar ta!<a
ti olma•lsğr için, İpek kumatl!lrla 
koltuğan arkalığına bajlandı. Ö· 
niine bir buhurdan kondu. 

Ölmek üzere bulunan kızcaiız 
artık ititmiyor ve ıörmüyordu. 
Gözleri bütün hayat ıtıklarını kay 
betmiıti. Fakat hala hafifçe ve fa· 
sılalarla teneffüı ediyordu. 

Bu manzara kartısmda kızın .ıo· 
nesi bir feryat kopardı. Doktoı· 

Wang derhal öfkeli bir tavır takın 
dı: 

- Mandarinin evimizi takdis 
etmeğe geleceği ve bu ailemiz~ 

yüz senedenberi gelmemit bir te· 
ref olduğu hald ıen ağlıyorsun ça· 
buk buradan çekil ve kimseye gö-

rünme ! 
Diye bağırarak karmnı azarla

dı. 

18,30 dan 19 a kadar Plak neıriya· 
tı. 19 dan 19,30 a kadar Meıut Cemil 
Bey tarafından çocuklara maıal 19,30 
dan 21,20 ye kadar Türk muıiki neş· 
riyab (Keman Reıat Bey, tanbur 
Muut Cemil Bey, Kanun Vecihe Ha· 
nım, Muzaffer Bey, Vedia Riza Ha· 
nım) 21,20 den 21,30 a kadar Ajıını 
ve borıa haberleri 21,30 dan 23,30 a 
kadar Stüdyo caz \'e Tango orkeatra
lan tarafından dan! muıikiıi .. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Piyano konıeri. - Muıaha 

be. 19,151 Popüler aenfonik orkestra 
konseri. 19,45: Musahabe. 20,15: Ta
sanni (Piyano relakatile) - Muh -
telif bahiıler. 21:12: (Le Chatau Han· 
te) iıimli üç perdelik operet. 23,30: 
Muıahabe. 23,45: Dana plülan. 

823 Khz. BOKREŞ. 384 m. 
13 • 15 Her sünkü neıriyat. 19,05: 

P. Motai takımı tarafmdan tasanni 
konser. 20,30 Oniverıite. 20,45: Plik. ' 
21: Konferans. 21,15: Senfonik kon • 
ıer. 22: Musahabe. 23,15: Senfonik 
konıer. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 
m. 

Belçika neıriyab. 21: Dünya haber· 
leri. 21,20: Akordeon ile parçalar. 
21, 45: Akordeon konserinin devamı. 
22: Cazband. 22,40: Senfonik konaer 
23,40: Dans plülan. 

545 Khz. BUDAPEŞE, 550 m. 
20,30: Neıeli musiki ve aözlü neı

rİyat. 23: Haberler. 23,20: Siıan mu· 
ıikiıi. 24: Opera orkeıtraaı konaeri. 

713 Klız. Roma 421 m. 
21,45: K.anıık konser. 22,15: (il 

deragliamento del direttisimo) iıimli 
komedi. 22,45: K;ırıtrk konaer. 23: . . .. küçük df. v ilsin. 

Oniyer.aitenin re se e a uftesi . • . 
Sarinin geldiğini haber verdiler. 20,25: Bando mızıka. - Muaaha-

mezunu doktor Wa!lg bu kısa nut- 1 be - Mızıkanın dtvamı. 21,55: Cho-
kunu bitirdiği zaman küçük kız Filhakika geldi. Kokular yaktı. la pinin eıerJerinden konıer. 23: Haber-
son kuvvetile bir kere daha bağır- hiJer okudu. Ni,anlısınm arkasın· )er. 23,15: Holzer orke.tra11. 24,50 

d ı .. l b "k k Muıahabe. 1: Dana muaikiıi. 
dı. Tüyleri ürperten bir çığlık loş an ö mege razı 0 an u yu ıe 950 Khz. BRESLAU, 315 m. 

dıvarlarda dakikalarca. çalkalan - ruhu üç kere selamladı. 20: Balalayka konaeri, 21: Haber-
d Doktor Wang teıekkür maka • ler, 21,15 Org konseri. 21,45: Neıeli 1· bir ıkeç, 22,55: Muıahabe. 23,20: Yas· 

Onu susturamıyacağını anlıyan mında Mandarinin ayaklarına ka - nere dair muıababe, 24: Gece muıik-
doktor Wang avludan cıkmak üze- pandı. Sonsuz bir minnettarlık için iıi. 
re geri döndü. Büyük bir kilit ik de ellerini öptü. --------------
kapıyı kilitledikten sonra anahta· Mandarin bitiıik odaya alındı. 8 Ü R S A ~ 
rını cebine attı. Çaylar i~ildi.Doktor Wang okadar 

Erteıi gün, nişanlısı öldüğü için me11ul ve mes'ut idi ki hu aralık 
kendiıi de ölüme mahkum olan kızının teılimi ruh ettiğini bile far 

r 1 liz:ılarında 'ıldız. işareti olanlar üzer· 
lerindc 9 Temz. da muamele görenler· 
dir 1 Raııamlar k:ıp:ınış fiatlarını l(ÖSterir. 1 

ıenç kızın annesi yatağa düştü . kedemedi. Bundan daha iyi ne o- j __ __!tukut (Sat19) 
Kızının çektiği bu mütemadi istı· labilirdi?. Her tey yolunda idi? 1'===--=====~~:==:;;::==:=:===, 

1 

• 1..ondra 631, - • Vhııoı 'l~. -

rap onu öldürüyor, fakat kocasınm Mandarin bu hadiseyi mabedin 
kat'i kararı karı111nda bir şey ıÖy· büyük defterine: 

• Nev~ort ·~:ı. - • Mııirtı 1~. -

• Parl 168. 50 • Berlin '46 -
• Mllino 213. - • Vaışou S!:l, •• 

)emeğe cesaret edemiyordu. "Takdis edilmeğe layık büyük 

Öğleden ıonra kocası yanına gc1 bir kahramanlık,, . 
diği zaman dayanamadı: Diye kaydetmişti. Kızın bütün 

• Brll~•el ıt .- • Budıpe~to . ~ -... 
• Atlnı 23, •• • Biıkreş rn.-

t • Cent\'rr A t~. - • Bclgraı ~6. -

• So!~a ~4 .. * YııLohımı 34, - 1 

• Amsıerd~m 81, *Altın Q!4, - ! 
• Pra~ 100 * !\1er1Jiye :i6 :ıo ı 

• C\1111( ııo· rro 31 • H nknor Mi -
- Ah doktor Wang ! dedi. Altı akrabaları seviniyorlar, on dört 

ıünden beri çocuk açlıktan istll'ap ya§ında\<i bu kızcağızın Mandarir: -
lar içinde kıvranıyor. Bir bardak ve eırafı evlerine getirmesinden Çekler (kap. aa. 18) 
tarapta içtiğin afyondan biraz erit duydukları saadeti saklıynmıyor · ff=;..;...._~:..:.;..;;;;;...;;;0.~4....:,~o·~.;::::;::. c:;::o:=.kh~o=:=ı n==::3:=o:=:;~=· 
te k?za ver. Hiç olmazıa istırap lardı. • \t\\ ork o ;9sıoo • vıvana urı>o 

B. d · d d "kıeJen be ... raıl• 1206 • '.\lıdrlı ~.8175 
Çekmesin, uyusun. ır en. ıc o a an yu · • • t\111Anıı o, ~;o o • Rcrlin ~.tı:":I \ 

Doktor Wang: ğuk bir feryattı bu tehniyelere ni- • Prill.sc 1400 , • \ 'ar, ova .ı Oo'l 

_Mümkün değil, dedi. Biliyor hayet verdi. Bir h izmetçi kız ba- 1 • Atin~ ı;.H·40 • Rudapesı" 393 
d" · b "k J U • GenC\tr '44 '0 • flukre< ;Q,fıl 5 

ıun ki Mandarine, kızımın zevcine ğırarak ken 101 üyu sa ona ~ ,': ı • ol) a , <ı.'2 ı:?:ı • Geı::raı :ı~ s1 

olan sadakatinden kendini ölüme - Doktor Wang. çabuk şelını:- • Aır.~t rdıı, 1.1;3• "Yol.:oha·ııa 
terkettiğini haber verdim. Ku~ hat= Hanımtnız kederinden öldü. • rr~2 IQ,t:l • • ~ıosı.:m·a 

ihtizarda iken yatatğının önünde Matbaamıza gelen eserler: 
kokular )·akmağa, ve onu takdis et ........................... : ........................... . 
meie ıelecek; onu tam üç defa se Kadro mecmuası 
lamlıyacak. Bizim için bu büyHk Bu fikir mecmuaıının ıon çıkan 30 
bir ,ereftir. Fakat kızın afyon gil:i uncu saymnda da muhtelif memleket 
uyutturucu bir §ey içtiğinin farkı- meseleleri üzerinde kıymetli etütler 
na varırsa bu büyük adam onu t:ı?' vardır. Şevket Süreyya Beyin iş kanu-

nu, Vedat Nedim Beyin Pamuk 5ana· 
dis etmekten vaz geçecektir. 

Yedinci gün de gecti. Sekizine: 
günün sabahı felsefe ıubesi me
sunu do'ktor W ang yatağından 

hllrtr. Afyonunu büyük dumanlar 
eawrarak sü~netle içti. Bu İJ bit· ı 
tikten ıonra krzmın ne vaziyette o) 

yji,lsmail Hüırev Beyin Buğday me • 
selesi hakkındaki yazıları bu cümle · 
dendir. Okuyucularımıza Kadroyu o
kumalarını tavıiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 11 Temmuz nüthaaı 

çok ıüzel reıimler ve bir çok ıinema 
haberleri ile intiıar etmitlir. 

·ı :o 

1 rrı.;11, 

r ımento 11• 
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Casus kadın Alman cephaneliğini s 

ateşlemeğe muvaffak oldu! ~:; 
- 89 

Çünkü on adım ileride bir Al • 
man karakolu geçiyordu. Bun · 
lar harbin uzamasmdan dolayı 

dertleıen iki müstahf ız askeriydi . 
Violet Maıg karanlıkta parıldıya
rak vakti bildiren karakol saati 
ne bakmıfh. Saat biri yirmi geçi -
yordu. Derhal harekete geçmek 
için tam vakitti. 

Violet Magg bir yılan gibi sü
rünerek ilerlemitti. Bir noktada 
dere boyundan ayrılarak cephane 
deposunu ihata eden dikenli telle
re doğru ilerlemitti. Aradaki dört 

yüz metroluk mesafeyi tam yirmi 
dakikada kat' etmitti. Ondan ıon· 
ra hedefine vasıl olmuttu. Şimdi 
ağaç kazıklara bajlı olan diken • 
li tel maniaıının tam önünde bu
lunuyordu. Ortalık o kadar ka • 

ranlık olmadığından tellerin ar • 
kaımda duran ilk barakaları tef • 
hiı edebiliyordu. Bunun üzerine 
kız deri çantaların ikisini de aç • 
mıttı. Bu çantanın içinden yarım 
düzüne kapıül ve diier çantanın 
içinden de altı tüp çıkarmıftı. Kız 

uıtalıklı bir ıurette o kapıülleri 
"' tüplerin üzerine geçirmitti. On -

dan ıonra batını kaldırarak etra• 
f ına bakmıf tı. 

Saat tam ikiye çeyrek vardı. 
Kız elindeki tüplerden biriıini o
lanca kuvvetiyle barakalardan bi
ri ine dohu fırlamıttı. Tü

...~, IJ ;l•" ~'w- lliı :t '-,, 

mu,tu. Bunun üzerine diğer tüple· 

ri de onar metre ara ile birer bi • 
rer barakalara doiru atmıtlı. 

Bu itleri bitirdikten sonra Vio· 
let Maıı bütün kuvvetini bir ara· 
ya toplıyarak ıarp istikametine 
doiru kotm•ia batlamıttı. Orman 
ıene o tarafta batlıyordu. Kartı -
sına kim çıkana çıksın onunla 
harp etmiye azmetmitti. 

Bu makıatlaıümüt kurıun ka • 
lemini her an batırmak üzere e • 
linde tutuyordu. Violet Maıı niha 
yet orman.. yaklatmıttı. Orada 
hemen yere yatmıf, çalılıklar ve 
otlar arasından yol açarak orma • 
nın içerilerine doiru ilerlemitti . 
Birdenbire, yüz metre kadar ıeri· 
den bir tüfek ıedası ititilmitti. 
Violet Maıı: 

"- Bu i§aret mülizim Dale 
tarafından verildi!,, diye dütün • 

müttü· 

Onun da muvaffak olmasını için 

1 

den temenni etmitti.Violet Magıin 
ciğerleri tıkanmıştı. Kotmaktan o 
kadar yorulmıutu ki nihayet kum-
lu bir ye.maçtan aıağıya kendiıini 
bırakarak yuvarlanmıftı. Ondan 
ıonra 111rgan otlan ve böiürtlen 
dikenleri araıına takılarak kal • 
mıt tı. Saat tam ikiye bir dakika 
vardı. Kız timdi artık ıaniyeleri 
ıayıyordu... 55, 56, 57, 58, 59, 
60 .... 

O anda karanlık birdenbire zail 
olarak her tarafı göz kamaıtırıcı 
bir ziya iıtili elmitti.. Bu ziya o 
kadar parlaktı ki Violet Maıı bir 
aralık gözlerini kapamaia mecbur 
olmuttu. Bu ziya az devam et· 
mit ve ondan sonra ıönmüttü. Fa
kat iki ıaniye sonra o havali mül
hit tarakalar, infilaklarla dolmut· 
tu .. 

_ br 

J.ın 
Violet Magg hemen sıçrı~l"'•del 

ayağa kalkmııtı. Bulun lbİ 

mevki cephane depoıunun , ... ilk 
den bir kilomete uzaktı. ~I 
yaian ~~rmi parçalarından .. :-~ıe 
tulmak ıçın ora8an mümkilJI l,lın 
duğu kadar sür'atle uzaklat~)ft 
lazımdı. Kız henüz beş yüz ~-firl 
uzaklatmamıttı ki bir infilak '•ad 
vukua gelmitti. 

tü .. 
ardı arkaıı keıilmemitti. 

Maıı'ın bu harıkulade man tın 
seyretmeje vakti yoktu.. Ç~ tini 
ortalık ağarmadan 9 kilome 
mesafeyi kat' etmeıi lazımdı. 
deceği yerde muayyen bir n 
da mülizim Dale ile buluta l\ 2. 

onunla beraber cepheyi atar~ firl 
çua~L a~ 

Sabahleyin ıaat dörttü. Ş 
beliren mor renkli bir ihtizal 
netin dojmak üzere oldu 
hab~r veriyordu. Violet 
ilk merhaleye vaıd olmuıtu. 
11 F reınoiıteki Alman mezar 
dı .. Bir buçuk kilometre uz 0i 
ğunda olan bu mezarlıkta oll ~ l)l 
bin Alman askeri metfundu. 
olet Magg eon ıekiz yüz rn 
kotarak katetmiıti. }ı -

Kız mezarlığın tam or~~·~ 
kadar gitmitti. Bir toprak yıl~'°' 
nın arkaıında görünen bir el a. 
ıtaret ediyordu. Bu iıareti v h 
adam mü)izim Dale idi. lki•İ ille 
bir kelime teati etmemitl . de 
Yalnız biribirferine ellerini . 
rak ııkmıtlardı. Violet Maıl 

lizim Dalenin bulunduğu 
geldikten sonra orada yıkıhP 
m19tı. 

Ya vat ya vaı ha va kapa 
ve biraz yajmur yaimağa 
mıttı.. Bu yajmur bütün ı' 
vam etmitti. Violet Maıf 
mülhim Dale iliklerine 
ıslanmıtlardı. 

fakat her ne olıa oldukl.ı' 
den kımıldan~mazlardı. 
gizlendikleri meıarın üze 
hatlarını kaldırıp etraflarıol 
malarına bile imkan yoktu. 

ıün o vaziyette kalmak 
maneviyelerini o kadar 
ki ıece kazandıkları büyii~ l\t~~ 
vaffakıyete rağmen ikiıini 1 .'"~ 
rin bir tee11ür kaplamıttı. ~·or 

murun altında bütün ıün ~!le 
lar, salipler ve kapalı bit 1 ;ı·a. 
görmek kolay kolay tahaOI,_ :-tı 
lunabilecek bir ıey dejildİ· 'li 

Violet Maıı büyilk ~ 
içindeydi. Bu delilik dah• 
·Jıu devam edecekti? G~ it 
it yl:z binl~rce mermfti 1' 
a.~ !-velmekle bert.her bdll' 
manrn bütün tiddetiyle d• 
m·.•kte o'duiu uzaklardaJI 
yordu. 

Mülaıim Dale llrada 
fif bir kufür ıavuru1or. ~...; 
•·:r pa~a çikolata ve bıtl'9yt , c,f) tt 
y"rdu. Violet Maıı aJI f'. ~ı 
hk k1a· Brırken bir parça bit '1ıtıd 
mi!ti. Çünkü ıecenin Ol .__"'' 
terine da)·anmak içi11 't ~: 
ol.nak iizımdı .. 



~edilro~ Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Bey 

dolaşıyor 
~Ba1't&ra.1'1 1 tnco ııayıfada) 

ı~ece yatısı misafirlerin
.. den nasıl kurtulunur? 
JOI S . Vekil Bey, Keşanda iki saat ka-

a.lc •1caklar haşlıyahdan beri hali Demek ki öğleden sonra gece mi- dar kaldıktan sonra Geliboluya 

k~l Yerinde olanlar sayfiyelere safirlerinden kurtulmanız yüzde hareket ettiler. Halk samimi teoo 
t tlıtıi .. l d' s . d. . . h kk kt d 

l' er ır. ayfıye ıyınce · yiız mu a a ır. zahüratla Vekil Beyi selamla ı. 
.•t.ıra. bir çok dertler gelı'yor. Sı·v- ı· F k · b h kk k d"ld" a at sız una mu a a na• Bir jandarmamız fehit e ı ı )•ınek t ht k · · 1 ·· b çrı)'• d • a a urusu ve pıre ı e mu :ıariyle bakmakla bera er gene Hadiseyi Kırklarelinde V AKIT 

luncl{ ~leden batka bir de arkası ke- ihtiyatı eklen bırakmayınız. Kah• namına tahkik eden bir muharriri 
garb tllıyen ziyaretçilerle meşgul ol - veler içildikten sonra bahçede do· 
E~~k lıiznndır. Sayfiye mevsimi laımağa çıkacak olursanız, birgün 

an ~! ~1-la..!rr Yakla~maz, gazete muhar evvel bir zehirli yılanın evinizdeki 
lr erı s f. . d . 1 l . b kôı1 ay ıyeye gı en aı e erın ra köpeği mrdığını ve köpeğin ir 

klatfllıa.~rnı kaçıran ve hazan günlerce, anda öldüğünü anlatmız ve diyi
" z rtl' .ta.larca devam eden gece mi .. niz ki: 

lfırle · · b' lak cJı tını ır defa olsun hatırlat .. 
ladan geçemezler. Fakat bizde 
tı :ti:vad . . d .. .. 

.. 1~ e yaz mevsımın e goru • 
·1~~1/1\ hu fena adet hakkında ne ka
l a.ı1·. t Yazılırsa yazılsın. istirahat i -

Y 1 ltı te .. 
ıL rcuı edilen köy hayatının ra• 

anıJ·!fttınr k . f. 
Çil~ , . açıran gece yatısı mısa ır-

• t .rının arkasını kesmel: kabil değil 
me tr. O . . k k' d nun ıçın ben bir ço ımse• 

ı.~r ta.rafından gösterilen bu neza
no taizı· ~· 

~ ıgın aleyhinde bulunmak " 
tac• 'rt :zi-. d . 

~ f' J a c yazlık gece yatısı mı -
ara itler' . b"l v• 

1 ı.ı ının nasıl kaçırtıla : ecegı 
l'\i\t d ti n a. bazı nasihatler verece· 

. şıt trı. 

- "Aman efendim, o kadar 
korktuk ki tarif edemem. Derhal 
bekçiye haber gönderdim. Elinde 
koca bir sopa olduğu halde geldi, 
her tarafı aradı. taradı. Nihayet 
yılanı şu büyük ta~lardan birinin 
altında bularak sopasile öldürdü. 
Öldürdü amma, o yılanlar daima 
cif t yaşarlarmış, eşinin nerede ol
duğu malum değil! Dünden heri 
bahçede rahat rahat gezemez ol• 

dum .... ,, 
Bu suretle hareket ettiğiniz 

takdirde bir ka~ gün kalmak niye-

• za:ı:~l . Bu nasihatler tutulacak olursa, tile öğleden evvel gelen misafirle
ldu ır ka.c ·· • · 1 · f' 1 1 rı"nı'zı'n öP,leden sonra geri döne • ~ ~tı. :- ~.~n ıçın ge ~n r.nısa ır er- _ 

':..Jh.._ b t O&le ) eraeğıle kurtulmak ceklerine şüphe etmeyiniz. Yal • 
cr'\ılrık" ·· h k u. I un olacağına şup e yo tur. nız bu söyliyeceğiniz sözler esna-

zarlı do_\' eı·eceğim nasihatlere, daha sında maharet göstermeniz lazım• 
uzuıtt i'tllau ahnacak tedbirlere sofra- dır. 

oıı ' nt.. ı kt İlk ... rur oturmaz baş anaca ır. Sözlerinizde kast olduğu anla-
u. V~. Yemek balık ise derhal şöyle şılmamalıdır. Gayet tabii bir tavır 

tr1
r b h' f nıe a. ıs açarsınız: takınarak ve sözlerinizin miıa ir • 
......_ ''Bizi~ ahcı bugün balık al- !eriniz üzerinde fena bir tesir hu

ortıtl~ '!, kızartmı' ~mına, bilmem ta• su le getirec~ğini düşünmiyormuş 
k y1i tni d~ğ\l mi? Köyde taze ba- gibi hareket ederek anlatmalısı • 
ir el ;'°~lutı~adığı için her ne zaman nız. Her ne kadar böyle bir mu -
ti ve~ba.Ya balık gelse, içimdeıl bir amele terbiye ve nezaket kaidele-
ıkı.,; ~il 1: h .. asıl oluyor: Çünkü bayat . d ~ .

1 
d .. 

1 .ı.. '"' rıne uygun egı se e gun erce • (i!'İtd Yu:ı:ünden bütün bir ailenin 
_ 1! ,,ft·ıı en zehirlendiği çok defalar İ· kalmak niyetile sizi ziyarete ge-
ı U' ttı' · len kimselerin hareketi de adabı d' 1!lır. Ahçıya kac,:. defa söy • 

agg ~i~ttı, balık alırken dikkat et, de
ıi,i a.ın::na, insan ahı;ısma, hizmet 

ıhP ile, ne kadar inanabilir?,, 

muaşeret kaidelerine uygun olmı• 
yacağr için onlara karşı terbiye ve 
nezaket kaidelerinden biraz uzak 
kalmakta bir mahzur yoktur. 

Dedikoducu 

Maarif Vekilliği 

ıJ,~t Siı böyle söylerken sofrada o
an dıt'll. lllisafirlerin iştihaları olma· 
~~ ~~~d~n bahsederek balığa el sür 

gu d~ ... ~kler&ni görününüz. Bunu göı 
ag'ı'tlı~tun.u-ı zaman biliniz ki, aldığı-

~ . tedb· .. b' t . h l g~ ..... <&ı tarafı birinci aayıtada) 
it~.... ır 1yı ır esır usu e 

"ge b l takdir ve terfi ile Bursa valiliğine ge-
s aş amı~tır. 
of · tirilmişti. )arı t~ı... ta.ya balık yerine et yemeğı 

,J '"tek Anlalyac!aki imar hareketlerini de-
f' li .. · olursa, 0 vakit söyliyece- b.d. B 
·~ ··ı~ ·· vam ettirmesi nasıl A ı ın eyi ıev-

zerı ~t.ı.: 5
<>der §undan ibaret olacak· dirmişse Bursada bulunduğu sıralar -

ıP1 da da köy yatr mektepleri kurmaktaki ei ........ "11•· 
u. hı.ıı.ı 1"tısafir umdug"'unu yemez, gayreti ve hususi idarelerin ilk mektep 

1 !ı.;.,ı~ k . 
"ıJ $•1'\'ı. gunu yer derler. Bugün ah· vadisindeki vazifesine ait no taı nazar-

ı. -'.h ·~ et kı . . · A )an alakayı celbetmi,ti. ~',.,. "'t.ı l :ıı:artması pı~ırmış. ma ii" ~ a.t~.,. et bilmem! Mezbahada et Çalışkan, dürüst, azimli, iradeli, 
.Je .ı ' l'la ] bir idare ~danu olarak Aydında Re-İ " ~.h... m,u u bir kasabımız var, 
~ l' ··•a ond l k . şit Galip Beyin yerine mebus oldu. 

· e1~1~'<>runı lian a 1 ~ veriş yapma ıs· Şimdi de merhumun Maarif Vekile-
111 ~~ka k. er zanıa.n ahçı kadına tindeki işine halef oluyor. 

ir 
1 

f:'l\kat k aaaptan et alma diyorum. Umanz ve dileriz ki, Abidin 

rı'~ llL ıı di ... adıntn bizim kasaba rakip Beyin hem hayatta, hem Vekalette çok 

i. hliha. 1g~ bir kasapta gözü var aıadığmı ve aldığı bu mühim vazife· 

bİ' :İıı Pa. • er ne zanıan et almak İ• ~e millete çok hizmet ettiğini görece
'f>e llip ke.ıa.ra, göndersem gidip 0 ra- giz. Kendisini tebrik ederiz. 

r .A., •a.ptan a.l .. . kt .. .. 
1"~"'11.p ka. 1Yor. Halbuki o Universıte re oru 

bir ı ·''~lık1ç.k et •atıyormuş. Bazan deg"' ı"şecek mi? 
ıtr 1 koY\lnl k ti' . •iinı .. ar esiyormuş. ı.. ı 

_,tlil . e gore civard k' Ankara, 8 (Hususi) - stanbul 
'fY t· ~ttn.d ... · . . a ı koyun sü· N t ö B e !I ._ ... ıınunı k b O . . tesi rektörü e§e mer ey 

'•I' ·-.ıh' Pe e . d' nıversı d' . l k 
,, ,., lr koy h cereme ı • bu sabah buraya geldi. Ken my e o-

Ql''Uy... un aıtalığı h'"k" 
~ '"l'b:ı.u, B h u um nuttum1 dedi ki: ·-· . . 

~I S>le.l'l, et . . ~ a.ıtahğın mik • .. - Ankaraya niçin geldıgımı bı-
rı· *' ~~ıı....... Pı,tıkten •on d .. 

", ~ -qııı. }( z ra a ol .. . Öğleden sonra Döçeotler 

miz şunları yazıyor: 

- Kırklarelindeki Yahudi ha • 
disesini yakından öğrenmek üzere 
buraya geldim. Hadise 3 - 4 
temmuz gecesi ve pek ani olmuş
tur. Bazı Yahudi evlerinin bulun
duğu mahalleye dolan kimseler 
bu evlerin kapılarını kırmak iste
mişler, kopan vaveyla üzerine za
bıta derhal vaka mahalline yetiş
mistir. Fakat polis ve jandarma 
ku~etleri k?.fi miktaı·da olmadığı 
için hadisenin önü derhal alına • 

marn ıştır. 
Mütecavizleri menetmeğe uğra

!•anlardan bir jandarma onbaşısı 
k?..rışıklık esnasında bıçak darbe • 
lE'rile yaralanmrştır. Jandarma on
başısı memleket hastanesine kal • 

dırlmıstır. Simdi aldığım habere 
göre, bu kah~raman askerimiz has
tanede maalesef ölmüştür. 

Jandarmamızın ~ahadeti haberi 
burada büyük teessür uyandırmış
tır. Vaka1 gece ve l<arışıklık es -
nasında olduğu için katil maalesef 
teşhis olunamamıştır. Maamafih 
pek yakında meydana çıkarılaca
ğı muhakkaktır. Katilin bir çin 
gene olduğu söyleniyor. 

Jandarma onbaşısı bir Yahudi 
,evine girmeğe çalışan bir kaç şah 
sı mene uğraşırken yaralanmıştır. 

Dahiliye Vekilimizin ve Trakya 
umumi müfettişi İbrahim Tali Be

yin Knklareline gelerek hadise ile 
bizzat meşgul olmağa baş]amaJarı 

üzerine hadise etrafındaki tahki -

kat bir kat daha şiddetlendirilmiş 

tir. Bir çok kimseler yakalanarak 
isticvap edilmişlerdir. Bugünkü 
mevkuflar otuz kişi kadar vardır. 
Takibat devam etmektedir. 

Halil 
Bir mecmuacı hakkında 

takibat 
Çıkardığı Milli İnkılap me-cmu

aaındaki neşriyatı memleketteki 

anaırr arasında nifak tevlit eder 

mahiyette görülen Cevat Rifat Be
yin hakkmda takibat icrası için 
vilayet makamı tarafından müd -

deiumumiliğe müracaat edilmiş -
tir. (A.A.) 

Gelenler ne söylüyor? 
Şehrimize gelen Lüleburgazlı 

Musevilerden bir kısmı dönmüş -
Ierdir. Lüleburgazda da 50 Mu
sevi ailesi vardır. Onu hicret et 
miştir. Bunlar bir kaç Musevinin. 
taarruza uğradığını, bunun üzeri
ne hicret ettiklerini söylüyorlar. 

Uzunköprüden gelen Museviler 
den Salamon Efendi namında bir 
zat kendilerini lstanbulagelrneğe 
sevkeden sebepler hakkında şu iza 
hatr vermeklcdir: 
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Kaçakçılığa karşı .. 
Türkiye ile Yunanistan müşterek 

tedbir almak Üzere görüşüyorlar 

On iki ada kaçakçı 
yatağı mı? 

M. Serreos 
Türkiye ile Yunanistan arasın

da teşkil edilmek istenilen güm
rük muhafaza birliği için Yunan 
hükumeti namına şehrimize gelen 
M. Jun Karacidis dün gümrük 
muhafaza umum kumandanı Sey· 
fi Paşa ile görüşmüştür. Bu görüş
meler iki hükiimet arasında bir iti 
lafJ istihdaf etmektedir. 

Seyfi Paşa dün bir muharriri -
mize müzakerelerin henüz netice· 
lenmemiş olduğunu ıöylemiştir. 

Diğer taraf tan Ati na muhabi
rimiz de şu malumatı vermekte
dir: 

Atina, 6 (Huauıi) - Yunanis-
tanda kaçakçılığın takibine me

mur olan şubenin müdürü umumi 
si M. Serreos kaçakçılığın müşte· 

reken takihi için Türkiye ile Yuna 
nistan arasında cereyan etmekte o
lan müzakerelerin esasları hakkın 
da bana şu beyanatta bulundu: 

-Türkiye ile Yunanistan bir se
nedenberi, kaçakçılığın ve bilhas
sa on iki adadan yapılan kaçakçı
lığın takibi için müşterek tedbirler 
almağa başlamışlardır. Bu teşriki 
mesai meselesi, sigara kağıdı yük
lü bir geminin takibi yüzünden 
doğmuştur. Kaçakçı gemi Türkiye 

adamın b~ hare.ketini kati yen tas J 
vip etmemışlerdır. 

Uzunköprü kaymakamı ile jan
darma kumandanından gördüğü -

müz himaye ve insaniyetten dola 
yı çok mütel}ekkiriz. Bunu gazete· 
nize yazınız çok rica ederiz . Hat 
ta bu iki adamın Museviler aley-

' hindeki tahrikatmı kaymakam be-
ye şikayet ettiğimiz zaman kayma 
kam bey: 

"- Katiyen korkmayınız. Be -
nim vazifem hayatınızı VE" eşyanı 

zı muhafaza etmektir.,, 
Cevabını vermiş Vfll' bizi teskin 

etmek için ka~aha dahilinde jan
darma devriyeleri dolaşhrmı~tır. 

nin kara sularına girerek hamule
sini Anadolu sahiline çıkarmıştır. 

Kaçakçı gemiyi takip eden Yu • 
nan gemisi, Türkiye kaı·a iularına 
girerek karaya çıkarılmış olan kfl\· 
çak sigara kağıtlarını müsadere et 
mi~tir. Mesele, Türkiye hükumetin 
ce haber alınmış, ve bir suitefehhü 
me meydan vermemek için Türki • 
ye hükumetile bir muahede akdi 
için müzakereye giri§ilmiş ve An • 
karaya bu hususta bir Yunan heye 
tinin izamı kararlaştırılmıştır. 

Bu muahede, kaçakçılığın taki
bine memur olan gerek Türk ve ge 
rek Yunan gemilerine kaçakçı bir 
gemiyi gördükleri zaman hamule-
sini müsadere etmek için Yunan 
ve Türk karasularına girmek hak· 
kını verecektir. lki hükumete ka· 
çak eıya aramak için mütekabilen 
Türk ve Yunan gemilerinde tahal'"" 
riyat yapmak hakkı da tanınacak· 

tır. 

Kezalik iki hükumet uyufturu• 
cu maddeler kaçakçılığının takibi 
için de teşriki mesai edeceklerdir. 

Bu muahedenin akdinden ıon• 

ra, kaçakçılığın takibine memur<>"' 
lan Yunan memurları on iki ada· 
dan yapılan kaçakçılığın önü• 
ne geçileceğine kani bulunuyorlar. 

Zira aldığımı:ı mevsuk malu· 
mata göre, on iki adada milyon· 
larca sermayeli tehekeler, Türkiye 
ve Yunanistana kaçak eşya sok· 
mak icin hali faaliyette bulunuyor 
lar ve maalesef de on ild adadaki 
İtalyan memurları da bu hale la
kayt kalıyorlar. 

iürk\ye gümrük muhafaza. te~
kilatı, kaçakçılığın takibi husu
sunda gösterdiği gayret ve faaliye 
tten dolayl tayanı takdirdir. Bu fa 
aliyet sayesinde kaçakçılık vak'a· 
ları günden güne azalmaktadır. Bu 
sahada Türkiye ile yapılan te~riki 
mesaiden çok memnunuz. Bu teş • 
·· iki ınesai bir çok güzel neticeler 
verecektir. 

F. Hazho~lu 

rinden ibarettir.,, 

Yerlerine dönenler 
Şehrimize gelen Musevi aileleri 

yerlerine dönmektedir. Dün de 
12 aile Kırklareli ve Edirneye dön 
müştür. 

Kırklareli valisi mezu
niyet istedi 

Ankara, 9 (Hususi) - Kırklar
eli valisi rahatsızlığı dolayısıile iki 
ay mezuniyet istemiştir. 

Kürek müsabakaları 

lstanbul, 9 (A.A.) - İstanbul 

mmtakası denizcilik heyetinden: 

13 - 7 - 1934 cuma günü yapı· 

lacak birinci kürek müsabakası e •I l ~~o ... ız ehra. (hi . lıyorslu~ulz. kkında Vekaletle temas e-
üf'' t\iı..ı •ll"traınız) · t zırnetçı kı- mese esı la . . h 
Jı / ı,l'·~U eti hang~~:or bakalım bu deceğim. Bir iki~ ~ü~. zarhnda ıyı a-

. .i ~~:" ıaptan alınış • herler verebilecegım. . . 
ıt~ 1 l'll~ıtıet • k Burada deveran eden kuvvetlı hır 

' ıtıd .x. Çt ız daha ""'t' N t öıner Bey Rek· 

"- Uzunköprü Museviler:nin 
İstanbula gelmelerin in ~n belli ı 
başlı sebebi, kasabamı:zr~a mevcut 
olan gayri mcsul iki ac!amın yap ' 

tığı tahl"iklerdir. Bu adamların 

teşviki ile h3.lk bizimle alış verişi 
kesmiştir. Hatta bir ~:.:n hiç bir 
müşteri dükkanımıza ı.: ~:·amaz ol
r.1:.ıştur. Halk ve köylü'cr bundan 
çok müteessir olmuşlar ve bu iki 

Yerlerimize dönmek iciı:l Dahi - Kandillide Kıbrcsılı yalm ile Kan· 
liye Vekili Beyin Trakyadan avde lıca körfezi arasındaki sahada ya
tini bekliyoruz. Gene tekrar ede-
rim ki Uzunköprüde halk arasında pılacaktır. t h..• •sı hllb . . '° ın nered şayiaya göre eşe . 

~ıl •qtı'fi 1 • er1n1 getirın d en törlük vazifesinden ayrılaca~ ve .:den· 
't: ı . r ~rın ... e en e"vel fak .. lteıı mu er-Qtle •ltrı agızlaı-ına. bi 1 k ne Ankara Hukuk u .. 1 adıkların1 g" ~ ~. nıa riıler meclisi reisi Cemil Bey getırı e-

orursunüz. cektir. . 

Musevi aleyhtarı hiç bir cereyan Klüpler için içtima mahalli Kü

yoktur. Bütün iş, dediğim gibi, çüksu sarayı itti_salindeki dalyan 
gayri mesu) iki adamın tahrikle - önüdür. 



Yugoslav meb'usan meclisinde; Gazi 
Türkiyesine samimi tezahürat .. 

inhisarlar U. Müdürlügünde~ 
1 - Şartnamesi mucibince (14) kalem muhtelif lcvaz!mı kırt 

(4 - 7 - 934) çarıamba: saat (15). 
2 - Şartnamesi mucibince (5) kalem muhtelif kağıt 23--7 

-- (Baş tarafı blrlncl Hytfada) 

Yugoslavya hariciye nazırının 

bu mühim nutku evvelce huli.ıa 
olarak netredilmit olmakla bera
ber, fevkalade ehemmiyeti haıe -
bile aynen Sırpça metninden tercü 
meıini yazıyoruz: 

"- Mebuı efendiler, Krallık 

hükumeti, Yugoslavya kraliyetile 
Türkiye Cumhuriyeti arasında 
münakit doıtluk, hakem ve ademi 
tecavüz muahedesine dair olan 
kanun li.yihaaını tasvibinize arze
der. 

Mualiede, haddi zatinde fevka
lade bir ehemmiyeti haiz değildir. 
Bu muahede Yugoslavya kraliye
tinin bir çok dost devletlerle akt
etmiı bulunduğu dostluk, hakem, 
ve adli teıviye muahedeleri ıilıile
ıindendir. Miıal olmak üzere 
Küçük İtilaf Devletleri, Fransa, 
Polonya, Birletik Amerika devlet
leri, Belçika ve Yunanistanla akt
etmit olduğumuz muahedeleri 
zikredebilirim. 

Bu muahede, Milletler Cemiyeti 
tarafından ittihaz edilmiş bulunan 
kararlara müstenit beynelmilel i~ 
birliği siyasetinin tezahürüdür ve 
Li.hey beynelmilel divanı huzu • 
runda mecburi muhakemeye dair 
ihtiyari hükme iıtirakimize müte
allik bulunan 1928 tarihli teahü-
dümüz icabatındandır. 

Yalnız bu muahedede bir yeni
lik vardır ki, bunu da birinci mad
dede bulacaksınız. Bu maddede 
yüksek akitlerin harbe milli siya
set olarak müracaat etmiyecekleri 
ve iki aevlettenb1r\ lileytnne"'tiçun-
cü bir devlet tarafından icrasına 
teşebbüs olunacak her hangi bir 
hücuma ve tecavüzkirane anla§· 
maya İf tirak etmeyip bunları tak
bih eylemeği taahhüt eyledikleri 
snrahaten beyan edilmektedir. 

Bu karar, eğer hatırınızda ise, 
geçen sene birletmi! Amerika cum 
hur reisi M. Ruzveltin devletler-
den bazılarına vaki olan müraca
ntına tamamen muvafıktır. Ve 
Yugoıla vya krallığının tetkil o
lund uğu tarihten bugüne kadar u
mumi siyasetinin bütün hatların -
da takibettiği beynelmilel iş bir
liği gaye ve harekeinin tezahürü
dür. 

Bu, bilha11a, geçen senenin tem-

devleti al~kadar eden meselelerde/ vücude getirmek için erkekçe bir pazartesi: aaat (15). • 
gayet ııkı iı birliği için bir esas şecaat göstermiş ve bundan ına • Taliplerin nümune ve §artnameleri gördükten sonra pazarlı~ 
tetkil etmiıtir. ada, büyük bir eseri mesut bir ne- tirak edebilmek için yükarda göıterilen gün ve saatlerde <% 

Efcndil~ı', bu dostluk ve hakem ticeye isal için çok kiyaset ve tam teminatlarile beraber Cibalide Levazım ve Mubayaat ıubesine ~ 
muahcdesınden bahsetmeme lü - bir basiret sahibi olduğunu isbat caatları. ( 
zum yoktur. Muahede cümleniz- etmiştir. . . . ~ 

A A •• • • •• • .. • • • Şartnameıı mucıbınce madenlerde kullanılmak üzere 250.vvv 
ce malumdur. .l\Ialumdur, çunku Turkıye, modern Turkıye, mıllıyet 1 kt 'k k .. 1.. t 1 ~ d t ı· 1 · 1 y • • k t J d" . .. . • e e rı apsu u sa ın a ınacagın an a ıp erın pazar ıga ıstıra 
e trar e ıyorum, dost devletlerden çı Turkıye, tabiı hudutlan icinde b'l k · . 11 7 934 t 'h' .. d'f b .~ .. .., b . . . . . . . J • ı me ıçın - - arı ıne musa ı çar~am a gunu .... 
azdan ıle aktedılıp meclısı meb- modern bır smette organıze edıl- t o/c 7 5 t . ti . 1 C'b l'd L M b ş b · ,,,. 

rl 
. . . . .. . e o , emma arıy e ı a ı e evazım ve u ayaat u esın--

usan an geçmış bulunan nıuahe - mış, mazının yuklerınden kurtul - ti (3 
d l · 'd' B h d · b" racaa arı. c erın aynı ıı·. u mua e enın mu§, ıı· mecburiyeti tarihiye ola-

Cinıi diğerlerinden ziyade haiz bulun- rak Osmanlı İmparatorluğunun 
duğu ehemmiyet, Türkiye Cumhu- sukutunu Jnucip olan şartlar ve 
riyeti ile aramızda cari kalbi mü- münasebetsizliklerden kurtulmuş 
nasebetlerin, Tiirkiyc Cumhuriyeti bulunan bu milli Türkiye Cumhu
ile cidden hakiki olan dostluğu - riyeti, beynelmilel iş birliğinin çok 
muzun delili olmasında münde • mühim ve çok faydalı bir amildir. 
miçtir. Ve bilhassa beynelmilel anlaşma 

Muhtelif hacimde 11çtan hurda yai ve ko1a fıçıları. 

Hurda ıiaç fıçı 

Miktarı 

22 Adt 
6 ,, 

Levha halinde saç ve demir tahminen 

Yuvarlak ve- dök•e demir çubuk boru ve çelik 
tel tabmiDen 

300 
150 

Kil O 

,, 

iki devlet arasında, harpten ve emniyet siyasetinin başlıca isti
sonra cereyan etmi~ olan münase- natgfihlaıından birini teskil etmek· 
betler tarihinde bir çok vakıalar tedir. (Evet, öyledir sadaları). 
yoktur. Bu tarih mühim anlar Şunu bilhassa tebarüz-ettirmek 
kaydetmemektedir. Fakat, bu ta· lazımdır ki, Yugoslavya ile Tür -
rihin öyle şarait silsilesi, dostluk kiye arasındaki münasebetlerin 
ve menfaat birliği duygularının haiz bulundukları kalbi mahiyet 
kendiliğinden inkişafı silsilesi bilhassa haşmetlu kral Aleksand~· 
vardır ki, bunlar, Türkiye ile ara· Hazretlerinin (yaşasın) 1stanbulu 
mızda mevcut vakıalar üzerinde 'lİyaret ederek Türkiye Cumhuri
f azla ıarar etmemize lüzum olma- yeti reisi Gazi Mustafa Kemal Pa
dığını gösterir, denilebilir. Zira, şaya (Yaşasın sadalan ve alkış -
tekrar ediyorum, bunlar ne çoktur lar) mülaki olup onunla konuş -

Hurda büyük ıu dcpoıu demirden 

D6kme Kanape 

1 
1 ,, 

Pııton 1 ,, 
Levazım anbarında mncut olup yukarıda cias ve miktarı 

2ılı köhne cıya 15 • 7 • 934 Pnar günu saat on dörtte bilınu 
yede satılacağından taliplerin % 15 teminatlari!e Cibalide Le 
zını ve Mübayaat Şubesine müracaatl arı. (352 

ve ne de hususi ehemmiyetleri maları tarihinden başlar. 

Balkan milletleri anlaşması eme -
line merbut bulunan biz, bütün 

Yugoslav milleti, bu siyasette Tür
kiye ile münasebatımızm pürüz -
süz bir hale getirilmesi ve onunla 

ğu kadar daha mükemmel b 
rette \•i.icude getirmek ve, J3 
anlaşması misakı sinesinde b 
tiğiıniz gibi birleşmek ve si) 
mizi Balkanlarda vasıtalı 

haizdirler. Bu miilakatm, Balkanlar siyase- iş birliği vücude getirmekte istik- sız menfaatler sahibi olan 
Türk milletinin harpten sonra tinı·n, hı"ç su"phe yok, tan'hen çok b 1 · · ı· 1 k d ı .. a ıçın azım o an anasırı arama ev etleıin siyaseti ile heJll 

geçirdiği vahim zamanlarda; mühim ve harikulade mütebariz d husuun a müstesna sebeplere ma- kılmak istediğimizi tebarüz 
Türk milletinin, bütün Türk mil - muazzam anlanndan biri olduUıı- ı·k 'f l ı · k 11 f' k' ı:.~ ı ve vazı e ere mü e e ız ·ı, mek rlahi bizim için bir vaı 
!etinin istiklal, idamei mevcudiyet nu söyllyehilirim. Bu mi.ilakat, 1 ı k ff k 

)U anasır o ma ·sız.:ın muva a ·i · Hükümeti kraliye, bu ~ 
ve milli Türk devletinin tam bir nitekim, beynelmilel siyasette da-

yetli bir Balkan anlaşına8ı ve sul- layihasını tasvibinize arzedC 
muvaffakiyetle vücude getirilmesi hi şiddetle nazarı dikkati celbet-
. d k h hun organize edilmesi kabil değil- muahede ile yekdil ve \.•ek ı 
ıçin geçir iği ço e emmiyetli miştir. Bu mülakat Balkan siya-
~e~ aam~ında Y~~~~~~!·~~~~~·~~-~~~~~~·~d~i~r~·~~(~A~lk~ı~ş~la~ı~· ~v=e='~~~edi~, sada- bulunduğunuzunizharısur~l 
ya "'kraliyetinin l>u çelin mücaae - şüp e a · ·ı o an nu uz ve e em- _;!--ı.~~-- 1..-~- ı. .• ı .. _ ; 

leyi takip etmiş olduğunu dikkat miyeti vermiştir ki, bunun de"a - Asri Ti.irkiyenin Balkanlarda hemmiyctin ve asri, milliyet 

nazarınıza arzetmek isterim. Yu- mı itibarile beynelmilel hayat mu- haiz bulunduğu müstesna ehem · kiye ile dostluğumuzun kıyı1 
goılavya kraliyeti ve milleti mil - azzam ve saadet yaratan neticeler miyet göz önünden uzak bulun • manasının tebarüz ettirilmes 
liyeci Türkiyenin gerek Balkan- kaydedecektir. durulmamalı, bu hakikat, layık ol
larda ve gerek, cografi vaziyeti Bu mülakattan ıonra da, Efen- duğu samimi do~tluk ve kalbilikle 
ve askeri ehemmiyeti itibarile, bü- diler, biz aramızda bir karşılaş - tebaıiiz ettirilmelidir. ~itekim 
tün Balkan yarım adasının istik- ma silsilesi yaptık ki, bunlardan geçen ilk baharda Türkiye ve An
bale ait inkişafı noktai nazarından biri Türkiye Cumhuriyeti Harici karaya yaptığım seyahat e~nasın
büyük bir ehemmiyeti haiz olan siyasetinin çok muhterem şefi da Yugoslan.•a krali\,retinin haiz 
Avrupa ve Asya arasında rabıta Tevfik Rüştü Beyin Belgrada gel- bulunduğu ehemmiyetin macla 
temin eden bir millet gibi - ki bu mesidir VP. bu geliş esnasında doğru bir surette takdir edildiğini 
nokta fevkalade ehemmiyeti ha - mevzuu bahsettiğimiz muahede his ve tesbit etmek saadet ve ~e-
izdir - müstakil ve milli bir dev· imzalanmıştır. refinc mazhar oldum. 
let olarak teessüs etmek hususun- Bundan sonra derhal Balkan 
daki gayretini yüksek bir takdirle anlaşması hareketi ve Balkan an
ve hiç şüphesiz samimi bir hür - laşmasının presize edilmesi husu
metle takip etmişlerdir. sundaki mesai çabuklaştırılmı' ve 

Bfüün büyük devletlerle dosta
ne münasebatta bulunan, bütün 
komşulaıı ile çok iyi münasebat 

zu eder.,. 

Bu nutkun metnini neşrede 
litika,, diyor ki: 

"B d " un an sonra reye mO 

olundu. Gerek müzakerat 

rek rey verme esnasında 
mebusan Türkiye ve onun 

karşı kendiliklerinden teza~ 
ta bulunmuttur. 

~Ieclbi mebusan reisi ço~ 
dctli alkıslar arasında Tür}\ .. 

Bugiin ı:;unu memnunivetle söy- bundan iki ay sonra da Atinada, 
muzunda Londrada imzalanan bir 1. h'l" · k' ,1, .. l ·ıı 1' · • k" l d b' ı 

1 
.. tve ı ırız ·ı ur~ mı e 1 mevcu- a ıt er arasın a tam ır uz aşma 

an atmada mutebariz bir şekilde d'. . . 'd . . ·11~ h t · · · · d B Ik 

idame edenı mazinin bütün yükle
rinden kurtulmuş olan hasiretkar 

ve mutedil Türkiyenin mühim biı· 

sulh amili olduğunu ve bizim, sa
mimi iş birliği siyasetimizi ve ge-

muahcdenin alkıslaınak s 
kabuli.inü teklif etmiştir. Jf 
raftan: 

- Alkışlarla, alkışlarla 

işitiliyordu. t l l k
. b d h . . ıyetını ı ame ıçm mı ı aya ı ıçın ve anlaşmaya utınat e en a an 

or aya a ı m1Jtır ı, u a epmı- .. . · · ı 
. b'ld·~· . 'b' .. . . sehkcrlcn mucadelclcıının en va- misakı imza edi mittir. 

zın ı ıgmız gı ı, muteca vazın . . ~ · 
t 

'f' d . 
1 

. 
1 

hını anlarında Gazı ~fostafa Kc - Değil yalnız Balkanlar istiklah- Btmdan sonra meclisi n1e 
reisi M. Kuınanudi murıfl~ 
alkışlanıak surctilc kabul cd 
ni beyan etmiş ve celse ı.ıtil 

arı ıne aır o an ve onun ımza a- . . . 
b 1 d l tl 

. .. 
1 

mal gıhı(yasasrn ~eslerı ve alkıslar) nin, ayni zamanda Balkanlar hu- rek Balkanlarda ve gerek Avrupa
da müesses nizamın idamesi ve 
devamlı sulh siyasetimizi tatbik 

ederken bu iş birliğini kahil ol(lu-

mıı u unan ev e erın musa e- . . .. . . . 
tk

A 11 • • b 
1 

ınıllı Tmk tarıhıne cıclden vara - zur ve ~Ukununun Ye Balkanlarrla 
me arane eme erının ve e_vne - . · ·· 1 · · 

'l 1 · b' ı·y• · b"' .. k b" . san hır kahraman bulnm"tur. Ru yaşıyan 'hizlel'in cum emızın tc -
mı e ıt ır ıgının uyu ır eıera 

olarak tebarüz ettirilmiş bulunan vahim anlarında, büyiik hir eser rakkilerhnizin temini maksadile 
---------------~~~------~--------------~~~---------------------------

muştur.,, 

mütecavizin tarifi anlaşmaaıdır. 
Türkiye Cumhuriyetinin de bu 

anlatmayı imza edenler arasında 
bulunduğunu memnuniyetle arze
derim. Balkanlılar arasında cari 
münasebetlerin inkitafı 11raıında 
beynelmilel konferanslarda vaki 
olan bir çok temaslarda Türkiye 
Cumhuriyeti mümeaaillerile kar • 
tılatmamız yürekten olmuıtur. 

Sulh ıiyaıetinde, Balkanlarda bey
nelmilel ıanlqma ıiyaıetinde yek· 
dil ve yek ahenk olmuttur. (Şid
detli alkıtlar). 

Yalnız bununla iktifa edilmit 
olm•yıp ıiyaıi beynelmilel meıe -
lı' .. it Mrliğimis hararetli ve 
-fmf o!muı ve hu it birliğini, 
aramızda cari en sa.mimi münase
betlerin itide inkitafı, ve her iki 

Istanbul Ziraat Bankasında 
Sıra Semtı Mahallesi Sokağı Cinıi Hissesi Emlik Hiaseyegöre 
No.sı No 11 hammen k•11 
1146 Fener lahta Minare Tahta Minare iki dükkln 112 60-62 1350 
1147 Kadıllöy Caferağa Mühürdar Klııir hane 2/5 81 4000 
1148 ,, ., Moda ,, 111 11 l 1500 
1149 Eminönü A'ıi çelebi Limon iıkeleıi Klgir dükkln ve üstü odalar 9/~24 8-10 724 
1150 " ,, ,, ., " " oda 3/84 15 893 
1151 Yedikule Çıraiı Hasan Çu\rnr çefme Samancı odaları Ahıap hane 1/4 75-27 300 
ll52 Eüyilkıda Yalı Topuz Arsa metresi 31 3/8 3 24 
1153 Calata Kemankeş Topçular Kiıir düklıln üıtü iki kat odalar 25,20/120 74 1051 
1154 Büyükada Maden Ayınikola Arsa metresi 3002 Tamamı 15ıaükerrer 300:l 

1 - Yukarda yazılı gaynmtnkulluin ihale bedellerile yOıde yedi buçuk pey akçeleri nakden veya gayrımübadil bonosile ade-
üıere mülkiyetleri açık arttırma ıuretile tabfa çıkarılmış olup ihaleleri 11/7/934 Per,embe günü saat on beıtedir. . 1 

2 - Pey akçelerin ihale günü saat on dört buçuia kadar tevdii liıımdır. Şartname Bankamız kapısına aaılmııtır. Seoei balıf 
giıile belediye resimleri müıteriye aittir. (3237) 



ıc 

d 

,- ıstanbul Belediyesi ilAnları 

Belediye Tekaüt Dul Ve 
Yetimleri Maaşı 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon : 22925 

Aşağlda cüzdan numaraları yazılı tekaüt, dul ve yetimlerin maa§ J • •• ' ) 
bordroları Hususi tdareler Tekaüt Sandığı İdare Heyeti Riyasetin- zmır SUr at yo U 
den gönderilerek Ziraat Bankasına tevdi olunduğundan 11-7-934 Sakarya vapuru 
Ç&rfamba gününden itibaren mezkur bankaya müracaatla maatlarını 

(3SOO) Her Per9embe günü aaat 16 

almaları. da Galata rıhtımından kalkarak 1 
1102, 516, 737, 520, 633, 2027, 734, 1098, 1095, 416, 1552 doğru lzmire gidecektir. Bu vapuı 

her pazar günü saat 16 da İzmir • 
1101, 1332, 752, 1097, 1081, 1060, 1100, lJJO, 13291 8941 den kalkıp doğru tıtanbula gele 1 
1062, 1536, 1334, 1333, 1063, 1082, 1327, 1801, 1091, 1094, cektir. i 
1093, 2402, 1096, 2177, 897, 1300, 1087, 1092, 1335, 1077, ============ 
1331, 421, 1301, 739, 514, 1088, 1089, 1802, 1328, 1086, 
1085, 885, 1538, 1099, 634, 2029, 1336, 1798, 632, 1548, 2601, 
1047, 1009, 1508, 1753, 1012, 736, 1046, 883, 1006, 619, 
1031, 612. 1026, 1279, 314, 870, 2013, 405, 511, 865, 413, 
722, 1503, 862, 609, 1800, 1517, 864, 1542, 512, 1271, 
1520, 1306, 410, 879, 887, 624, 1312, 1291, 1294, 2166, 
1286, 203, 1259, 4, 645. 1084, 1313, 640, 1541, 1001 . 

Haseki haıtaneainde mevcut takriben iki yüz elli kilo kadar dök
me demir ile iki tonu mütecaviz demir ve yedi yüz elli kadar oksijen 
tiıesile sair nevi titeler 12- 7-934 perıembe günü ıaat ondan 
on ikiye kadar mahallinde müzayede ile satılacaktır. Tal iplerin 
orada bulunacak memura müracaatları. (3797) 

Beher metre murabbaına 175 kuruş kıymet konulan Fatih yangın 
yerinde Molla Gürani mahallesinde 27.03 metre murabbaı araa satıl
mak üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anla
mak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 5 liralık teminat 
akçesi makbuzu ile 30 - 7 - 934 pazartesi günü ~aat 14 de kadar 
Fatih kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. 

(3795 ) 

Deniz Levazım Staınalma 
Komisyonundan : 

8000 Adet Ça•alye 

17000 Amerika11 Bezi 

8000 Kilo arıp sabunu: 

1000 Kilo Beyaz sabun: 

300 Kilo gırçala 
200 

" lıpavlo 

18000 ,, beyaı üstübü : 
18000 ,, elvan üstübü : 
18000 ,,Kaskam üıtübü: 

10300 adet muhtelif nu-: 

Açık azaltmaaı : 

" ,, 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" 

" " 

18 Temmuz 934 Çarıam· 
ba 1rDaD saat 10,30 da. 
18 Temmuz 934 Çartam· 
ba günü saat 14 te. 

18 Temmuz 934 Çarşam· 
ba günü saat 16 da. 

19 Temmuz 934 Perıem· 
be günü saat 14 te. 

19 Temmuz 9:34 Perıem 
be günü 111t 16 da. 

21 Temmuz ~34 Cumar
tesi gGnQ ıHt 1O,30 da. 

21 Temmuz 9:i4 Cuınar
tesi günll saat 14 te. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelerı KaralıOy . Koprüba~ı 
J"el.42362 - Sirkecı Mühürdarz:adt' 

Han Telefon 22740 

Trabzon Yolu 
V A T A N Vıpuru 

10 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımından kalkıcak. Gidiıte 
Zonguldak, lnel olu, Sinop, 
Samıun, Fatsa, Giresun, Vak
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
DanOıte bunlara ilaveten 
Sürmenf', Ordu'ya uiraya· 
cakhr. (3723) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA 11 vapuru 

Temmuz 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıbtamından ~alkacakbr. (3799) 

Hacı Bekir 
Şekerleri, dünyada jştibar ermiştir. 

~ .. ---ml!---~Beyoğlu tapu baş memurluğun-
dan: 

Hasköyde Sütlücede Mirahor 
caddeıinde 175, 177, 179, 181 
No. lu ve hazinei maliye uhtesin
de bulunan tahminen 2890 metre 
terbiindeki bir kıta araamn bu 
kerre hazine tarafından senet ita
sı talep edilmit iıe de tapu kaydi 
bulunmadıiı cihetle ıenetsiz ta -
sarnıfata teb'an muamelesi ifa e-

dilecek ve mahallinde tahkikat ya 

11 - VAKll 10 TEMMUZ 1934 ___. 

Holantse 
Bank-Oni N.V. . 

Sabık Bahrıseflt F'eıemenk 
Bankası 

İstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Paıaa 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muameıe. 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDORLOK: AMSTERDAM 
şu b •• • rl : Amsterdam, Buenos Alres, 

iatanbul, Alo de ~aneiro, Santos, Sao Pauıo. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Askeri Fabrikalar Umum müdü rlüğünün Kmkkalede bulunan bir 

eczacılık yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu eczacılığa talip olan -
ların: diplomaları, evvelce çalı§t ıkları yerlerden alacakları vesaiki 

ve nüfus hüviyet cüzdanlarım rap tcdecekleri bir İstida ile Anka· 
rada Umum Müdürlük Zat lıleri Şubesine müracaatları ilan olunur. 

(3713) 

Muhtelif eşya satışı 
Istanbul gümrükleri 

Başnıüdürlüğünden: 
928 ıeneıine kadar gtimrüklerdc toplanan bir çok eşyalar 

gümrüksüz kontenjansız olarak aıaiıda )IZılı tarihlerde her 
pazartesi günleri saat 16 da satışına başlanılmıştı r. Satılan eıya
lırtn cinsleri, miktarları ve tahmini kıymetlerile ıatıı gün ve 
tarihleri ye şekli mOzayedeleri hııalarında gösterilmittir. Mü:a
yedeler 1549 No. ve 4/J /930 tarihli kanun ile 661 No. ve 
22/4/341 tarihli müzayede, münakasa ve ihale lianunlaunda yrı ıla 
abkAm ve herkese parasız verilen şartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikametgah ve imza 
tasdiki iıtenir ve her satış için muhammen ~uymetin % 7,5 çu2u 
nisbetinde teminatı muvakkata akçası alınır. Müzayedeye başl a· 
nıldıktan sonra gelecek talipler kabul edilmez. Ka palı zarf ı a 
yapılan müzayedelerde teklif mektupları müzayede ıaatından bir 
saat evvel komisyona verilmiş olması şarttır. Komisyon lstaı. bul 
..UmrOkleri B•ımüdOrltiğü odasmda toplanır. Her iıtekliye telep 
edeceii izahat verilir. Satılan etyaların tafıilitlı cetvelleri güm· 
rOklerde asılıdır. lıtiyenler bu eıyaları bu!unduiu ıünirüklerde 
görebilirler. Satııdan !lonra etya bıkkrnda it ıraz kabul edilmez. 

f . K Kıp Tahmini kıymet .\ lüz:ı.\•ede Müzayedenin 
yekunu L•ra l\r. tarihi şeklı 

4 lOS 581 70 16· 7 934 Açık arttırm a 

(3397) 
Satıl.ın cşy:ı.nııı 

cinsi 

Muhtelif meyva ve 
sr.bze konser ve !eri 
mekO'lt ve sair 

ınara da zımpara kliıdı 
21 Temmuz 934 Cumar

te1i gllaU saat J 6 da. 

Deniz Lenzım Depoları ihtiyacı için yukıuda cins ve mık
tarları yazıh malzeme bizalar1nda g6sterifen rDn Ye sıatlerde 
açık azaltma ile saha ahnacaİlhr. Şartnamelerini rlrmek ve al
mak isteyenlerin her glio ve mllnakaHya gireceklerin de munk· 
kat teminatlariyle birlikte meıkür gün ve saatlerde K11ımpa1a-

pılacağından itbu mahal hakkın • 
14 

da tasarruf iddiasında bulunan 96 643 57 2 ~ - 7.934 
" " 

mevat. 
Muhtelif kl&ıtlar 
ve klğıt eıya. 
Mensucat mubtelif 
yün ve paruuk eşya. 
Velespit, otomobi 1-
Jer ile bunlara ait da kiin komiıyoaa mllracaatları. (34ı1) 

.-. Belediye Sular idaresinden:-• 

varıa vesaiki tasarrufiyelerile bir· M ht l'f 8l 
likte bil'asale ve bilvekile IS gün u e 1 

zarfında 933 - 4122 varide No. 
25 

sile Sultanahmette tapu idaresi 
binasında Beyoğlu tapu baıme -
murluğuna müracaatları ilin olu-
nur. • (1343) 

67 

96t ~ o 30. 7.934 ,, 

10297 75 6 8 934 Kapalı zarf 

akıam ve sair ma· 
kiae!er . 

Hafea lıtia1e ko1uada bulunan idareye ait bir Deniı •••• Dr. lh11n Sami --•!I 
Motörli tek•eai uhhktır. Talip olanl1rıa fazla tafıilat almak UksflrUk şurubu 

29 800 3877 33 13 8 934 Açık arllırına Muhtelif yağh vu
nikli ve toz boya-

iÇin Levazım Şeflijine mllracaaUarı. Öksürük ve nefcs darlığı bo~maca 
3783 ve kızamık öksür ük leri için pek te· 

lar, resim boyaları 

29 101 2304 so ~o s 934 il il 

A k sirli illçtır. Her eczanede \e r cza 
l"'\S eri Fabrikalar u. Müdürlüğünden:ı~~depo~la~nnd::_a ~bul~unu~r. (~8ı!~?) ~~l 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüiünün Kırıkkale Fabrika ve mü· Dr. Hafız Cemal 
~-tı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75 : 98 lira ücretle bu va· ı :ıhiH haıtalıklar· ..... ··tf'ha11ısı ~~~e~e talip olanların teraiti anlamak üzere, diplomaları ile nüfuı Cuma •• pazardan betlca sünJerde 

lJ '-YiYet cüzdanlarım ve varaa evvelce çalıftıkları yerlere ait vesaiki ~leden ıonr• ıaaı 21 dr 6 ya kadar 
ı. lllunı Müdürlüie hitaben yazacakları bir İstidaya rapten Umum latanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 

sair rr. u]telif eşya. 
Pudralar, kremltr, 
dudak boyaları sa-

ir tuvalet lenumı • 
.30 57 1 ı I '26 33 27 s .934 Kapalı zarf Do'.u sinema fılm-

'YIUda lük z 1 maralı buıuıi lcabineıinde baıtaJannı 
r at itleri Şubesine müracaatları ilin o unur. kabul eder. Muayenehane ve ev te'ı-

(3712) fonu: 2239d. .....___ _______________________________________________ __ 

Deniz Levazım Satınalma M:~t0'ft::m-· 
Komisyonundan ; 

8 
ton Gaı : Açık azaltması : ı Ağustos 1934 Çarıamba günü 

saat 14 te. 

l 934 Den~. LeYaıım depoları ihtiyacı için 8 ton Gaı 1 Ağustos 
il tarıbıae raalayaa Çartamba günü saat 14 te açık azalt•a 
tt • ••tan abaacaktır. Şartaameıini ıörmek ve almak istiyenler 
u~' :fi• •• aıalt•ıya gireceklerin de muvakkat temioatlarile bir· 

'• ka11mpaıada klin Komisyona mUracaatları. (3755) 

Doğum ve kadın hastahkları 
mütehassısı 

Doktor • Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
l\ luayene su ti arı. JO. 12 Ortaköy Şifa 
) urdu J5- 18 Be)ojtlu ls ı i k lAI ca.d. T9 

T elefon . 42221 ve 41960 

!eri. 
30 464 4205 52 3.9.934 Açık arttırma Muhtelif oyuocak-

lır, maden tem:z. 
lemeğe mabıus toz
lar, cilllar ve sair 

muhtelif eua. 
Bundan evvelki iJinlarda 1ehven 2490 No. la kınunden bahis 

edilmit olmakla tHbih olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Küçük Yozgattaki mü

eaaeıatında çahımak ve 150 lira ücreti maktua verilmek üzere bir 
1 
hekime ihtiyacı vardır. Talip olanların diplomaları ile evvelce ça -
lıttıkları yerlerden almı! olduklan vesaiki ve nüfus hüviyet cüzdan· 
larını raptedecekelri bir iıtida ile 15 temmuz 1934 tarihine kadar 
Ankarada Omum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

(3711) 




