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'1.uige Vekili Şiikrli Kaga Beg 

Çanakkaleye hare/cet etti 

- 2ncl ••ılfada -

Gezinti ku 

Yazı işleri Telefonu : 24379 Çartamba, 11 TEMMUZ f 7 111c1 • ., t 1934 idare Telefonu 

.Hitler istirahate çekilmiye mecbur ka 2 nd ......... 
Yugoslavya iyan mecli- Yunan harbiye nazırının (Vakıt)a beyanab 

jnde lehimizde tezahürat Selinik şehrini tahkim etmeyi düşün
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1 ureklere yazılan } Y_ugoslav ilgan meclisi ( medik.Balkan misakından sonra 

dostluk \Tur~ -Yugoslav dostlukl 
! mısakını alkışlarla ~ 

llt l'ürkiy~ ile Yuıoılavya arum. J kabul etti ( 
bunu lüzumsuz görüyoruz •• 

aktedılen doıtluk, hakem ve : E 
'-edi tecavüz muahedesinin t.- ~ Belpt, 10 (A.A.) - Medi~ 
~ina mecliıinde tasdiki müna-\\ taraf~~dan daha evel kabul edi· İ 
'ebebiyle Yuıoıla•ya hariciye na· ~ len Turk-Yuıoılav dostluk~ 
~ın söylediii nutkun doğrudan\ ~iıakınm müzakeresine . . dün' 
~ruya Sırpçasından tercüme e- i oileden sonra ~yan mec~~ıı~de~ 
~it metnini dünkü VAKiT ile j bqlamıtbr. ~uzakere Turkıye~ 
...__t'k B tku h la" dah = hakkında yenıden ve ıamimi, : -,.ç ı • u nu n u ıası a i = 
~el a. d ı a. • tar f nclan : hararetli tezahürata veıile ol·~ 
·ıry An& 0 U AJaDll a 1 iE ~ 

~..:ı . ld i h ld . d' . : muıtur. = ·• ı mıt o u u a e tım ı yenı- ~ . . • . 5 
~ Yuıoslavya mebuaan mecli • ~ Harıcı~e .nazırı .M. Yevtıç mı-~ 
..... d ed ·· 1 • : ıak metnını ve mııakın ehem·= ..... e cereyan en toz erı aynen i . . . . . i 
ta.. ·· 1.. .. ·.. .. : mıyetını ızah eden hır nutuk z 
~me ve neıre uzum ıorutu • ~ .. . .. . . i 
lıw!. b d hak!I-" b. f d ta = aoylemıt ve ıureklı bır surette: .,..z, un a ıaı ır ay a • i ~ 
la..... tt""'' • . • d' D t i alkıtlanmıttır. : 
:"'TY\ır e ıgımız ıçın ır O oa: ~ O O A a 
llL.I ket• h kik" h. · t = Mazbata muharrırı ayandani 1Wlll e ın a ı 1111ya ını ~ . . .. . . : 
\:~ ~-.e. • • •• •• d t = M. Banıanıne ezcumle demııtır g ""k enulrl umumıyeaı onun e a· § k'. i 

ıl!'-nile tebarüz ettirebilmek için· i ,~.. k •11 • • • d ku iz 
"Q' B . = ı ur mı etının sm e v • 

• u makıadı temın etmek ancak ğ 1• T"-L! · uhafasa etmlf• 
O .. .:ı. 1 • ld .. .b. ki' ~- 7et ı ura•J'•YI m 
. -uz erın o ugu ıı ı na ı ıure- - ve TUrld e keiaclini t•l.,.arak 
tile mümkün olduiuna kani bulwa- ,..ı ,..!ra sinaiftir. _ 
d~.r...- • · d 0 

• K -5umuz ıçm ır. Tütkiye, Gazı Mustafa ema·l 
· . O yaz~1ardan faDU lfrellİ~ = lin tahıında, kendisini beklen· { 

1 Y-.o.Javya ..... n meclııın- s . b. k 1 h.. · \ 
"r'...,._ • .e:r~.Jl L .:

7
..,.kl... -~U; l mıyen. ır uvvet e urr.ıyet ve -: 

İıimiz G•2i Maıtafa Kemal Haz- İ ter&kllıye MYkeden cesur kalr- f 
eri lehinde yapılan tezahürat ~ raıunı ve clGrendit de.Jet ada-J 
cliğimizden çok fula ve k ! mın.! bulmuttur. Türk milleti\ 

~metı· olmuttur A,..1.. b ço 1 yalmz hürriyetlerin azimli bir( . ı • -ua unun 1 .. d 1 •• d 1.1 d ltl. L· d . ., = mu a n e ı, ayni zaman a _ 
qeuı ne ır . . 1 l = 
b b b' 1 k · . y = Bakanlarda yeni müıalemet ni·~ 
ou ıe e ı an ama ıçın ugos• • &_1_. • • • b. ~ 

• • • • zamınm ua&TI eaı n ceıur ır : 
a harıcıye nazırı Yevtıç'ın \ . kad 1'd iÇi s 

~ tk .:ı_ b . 1 = metaı ar qı ır.,, ~ 
n nu u arafllna-"! azı •taret e- 1 A d M K l · d b E te dik ek 1.. d M y : a&a an • ru JO a unag 

t: at etm aznn ır. . ev· ,- be b. tuk .. le . . : ...- d' k. mer ır nu ıov mıtür. : 
:1 ıyor ı· J = 
Tu·· ki ·ı· y 1 Bundan sonra, ayan meclisi~ r ye ı e ugos avya arasın - . . . :. 

Üniversite Rektör
lüğüne Cemil Bey 

getiriliyor da i d'l • h d d l mıaakı alkıılarla ve ıttıfakla s 
~ mza e ı en yenı mua e e e s kab 1 tm. f i 
h r fevkaladelik :roktur. Bu mua - i u e 

1
' ır. ~ Neşet Ömer Beyin istifa-

ede k.. ··k ·ı·ı Af d 1 tl · Fr 'llllılll"""'1""1111'"-"'"11'111•11'......_,.,.,1 b b. ? S b k 'a u~u ı ı a . ev .e en, ?n- • sının se e ı ne a ı 
11 ' Lehıstan, Bırleşık Amerıka Kazanç kanunu tatb1- R kt"" .. b. .. 1 d·kı · 
•1e\?Jet1 · B 1 'k y . k. d .... 1 .. k e orun ıze soy e ı erı la en. e cı a ve unanıstan- ın e goru en muş ülfer 
le aktetrni~ oldu~rnuz rnuahede-

rin hemen aynidir. Olsa olsa 
Mehmet ASIM 

~' Uncu aayfll~ın ı inci aGtununda) 

Ankara, 10 (Huıuıl) - Mali-

ye vekileti kazanç kanunu tatbi
katında ıörülen mütkülleri izale 
için izahname hazırlamaktadır. 

Bilgi müsabakamızda 
kazananlardan bir grup Neıet Ömer Bey . Cemil Bey 

( Yuw 10 uncu aayıfamızdadır) 

Yannki sayımız 

16 Saqıfa 
BugUnkU Ayımızda: 

Darülacezede tetkikler 

Londra müzakereleri devam ediyor 

Fransız-Rus muavenet 
misakı görüşüldü 

Tetkik edilen başlıca meseleler: lngilterenin hava 
müdafaası; silahları bırakma konf er an sının 

yeniden canlandırılması .. 

Londra, 10 (A.A.) - Dün öi
leden aonra yapılan Fransız - ln
ıili& ıöriifmeleri neticesinde hari
ciye nezareti bir tebliğ neıretmit· 
tir. Tebliğde, M. Bartu ile M. 
Pietri'nin yanlarında M. Corbin, 
M. Leıer ve M. Mauiıli ile hari
ciye nezaretine ıeldilderi, orada 
Sir Eyreı • Monıell, Sir Van 

Sittart ve Lord Stanhope tarafın
dan kartılandıkları, ıayet tamimi 
bir görütme yapıldıiı, ıöriifme 
esnuında her iki memleketi müte 
kabilen alakadar eden Anupa 
meaeleleri hakkında noktai nazar
lar teati edildiii bildirilmektedir. 

(De\'&1111 ıe eu •:rıfanuı s ıı.ctı aütunanda) 

Limanımızda iki Amerikan gemisi 
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tirahate çekilecek! 
Vekiller /ıeqeli Gazi 

Hz.nin riyasetinde 
toplandı 

Son hadiseler Alman 
baş vekilini sarstı ! 

Ra yştag 13 temmuzda toplanıyor; 
memleketin muhtelif yerlerind.e 

70 komünist tevkif edildi 
Bertin. 10 (A.A.) - Havaı a ., 

jansmdan: 

Alman gazeteleri M.- He11'in 
,arki Pruıyada irat ettiği nutkun 
hariçteki akislerini kaydetmekte 
ve fakat nazi siyasetinin iıtikame 
tindeki deği!ikliği göıteren nut -
kun Almanyada husule ıetirdiği 
hayret ve heyecandan ba haetme -
mektedirler. 

Diğer cihetten aon elim hadise
lerden pek ziyade sanılan M. Hit
le,rin istirahate çekilmeğe mecbur 
olacağı bildirilmektedir. 
Koreıpondanı Diplomatik di -

yor ki: 

Milli ıosyaliıtliğin timdiye ka -
dar müaalemetperver olmayıfı, 
Markaiıtlerle hainlerin müsalemet 
perver olmalarından ileri gelmi! -
tir. Bugün ise milJi aoıyalizm ıulh 
arzuıunu hariçte iıbata lüzum 
görmekte ve harbin §İmdiye kadar 
aöylenmeıi memnu olan dehtetlcri 
ni ileri ıürmekten korkmatnakta
dır. 

--~......-.--

Ray,tag toplanıyor 
Pariı, 10 (A.A.) - Berlinden 

bildirildiğine göre Rayİftag 13 
temmuzda içtimaa davet olunmuş 
tur. 

70 !iomünlst tevkif edildi 
Berlin, 10 (A.A.) - Alma~ya

nrn muhtelif yerlerinde 70 kadar 
komünist tevkif olunmu~ ve müte
addit veaaik yakalanmı!tır. 

miyet mensuplarının bu müddet 
zarfında üniformalı gezmeleri 
menedilmittir. Bu suretle yeni bir 
emir verilinciye kadar, Almanya· 
da yalnız ordu, poliı ve hususi kıta 
at iiniformaları görülecektir. 

M. Hess'ln nutkunun 
yaptığı akisler 

Berlin, 10 (A.A.) - Bönen 
Zeitunı ıazeteai M. He11in nutku 
hakkındatefsiratta bulunarak di
yor ki: 

Yalnız bütün hükumetler değil. 
fakat bütün dünya milletleri uzun 
zamandanberi ıiyaıt intrikalardan 
yorulmut bir haldedirler. Millet-
Ier haldeki ve iatild>aldeki tehli 
keleri ancak 'bertaraf edebitecek 
olan hakikate ve açıklığa teıne -
dir1er. Hitler hükumeti sulh ıiya 
ıetine taraftardır. Harpten ıon -
raki karıııklık devreıi müddetince 
hiç bir devlet adamının Alman 
milletinin ıefi !kadar ıulh siyaseti 
tatbik etmediiini bir gün tarih aöy 
liyecel&tir. 

B'er1Uler.....,,.·""'1.1'e-6....,ta"""l~, M~ "flesifn nu 
ku, bilhassa sulhu, anla!mayı ve 
uzlaşmayı temin edebilecek mil -
Jetlere hitap etmektedir, diyor. 

Angrif yazıyor: 
Nutuk, ağır havayi neıimi için

de bir gök ıürlemeıi te,kil etmi, 
tir. M. He11 doirudan doğruya 
milletlere hitap etmit ve bir eski 
muharip ~ıf aliyle eski muharipler 
ile harbin dehtetlerini tanımı§ bir 

Çelik ml~fer te,killbna da adam olarak konu§muıtur. 
mezuniyet M. Qöbbels bugUn radyoda 

Berlin, 10 (A.A.) - Sabık Çe- nutuk s8ylU,or 
lik Miğfer te,kilatı olan eski Berlin, 10 {A.A.) - M. Goeb. 
nazi muharipleri cemiyeti de hü- beis yarın radyoda 30 haziran ha
cum kıtaları gibi 18 ağustosa ka diıeleri ve dünya efki. rı umumiye 
dar me7.uniyete sevkedi1mi~ ve ce si hakkında bir nutuk verecektir. 

Amsterdam hadiseleri bitmedi 

Diikkô.nlar yağma edi
lilJor; asker şehirden 

alJrılmadı .. 
Amsterdam, 10 (A.A.) - Ha· bulunan liman amelesi ile diğer 

vaı ajansı bildiriyor: amele yeniden ite baılamı,lar-
Vaziyette ıükunet vardır. Dün dır. 

sabah Juran ıınahalleai ile diğer ka Polis, ıayri meskun bir evde 
labalık mahallelerden hiç birinde gizli bir komüniıt matbaası ke§f 
karrqalık olmamıttır. Yalnız ti· etmit ve bir takım hicivnamelcr 
mal mıntakaıında bazı bakkal dük müsadere eylemiıtir. 
kanları yai~a edilmiıtir. Sükuna raimen, aıkeri kıtaat 

Cumarteıidenberi ırev halinde te'ıirden ayrılmamııtır. 

Avusturgada Nazilerin tethiş 
hareketi devam ediyor 

Viyana, 10 (A.A.) -Avuıtur
yada naısilerin tetbit hareketi de -
vam etmektedir. Viyana yakının
da bir nazi, bir ıaainonun kumar 
•lonuna bomba koyarken tevkif 
edilmi9tir 

Cariıthie' de de bir jandarma 
devriyeıine hücum eden ve jan-

darmalardan birini ağır surette 
yaralıyan üç nazi tevkif edilmit
tir. 

Dahiliye Vekili Ça
nakkaleye gidiyor 

Mişon Ventura Bey, Trak
ya hadisesHe alakadar 
yahudilerin vekaletini 

deruhte etti 
Gelibolu, 10 (A.A.) - Dahili

ye vekili Şükrü Kaya Bey yanla -
rındaki zevat ile birlikte Gelibo
luya geldiler. Büyük bir halk 
kültesi, mektepliler ve jandarma 

Ankara, 10 (Hususi) - Vekiller Heyeti bu akıam Gazi Haı 
leı·inin riyaaetlerinde toplandı. içtima geç vakte kadar ıürdü. uııı 
mi Erkanı Harbiye Reisi Fevzi Pr.~ a Hazretleri de içtimaa i~tirak 
tiler. 

Nüfusumuz her sene 3 - 5 
nisbetinde artıyor 

yüzbin 

mektep kıtaları, kasabanın metha- Ankara, 10 (Hususi) - Af ka mmumm tatbikinden itibaren h• 
linde toplanarak vekil beyi alkıt· ran sonuna kadar gizli doğum 2,745,970, ölüm 1,598,726, ' ._ 
larla kartıladılar. Vekil Bey, bele- lenme 844,978 olarak tesbit edilmiştir. Kayitlere ıöre nüfusumuz 
diye dairesinde halk mümesailleri yedi milyondur. Ayrıca bir milyon ıizli doğum, yarım milyo'o 111 

nin ve memurlarının ziyaretlerini tum dojum tahmin edilmektedir.Hesaplara göre, nüfusumuzun 
kabul ettikten sonra ıece motör- ıene üç, ili bet yüz bin nisbetinde arttıaı anlatılmı!hr. · 

ıe ~•na~kaleye hareket edecektir. Memlekette çiftlikler tesis edil ece 
"Mlllf ınkllAp,, hakkındaki 

takibat ve işletilecek 
Çıkardığı "Milli İnkılap,, mec· . . . . ı 

d k. · t l k tt Ankara, 10 (Huıuıi) - Merinos koyunlarının yetıstırılmeıı, ıı 
muaıın a ı neşrıya ı mem e e e- . ~ 9 
k' l d 'f k t l't edılmeai, pamuk tohumu üretilmesi hıkkındaki yeni kanuna göre 

ı unsur ar arasın a Dl a ev ı l . d b d . V k 1 
d h. tt .... 1d ...... k d' mai aenesın en iti aren yedi sene e zıraat e aleti bütçesinde aç' e er ma ıye e goru ugu ay ıy· .. . . . . . 

le Cevat Rifat Be hakkında taki· cak fasıllara UÇ mılyon lırahk tah•nsat konulacaktır. tık ıkı ~en 
bat yapılması içi; vilayekc müd- tahsisat yediter yüz bin liradan a:ı olamaz. Kanurla çiftlikler te 

dei umumiliğe müracaat ;dildiği- edilecek ve iıletilecektir. . 
ni yazmıttık. Yetiıtirilecek merinoı damızlıkhn Maliye ve Ziraat VekaletJet 

Müddeiumumilik, bu mecmua- ce takdir edilecek bedellerle, ıslah olunmuş pamuk tohumları bed~ 
nın ıimdiye kadar çıkan sayılarını tiz olarak yelitliricilere verilecel· tir. Bunun 1çin 934 bütçcşinde 1 

tetkik etmektedir. Netice, birkaç yüz liraya kadar avan~ kabul r.djl m:gti1·. 

güne kadar anlaşılabilecektir. 
Mlfon Ventura Bey 

Haber verildiğine göre Kırklar 
eli valisi Fuat Bey vekalet emrine 

Suriyede emlaki olan 1 ürk/er ve 1 Üf" 
kigede emlaki bulunan Suriyeliler 

Ankara, 10 (A.A.) - Hükume kanunusani 934 tarihinde ternd~ 
__..ı ............ 9': 

Üniversite profesörlerin en i ~-., • • • • • 
da Ankarada 27 te,rinievvel 932 934 tarihinden itib11 ren ve Fa·• 

Şon Ventura Bey, son Trakya ha· 1 tarihindeki imza olunan Suriyede büyük elçisi ile teati o unan nı 
diseleri etrafında hükumetle te· 'b' Türklere ait emlak ile Türkiyede tup ve olbaptaki kanun muc• 1 

mas etmek üzere Ankaraya git- dd ı k -Suriyelilere ait emlik hakkındaki ce altı ay mü et e le rar tew 
miştir. Miton ventura Bey, hadi- itilifnamede derpİf olunan ve 10 cclilmi~tir. 
selerle alakadar yahudilerin ve· k ·ı · • 
kaletini deruhte etmektedir. Almanyayla Protestan ı ısesı 

Musolini diyor 
"Roma imparatorluğu
nun tedennisi, münev
verlerin hakim oluşile 

başladı!,, 
Roma, 10 (A.A.) - M. Musoli

ni dün Pontinı bataklıiı çiftliiin
de çahıan itçilere fU sözleri ıöy
lemittir: 
"-. Korporasyon ~ srı, semere • 

ıiz ve millet için bir tehlike olan 
bir kı11m münevverler aannı ka • 
pıyacaktır. Roma, kendi impara· 
torluiunu her halde ne okumak, 
ne de yazmak bilmiyen köylülerle 
yaptı. imparatorluğun tedennisi 
okum uf larla münevverlerin hakim 
olmasiyle başladı.,. 

Duçe, öğleye kadar harman ma 
kinesinin dibinde köylülerle bir • 
Jikte çalıtmıştır. Ayan ve mebu • 
san meclisleri reisleriyle harbiye 
mü~teıarı, maliye ve müıtemle -
kat nazırları ve fatist fırkaıı umu 
mı kRtibi de orada bulunmu,tur. 

Memleketimize gelen 
Amerika malları 

Ankara, 10 (Huıusi) - Ameri· 
ka malları timdiye kadar yalnız 
F ranaa ve Almanya mallarına kar 
tı ıösterilen kontenjan müıaıdele 
rinden iıtifade etmekteydi. Bu 
defa, diğer devletlere yapılan ve 
yapılacak olan tekmil kontenjan 
ve hususi takas usullerinden iıti • 
fade ettirilmesi tamim edildi. 

arasındaki ihtilaf 
Berlin, 10 (A.A.) - Dahiliye uzak oldPğur.u ve hükumetin 

nazırı M. Frick halen Almanya senin dahili milcadelelerine k•. 
ile proteıtan kilisesi arasında mev mamakla herz.ber bunların t11 

cut ihtilaf l:akkında her türlü umu birlik eserini sabote etme1ir.e 
mi münakaşayi meneden bir emir- saade etmiycceğini bildirmek'' 
name ne,retmittir: Nazır, kilise - dir. 
nin dahili aulhu t'°!C'"~;;ıı ,.t...- .. J<t,. .. 

Mazbut vakıflar için·· 1 Buğday koruma işind~ 
Ankara, 10 (Huıuıi) - Gelir- kullanılacak memurıat 

leri yetmediğinden tamirleri müm 
kün olmıyan mazbut vakıflar için, 
icarei vahideli mahaller ıah! be· 
delinden tavizen 150 bin lira sarf 

Madam Cü,ie'nin t1efa· 
tından doğan teessür 

dwam ediyor 
Paria, 10 (A.A.) - Enıtitüde 

ölUler hakkında ıitayit nutku ıöy· 

lemek mutat olmamakla beraber, 
ilim akademiıi reiıi, Mdam Curi· 

e'nin ıaheında Franıııs ilminin ui· 
radıiı elim matem hakkında ikin
ci bir iıtiına yapmıttır. 
Birinci iıtiına ıabık Reiıicumhur 

M. Domnerıin ölümü mUnaaebe
tile vaki olmuttu. 

Reiıi,alemıiimul töhrete malik 
ve iki defa nobel mükif atı lamı§ 

yeıane alinı olan Madam Curienin 
ilmi eıerini ve milletler cemiye • 
tinin fikri tefriki meaai komisyo· 
nundaki faaliyetini hatırlattıktan 
sonra bu alim kadının ölümü Fran
sa için, doğduğu memieket olan 

Ankara, 10 (Huıuıi) -
dayı koruma itlerinde kull•"' 
cak memurların kefalet kanuJI 
tabi tutulmaları maliye vekil~ 
ce alakadarlara tamim t>dilrıı1f 

--o--

ilk tedrisat müdürü tale 
müfettişi mi olacak? 

Ankara, 10 (Huıuıi) - b 
bulda bulunan orta tedriıat il 
müdürü Haıan Ali Bey Ank 

çaiırddı. ' 
ilk tedriaat umum müdU~ 

ıat Şemaettin Beyin taleı,.1111 
litliliyle Pariıe ıideceii -'1 

mekt•dir. 
-o-.. ... 

lngilterede ifsizlefl 
sayısı arhyor 

Londra, 10 (A.A.) - h 
mn aylık raporu itıialerin --r 
da 2.205 kit ilik bir f azlabk 0 

nu bildirmektedir. 

Lehistan için ve nihayet .bil~ 
ıanhk için telafisi ğayrık•.r 

. ti • 
ziya olduğunu beyan etnı•t 



RETLE/it ......... 
illi müdafaa 
•• '>' 

lltçerniz ve 
aşkalarının teliişı Sinema~ılar niha- Belediyenin davası 
l>ii1ı1a nıilletıeri ıilah yarııında yet vergı verecek- Milliyet gazetesi aleyhin-
~ lnenıleketleri .ı~rtlaklarına ~a- 1 . ? deki muhakemeye 

t'et- cephane halını alıyorlar Labo- er mJ • 
l'\>trlar, kimya buıünkü kadar hiç devam edildi 'n dünya askerliğinde va:zife Dün içlerinden bir heyet Esnaf Bankası mdelesi etra· 

fh. Fizik ve sanayi hiç bir de-
\._ · d f Valı" Beyle go""ru""ştu·· fında netrettiği yazılariyle bele· uuıünkü kadar milli mu a aa 

"8•iı altında cemolrnamı•tı. bı'r diyenin manevi tahsiyetini tahkir 
" Sinemacılardan mürekkep 

•ııay; ıeferberlik, teknik seferber- ettiği noktasından "Milliyet,, ga-
~S ~Pa devletleri vatandaılanrun heyet dün vali ve belediye reisi zetesi aleyhine açılan davaya, ls-
Uııs lf. tahammül edilemez bir yük Muhittin Beyi belediyede ziyaret tanbul ikinci ceza mahkemesinde 

ık ,\, -1nuıtır. ederek görütmüılerdir. Sinema- dün de bakılmı§tır. 
"'rılpa, deniz, hava, kara bütçele-

e 1. d k h' cılar, sı'nemalarm kapanmadan Dünkü ikinci muhakeme celse· t. 11 utlar birbirlerine artı ze ır-

ll ~ hzdan, alevden, mikroptan, ha- eve} birikmit olan darüli.caz his - sinde, belediyeyi Rami, Feyzi, 
" birer duvar haline konmuştur. sesini vermiye razı olduklarını, an Hamit Nazım Beyler temsil edi-
de•let rahatlıoını etrafına biraz k d l • yorlardı. "Mı' llı'yet,, gazetesinin '" cak bundan sonra i arü aceze 

h t •erperek, ıazdan, mikroptan, d k k netrı·yat mu" düru" Etem İzzet Beyi d hissesini mahkeme en arar çı ın-
.ı_ t11 tel örğüye benzer bir çit "ü- temsilen de eski ağır ceza mahke· 

' "ıetinneğe çalıııyor. cıya kadar vermiyeceklerini söyle Sabrı· 
u(i mesi reisi ve temyiz azası . llya devletlerinin müdafaa büt- mitlerdir. Muhittin Bey sinema-

fÖy)e bir bakmak kafidir. Da· Beyle Kemal, Haşim Refet ve Ba· 
'bahriye tezgiı.blanna (5) Ster- cılara biriken paraları vermek hu- hir Beyler hazır bulunuyorlardı. 

....,eden inıanlarla omuz omuza susunda kolaylıklar göstereceğini Celse açılır açılmaz, Rami Bey 
~. Bizim paramızla ıenede 45 bildirmi§, yalnız kanun ve nizam söz aldı: 
. liı-aıını adam baıına müdafaa 

haric·ı olan bu teklifi kabul edemi- B d B h C h 0 t B · · olarak verenler henüz sağdır· - ura a ur an a t eyın 
' .. l!iıin Metropollarında mikrop yeceği cevabını vermittir. Bu- vekili yoktur. Kendisi de gelme-

~ıinin manevrasını muvaffa • nun üzerine sinemacılar Muhittin di. Şu halde onun hakkındaki 
haıaranlar dünyaya yeni bir durutmadan vareste tutulma kara• 

ı.. lcapmnı iıaret ediyorlar. Beyin yanından ayrılmıtlardır. Si- k d. . hk 
'1lcfiıe bu." Fakat bazı Avrupa ga- nemacılar borçlarını ödedikleri gi- rı, kaldırılmalı ve en 111 ma e· 

· :. y••dıklarına bakın, h~y- b d d l b' meye zorla getirilmelidir! ... - .. bi undan sonra a arü aceze ıs 
e.ı...liniz. Müddeiumumi Ekrem Bey, ga-
k_ - ıeıini vermiye razı olurlarsa sine-
~le ıudur: zetede "Tırpan,, sütununda net· 
'-tlü1e milli müdafaa bütçesine malar derhal açılacaktır. rettiği yazıdan dolayı dava edilen 
~ın yaptı, kanatsız. fakat eli ka- Burhan Cahit Beyin aıyabında 
"-tar ıuıh melekleri suıh feryadı Orta tedrı·sat muallimliği 

muhakemeye devam olunmasını 
'lo. 'orlar. ı"mtı·hanları 1'stedi. Reis Sakıp, aza Tahir ve 'IU-kiye müdafaa bütçesini arthr· a d ··k k 1~ep Adil Beyler, bu istegv i muvafık llndan dünya sulhü zarar görür- 26 Temmuz a yu ıe meaı. 
! mezunlarından orta tedrisat mu· gördüler. Fakat, bu sırada Bur-

~ &11 plitonik ıulh melekleri aadece allimi olmak arzusunda bulunan • han Cahit Beyin vekili irfan Emin 
ta._ '-haetmekle kalmıyorlar. Bu- ların imtihanları yapılacaktır. Bey geldi. Bunun üzerine, gıyap 

\~rlü. türlü tehirlere de talti tutu- kararı kaldırıldı. 
a~•r· Bu imtihanlara ayni zamanda 

r:,.ı, ı..:_ c:ı;". '-"n•• hazırlanıyor· Rami Bey, mahkemeye davası· 
z fal d f'I· el ı v m ülga DarUlfununun on sene ev • h • ' an ostun ı anca ost ugu- nı tef rih yollu uzun bir Jayi a ver-
~ıyormuıuz! Gibi ıizli, karıık veline kadar verdiği mezunlar da di, bunu verirken birkaç söz de 

n ortaya salıveren bir ıürü ittirak edeceklerdir, 
ıÖaÜmüze ilİfiyor. ıöyledi: 
~llJa devletlerinin müdafaa faa • Bu sene yapılan orta tedrisat - Biz, dava mevzuunu tetkil 
~ai bilenler için sözümüz yok, muallim muavinliği imtihanları ni- eden ne9riyata, bu ne9riyatı ya· 
l'·· onlar ne kadar insafsız da olsa- hayetlenmittir. Muvaffak olanla- panları bir teıvik eden bulunduğu-

. '11-lciye bütçesi ile Avrupa devlet- d d d E nu h'ıısed'ıyoruz. Su~• tetvik de 1.ij rın a e i az ır. n ziyade ecnebi ~ . lÇelerini rakamla olıun kar,ılat· k 
I liyor!ar. lisanı eümresinde muvaffak olun· ayrıca suçtur. Kendilerini tetvi 
'ter mu .. tur. eden kimdir? Bu c;ihetin ıorulma-olanı hiteni bilmiyenler olsun, :s-

i.er feyi bildiği halde tezvir yo- aını, bu sualime cevap verilmesi-
38 kitinin ittirak ettigvi Türk-

ıiderek Turkiyeyi dost ıafla - ni isterim! 
il • · 1 ı h çe ve Edebiyat zümrelerinde yal-'dt •Y•nnalı ıatıyen er o ıun, er- Mahkeme heyeti ,dava edilen• 
" e-· ı ı '-,.a hatırlama nız bir kiti muvaffak olabilmı't • 

...-e 'un arı açı•y • ler vekillerinin belediyenin layi· 
, . tir. l · · 
.,) l " •-· · ·ıı· "d f b.. hasına cevap verme erı ıçin, mu • · . Uraıyenın Mı ı mu a aa ut· 
~ at1tırına11 zamanm ve beynel- -o- hakemeyi on dört temmuz cumar-
'· lrıiinaıebetlerin tabii bir netice- Belediye hukuk İşleri tesi günü saat on dörde bıraktı. 

'tlit müdür muavini ~ lci:re ıulhtan sonra Milli müda-
' ili tçeaine umumi bütçe.inden az 

ıl~t.t. ayınnı,tr. Şimdi ona bir mik
~ a ılive etti, niçin? ....... . 
~ ., ı~ın: 
~Pli ıulhlerinin devamlı bir hal 

İ ve hatta milletlerin süah 
,...,,•rıru azaltabilmeleri her ter· 
~·el Jı_arice karıı milli (Eniyet) 
L ·~del taahhütlerle muhafaza 

1 tartına bailr idi. 

(n..._ S•drl Etem 
--..YalDt t ııncu •yıtada) 

Dünkü nüshamızda, merhum 
Adil Beyden inhilal eden belediye 
hukuk iıleri muavinliğine beledi· 

ye avukatlarından Etref Beyin ta
yinini teıbit ederken, küçük bir 

tertip yanh,lığı neticesi Eıref Be
yin ismi Adil Bey teklinde çık
mıthr. Bugün bu hatayı düzelti· 
yor ve Etref Beye yeni vazifesin
de muvaffakıyet diliyoruz. 

Yeni afyon mahsulü 
Memleketimizde yeni afyon 

mahsulünün az olacağı tahmin e
diliyor. Mahsul geçen sene dört 
bin sandıktı; bu sene ise bundan 
çok dütük olacağı zannolunuyor. 

inhisar idaresi afyon piya.aası· 
nı canlandırmak ve köylü ile tüc
carlardan afyon mübayaaıına bat 
lamak üzere Ankaradan tahsisat 
istem İttir. 

DEHRi Efen d 1 

L....' 1) ~ et...ı • - .. .. 'lll ,::_ Ef endı, koyumuz ıayfiye. 
..... : ... ! __ 

IQU', YrJnı:ıı ... 
••• Buralarda hırsız korkusu yok

sa da ... 

\ 

••. Geceleri insan rahat rahat uyu
yabilmek için ... 
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Yerli mallar 
Sergisine hazırlık 

Hariçten seyyah geleceği 
tahmin ediliyor 

Yerli mallar sergisi bu sene di
ğer senelere nisbet kabul etmiye
cek derece bir mükemmeliyette o• 
lacaktır. İttirak edecek müessese 
ve ticarethaneler sergideki yerle
rini tesbit etmitlerdir. Sergi he· 
yeti bu sene civar memleketlerden 
de seyyah celbi için tetebbüıatta 

bulunmutlur. Bu arada Mısır, 
Irak ve bazı Balkan hükumetlerin
dan sergiyi görmek, gezmek ve 
mübayaatta bulunmak için seyyah 
geleceği haber ahnmıthr. Gelecek 
seyyahlar bilhaua Mısırlı ve Irak· 

lı olacaktır. 

Buralardan arup grup hem ya· 
zı lıtanbulda geçirmek, hem de 
sergiden istifade etmek için ge· 
lenler olacaktır. 

Sergi heyetinin yaptığı hazır· 

SOHaETLER .. -....._.. .... -.._... ...... 
Ağlayan gelin ve 

Belediyemiz 
Kara kıt ortaaiyle, Aiuıtos sıcak

lan baılarken, lıt•bulun hortlağı, 
mahallelerde dolaşmaia baılıyor. Bu 
hortlak, ihtikirdır. Her yaz ve her kıt 
matbuat bu hiyuliyi diline dolar, bele
diye ~ Ticaret odası harekete geçer. 
Muhtekirlerin cezalandırılacakları söy
lenir ve halk, gene kışın kömürün ki
losunu 12 hu·uştan, yazın buzun kilo
sunu S kuru,tan almakta de,•am ecın. 

Her sene, ihtikar münakafası, gaze. 
tecilerle Belediye arasında olurdu. 
Gazeteler: 

- ihtikar var! 
Di:re hücuma geçerler. Belediye: 
- Yok! 

Diye müdafaada bulunurdu. Bu ıe
ne, münaka,a belediyecilerin arı"ın
da patlak verdi. Şehir Meclisi ansın· 
dan Avni Bey, ihtikarın hortlar dt"ğil, 
eli saldırmalı bir asaıbaıı gibi dolaıtı· 
ğını söyledi. Buna mukabil, Belediye 
iktıaat müdürü Asım Süreyya Bey, so
ğukkanlılıkla: 

- ihtikar yoktur! Mukabeleıinde 
bulundu. 

Ve nihayet ıinirlendi. Rakamlar1a, 
ihtikar olmadığını iıbata kalktı. 

hklar arasında bilhassa "ltıkla ı 

Belediye ikt11at müdürü, davasmı 

isbat ededursun, Dahiliye Vekalet~ 

ihtikarla mücadele için, bir komİS)'On 

lonlanma11nı tamim etmit .. 
reklim,, ve her türlü eğlenceleri 
ihtiva eden "Lünapark,, birinci 
derece ehemmiyeti haizdir. ltıkla 
reklam Türkiyede ilk defa tat
bik edilecek bir usul olacağı için 
sergiyi ziyaret edeceklerin çok 
memnun kalacakları dütünülmek
tedir. 

Bundan batka bu sene ıergiye 
ittirak eden firmalar, serginin ya· 
nında birer de atelye kuracaklar, 
bu atelyelerde halkın gözü önünde 

yapacakları malları satacaklar • -

dır. Çikolata fabrika.la.n bu şe· 

kilde hareket edecekleri gibi, tü • 
tün inhisarı idaresi de, orada tü
tünleri paket yaparak ciıara ha· 
linde halka satacaktır. 

Kunduracılarla, lastik ayakka
bıcılar sergide büyük masraflarla 
pavyonlar kurdurmaktadırlar . 
Her iki tarafın uzun müddettenbe
ri devam eden ihtilafları burada 
büyük bir rekabete yol açmıttır. 

Güzel san'atlcar 
akademisinde 

Güzel sanatlar akademisi 15 
temmuzda bir sergi açacaktır. 

sergide mimariye ve tezyini ıan
atlere ait eıerlerle heykeller teıhir 
edilecektir. 

---o-

Hava raporu. 
Fındıklı rasathanesinden verilenf 

malumata göre dün hava tazyiki. 
saat yedide 757.5 milimetre, 11-

ctkhk en fazla 26, en az 15 san
tigrat idi. Rüzgar lodostan esmiş 
ve saniyede siirati en fazla 6 met
reye çıkmıttır. 

lhtikarla mücadele komisyonu, v .. 

limizin riyaıetinde toplanacak, beledi
ye ve ticaret odası mümeuilleri, ko • 
miıyonu teıkil edecektir. 

Bu ihtikarla mücadele komiıyonun
da, belediyeyi kim temsil edecek der
ıiniz? ihtikar yoktur diyen, iktıaat 
müdürü A11m Süreyya Bey ... 

Biz Asım Süreyya Beyin yerinde 
olsaydık: ihtikar yok ki, böyle bir ko
misyona ihtiyaç olsun! Der ve komis
yona ıirmezdik ... 

Girmezdik diyoruz amma, acaba 
girmemezlik edebilir miydik? 

Gelinin hikayesi malum. Hani lc.o
casmın evine gideceği zaman a&\ama· 
i• batlamıı ta anası: 

- Kızım, mademki ağlıyorıun 

sitme! 
Deyince, gelin sözünün yaıını ıil

miı: 

- Sen ailadığıma Mkma anne, 
demiı, ben hem ağlar, hem siderim .. 

Sevimli iktıaat müdürümüz de, 
belediyeyi bu ıeline benzetti: Hem ih
tikar yok diyor, hem de ihtikiı.rla mü
cadeleye giriıiyor! 

Selamı izzet 

Iskenderiye ticaret ataşesi 
lskenderiye ticaret atatesi Mi· 

tat Bey dün tarki Akdeniz havali· 
sinde ticaret yapan tacirlerimiz1e 
konutmu§, dileklerini tesbit etmit
tir. 

Saraçhane başına 
kaldırım yapılıyor 

Saraçhane caddesi senelerden 
beri yaya kaldırımsız bir halde • 
dir. Civar halkının aon tikiyetle
ri üzerine belediye burada yaya 
kaldırımları infasına karar vermit 
inıaala dün başlanmıttır. 

Görüyor? 

• •. Her ihtimale karıı evinde bir 
köpek bulundunnah. 

Dehri Efendi - Hacet yok, karım 
ile biz her dakika hırlaıırız! .. 
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Yüreklere yazılan 
dostluk 

~ ()Jlıpakılcclen wam) 

bu muah~4'1de ~ayn 
bir yenilik ' . .ua lu da 
birinci madcMatyle • in 
tarifi mukaveleeinin hUllUSI mahi· 
yette teyit edilmiş olDJUidır. Fa·· 

kat asıl ve daha mühim olan nokta, 
bu muahedeye diğer muahedeler
den daha kıymet veren cihet, bu 
misakın Türkiye ile aramızda mev· 
cut hakiki ve samimi dostluk mü
nasebetlerimize bir delil olması -
dır. 

Şüphe yok ki devletler arumda 
alctedilen doıtfuk misaklarının 
beynelmilel emniyet aahU!nda ay· 
n ayn birer kıymeti ve ehemmi • 
yeti vardır. Büyük meruim ve 
tezahüratla hazırlanan ve imza 
edilen .&u vesikalar, devletleri bir· 
birlerine yakınla91mr. Fakat hu 
doıtluiun ve yakmlıiın ciddi, ha· 
kiki ve ıamimi olabilmeai içinki.· 
irtlar üzerine yazılmı, olan sözle· 
rin yüreklere ıeçmeıi lazımdır. 
Binaenaleyh muhtelif memleketler 
aramda aldedilen dostluk miaak· 
lan, metin Ye yazı itibariyle IMrbi· 
)erinin ayni olA bile kuvvetleri ve 
kıymetleri itibariyle aralarında 
IHiyük farklar vardır. 

itte Yuıoelavya hariciye nazırı 
Yevtiçin yubnya kaydetmit ol • 
duiumu.z aözlerle ifadeetmek iste· 
dili feY hudur. Bu nolctai nazar· 
dan Türkiye ile Y uıMiavya ara • 
ımda aktedilen dostluk miaakmm 
kıymeti ve ehemiyeti büyüktür. 

Bqvekil ismet Pata Hazretleri 
de ıene aon nutuldarmda iki mem• 
leket arumdaki dostluk münue • 
betinin aamimiyetini ıöatermek • 

. 
DöfJiz kaçakçdığı suçlularının muhakemesi 

Maznunlar·· polise verdikleri ifade
lerinin dayakla .alındığını söylediler! 
Müddei umumi, bu iddiayı şiddetle reddetti, bunun 

üzerine suçluların avukatile müddei umumi 
arasında bir münakaşa oldu 

DöYiz kaçırdıklan iddiuiyle 1 canımızı kurtarmak için ıelle bu 
tücarclan Hanri ve Refael Yahni yola bat vururduk! 
Karaetlerle Zabarya, Davit efen- Bu aöz üzerine mahkemede 
diler Ye Kfka hir kaç kiti aleyhi· müddeiumumiliii t~mıil eden Ek· 
ne açılan dava, lıtanbul ikinci ce rem Bey, fU mukabelede bulundu: 
za mahkemesinde dün de görüldü. 

Geçen celaede, aorıular yapıl· 
dı. Dünkü celaede de, dava edi· 
)enlerden ıene bazı cihetler ıo

ruldu. Bu arada poliateld ifade • 
ı,rde ikrarları giriildüğüne if&l'et 
edildi. 

Buna kartı, dava edilenler po
liste tiddetli tazyik prdüklerini, 
dövüldilderini ileri ıürdüler, zor• 
la alman bu ifadelerin hiç bir su
retle hakiki vaziyeti ıöatermedi • 
tini aBylediler. Bu arada, içlerin
den 1rirl f&yle dedi: 

- Poliı, bizi o derece tazyik 
etti, dövdü ki, hize isnat olunan 
bu hadise değil, hatta bir cinayet 
vakası olaaydı, ıene ikrar eder, 

Sanayi umum müdürü 
Istanbulda 

- Memleket zabıtuına karıı, 

velevki müdafaa yollu da olaa, hu 
tekilde ud ve e1&1tan iri iınat· 
farda hulunulmumı fiddetle red 
ve hu iınadı, aahiplerine iade ede· 
rim! 

Yahni kardeflerin vekili Sadi 
lbza Bey ayala kalktı: 

- Müdeiumuml Beyefendi, ıö
zü isnat telakki ve fiimullü bir 
tarzda tefıir ediyorlar. Siz, İlnat 
olmadılt sibi, tlmullü l>ir tarzda 
tefıire Yeaile verecek mahiyette 
de delildir. 

Pek açık olarak belli oluyor, ki 
poliste tazyik ıördükleri, diril· 
düklerini anlatanlar, lriitün mem
leket zahrtumı iıtihdaf yollu .az 

Demiryollannda 

eöylemi7orlar. Onlar kendi hak· 
larındaki tahkikatı yapanların ba· 
zılarından bahaediyorlar. Müda • 
faa, kanunun ve mahkemenin bi· 
ze verdili hir haktır. Onu bizden! 
nezedemezler. Sırası gelince, mü· 1 

1 
dafaamı yaparken, bu hahiı üze- i 

rinde ben de ehemmiyetle dura· I 
caiım! 

Avukatla müddeiumumi ara· 
ıında, kua bir münakap daha ol· 
du, reiı Sakıp Bey, tahitlerin ça· 
iırılma11ru bildirdi. Dava mev • 
zuu teıkil eden badiıeyi tesbit e • 
den Ye tahkikatı yapan memurlar 
dan birkaçı dinlenildi. 

Bunlar, tutulan zabıtları te
yit ettiler. Tazyik Ye dövülmek 
yolundaki aözlerin, aslı olmadığı 1 

cevabmıYscliler. 
Şahitlerin dinlenilmesi sıraam

da da münakaplar oldu. Neticede 
muhakeme, ıelmiyen tahitlerin 
teU.r çafinlmuma kaldı. 

Belediyenin oktruvadan 
kalan alacağı:tOObin lira 

Yakın 

Üç devlet yeni bir 
dafaa yarışına başl• 

lqilterenin ıilih~ 
ransında en fazla ehemmiyet 
iı, devletlerin kara ve bava 
arasında bir müvazene vücucı. 
mekti. 1 nıiltere bu ujurcla 
uiraıbysa ela muvaffak ol 
yüzden kendine ıöre yeni bit 
faa pJ'OITUDI hazırlamaia 
bu proaramla imparatorluiu 
dafaa ihtiyacını temin etmeyi 
di. 

Londra ıazetelerinin ver 
IUınattan anlatıldığına göre 1 
hükUıneti bu programı tekmİ 
tatbikine de batlaımt bulunu 
nun bizce en taJanı dikkat 
kın tarka ait olanıdır. 

lqiltere hükUıneti senel 
ri Mısırda, ve aair yerlerde hatf 
teri teaia ediyor, bütün im 
eczası arasmcla tam bir hava 
lesini ikmal için çalıııyordu. 
bafka bu hallan himaye ve 
için de mühim tedbirler 
Son sünlerde bu hallan ku 
mek ve bunlan her tehlikeden 
eım.k için 1eni bir yol tutul 

lqiltere devleti, kendini 
müclafaannclan mes'ul tuttuiu 
ıırm tark ve prp hududuna 
bir ehemmiyet vermektedir. 

MııD', Tarabuluqarp k 
dutu için 1 talyaya komtu aa 
ya ise Tarabuluıgarp • Mııır 
dunkaki müdafaa vasıtalaruu 
laıtırmakta ve bu havaliyi 1 
birlqtirmekte idi. lqiltere d 
vaziyeti nazarı clikkate alarak 
tedbirler almaia bafladı. 

lqilterenin öteden heri ıöt 
ii mevkilerden biri Akabe'dir· 
denizin fimalinde biri Süveyt 
diieri Akabe körmezini teıkil 
kolu varclır. Akalle, ba adla 
körfezin tonanclam. 

Umumi harpten tonra Hicaf 
Şerif Hüseyin bu mevkii, bir 

.~ia..:XU.-ıılleıaaı~;a:.Jlı..JU.iklıl~lııs.ıAı ..... Jil ..... ~llll!l ... ~~ .... ..li~ııııi4~4.ıllıııl .... ~· ~tJıe!:~~~i;.'M;;;;,\-~~bLJ~~~llPJ:a.WJ~~~~~ l;eJft~~Jı:!ıı•,ano~u · 
.Hunltleftle bizim milll reisimiz Bey dün aabala phrilalae lelmit- l1i IOD dan çıkıp gitmeel iıııııriM bur 
arumdaki latanbul mülikabnr tir. Bugün akpm poıtaıile An • Ayısı, demiryollarında cer mas· sekiz kitilik komisyon çalıtmaıım Hü1eyine iade olunınuı, Şerif 
hatırlatmı,, bu mühim rnüli.katın karaya gidecektir. Kendisi dün rafının indirilmesi üzerine kulak bitirmiştir. Belediyenin timdiye yin sukut ettikten ve yerine o 

yeni meaut devrenin feyizli bir bazı fabrikalara gİlmİf, tetkikat· verilecek bir ıey eöylüyor. Möıyö kadar alacaklddlndan tabıil etti· rif edilcliii zaman ba mevkii, 

i . 28 ı.• 1· d &'--1-- E-:.; ~ AWıallaha 
batlanırcı olduğuna if&fet etmi! • ta bulunmuıtur. Piyer RaYard adb bir Franaız ı para vlD ıra 11• s.nnm ·-· .,--

s !!'. d Oktnıva borçlularından tahıil mit, Maverayı Erden lqiliz 
tir. onra fU eözlerle YUİyeti tes· miibendiai bir konferanam a de- albnda olduiu için lqilialer 
bit eylemi..:r: ınif ki: "lfletme muraflann in- edilmeai lazım ıelen miktar iae .• 1 ..1: ı 

s•· Polle haberleri I ak d mevkü ele ıeçirmı.-eraa. 
_ Son zamanlarda yakın te • dirilmesi her demiryolu Jmmpan• yüz bin iratutJD ta lf • bilhaHa IOll zamanlarda bu 

maslanmız t.aamızdan nefret eden Ç&larken yakalandı yuı için eheauniyetlidir. F.nnaız ri ve bahri bir üııilharekeye 
deml·-01ıarmda --·rafm vii .. de Lambasız yerlerden ten- -k .·~ .. · eh---•,et verdiler. 

ve sulh istiyen zihniyette anlayış- Dün Eminönünde F etbi Efen- · J - " - ..... .. -

l kırkını cer murafı tetkil eder. viriye resmi alınır mı? Şu var ki, Suudi Arabistan 
anmızm hem ahenk olduğunu gös dinin celrinclen ciizdanmı çalmak dan Melik lbniıauut Akaheıl 
termiştir. Yugoslavya ile siyasi iıtiyen Nuret iaınindeki bir yan· Otomotris vaıonlarının ve aon Sokak limbuı bulunmıyan ba· arazilerinden aaymakta devad! 
teşriki mesaimizin mahiyeti diğer keıici yakalanmıftır. sistem ittim lokomotifleriain kul· zı semtlerde talimatname hilafına için mesele henüz balled· • 

imza sahiplerile beraber Balkan ŞUphell bir ölUm landmuı eaaılı ve ltüytik mur~f· tenviriye reımi alındığı yolunda nuyor. 

misakı ile ifade olunmuştur ki bu Mahmutpapda Menıene ao • lara imkin vermez. Bunların kul· belediyeye ıikiyetler yapılmıttır . Melik lbiaauut, Mekkedeki 
misakın yükse* k ehemmiyeti Yu- · il Bel d" '- .,._~ ti • h · rin aaltenatnu devirerek kajında 17 numaralı evde oturan lanılmuı demıryo arm hattan e ıye uu tıaaye en e emmı " ne ıeçtiii ve onun memleke • 
goslavya ile aramızdaki karşılıklı Oaman ojlu Haaan efendi dün ıe- bap elektrikle cerinden daha u- yelle nuan itibara ahmf, hu ıe- olduiu için Akabeyi .ı. Hi 
itimat hislerile hakiki bir kuvvet ce ölmiiftür. Yapılan muayene cuza mal olur. kilde~ elmİ! verıilerin ıiaden aaymakta ve bu iddiu'-

bulmaktadxr . ., neticesinde vücudunda siyah leke- tahail edilmemesini alakadarlara de ısrar etmektedir· 
Nihayet Tükiye - Yqoalavya bildirmiftir. lngilizler ona ba iddia v• 

do.tluk miaakmın lskopçina mec· ler ıörijldiiiinden morga kaldı • Şehir planı olmadan •• --o- vazgeçirmek için bir bayii 
liıinde ta.diki için reye konulma· rılmuına lüzum ıöıterilmiıtir. Beynelmilel belediyeler .. ela manffak .._..._. 
aı da l>u mialca aJn bir kıymet Suatall ile .. Denizlide lımail efendi, Geyik· k • d T •• k iki taraf araundaki ih • 
wrecek tekilde ohnattur: Mec • Dün Sofular mahalleainda bak· li çınar çarııaımn mutena yerinde ongresın e ur ediyor ve lnsiltere Akabe il• 
lia reiei mualledenin a&ıılamak kalbk eden Emin efendi komtuau çilinıir dükkim yapmak iıtemiı, murahhası Ercleni askeri bir hale ifrat 

eti·ı a-·d·k· • ....ı_ı•ı '---lunan tü'..::.- 1·nhı···rmda amele Denizlinin tehir plim henüz ya· Liyonda toplanacak belediyeler pyor. Bunan için MaveraJI mr e _. ı ım tcnuı etmiı ve uu uuı - büyük bir tayyare .. 
ı......... t.-1-lı"f itt. 1·fakla kabul 

0
L.. ___ ı_ şn1--:~ d h '-. . pılmadıjından burada bö7le bir konferllllllDa hüldimetimiz namı • ~ 

'llU c• ........ üaıii efen inin sar Of uır vazı· ..--.ı..:1..11•..&- ı.ıka H•7•• dükkin yanılmaıına belediye en • na İftar· ak etmek üzere Ankara • ............ -- · 
tudik muameleai ıürekli l>ir allat yette kediıini tahkir ettiliıri ve ça· -=- büyük lqitis harp ~ 
tufanı ;,.

1
·nde vuku '-ulmu ... ••• ciimenince miilaade olunmamıfbr. dan tehrimiH ıelen mahalli ida.- el-de _:_._..._.. 

·7 ° s•-- kı çekerek üzerine yürüdüiünü. ---- •eu&pl'......_ 
HUIJ:I--, Tu"rkiye _ Yuıoıla-a Bunun üzerine çıkan ihtilaf, niha- reler umum müdürü, latanhul be- Bu vaziyet franaanm g .. 

... • J polise ihbar etmit Şükrü efendi aruıncla _1 ...... -~,·ıen muahede ••• • yet ıirayı devletçe tetkik olun· lediyeainden tehire ait bazı izahat çamu:dı. Onun için Franaa 
~ca - yakal&DllHftır • d 1 '- -1 d ld kt d F h · S · Jimanlarl1d een normal tnr doıtluk veıikaaı ol· mu,, tGrayı ev et, ue e iye en- a ı an ıonra ün ranaaya a • te geçmıt. unye ~ 

Döviz ka~1racaktı cümeninin kararını tuvip etmiftir. reket etmittir. mek ve dıamiryollannı uza 
duiu halde bunun taadiki hadiıe· Ere vapuru yolculanadan ve re lrararslhlamu çoialtmalr 

ıinl çerçeveliyen M•al ve terait ltalyan tehaumdan Ali Hulki e- ~----------.... ihtisas mahkemesinde jeler buırlanut llalwsuJGI'• 
ıa,1rln•e iki memleket münue • fendi, vapur arkad••ı tarafından Ô L O M Y akm tarkta lapt...., .. 
L-a....:..._. • bi d -1.u....ıı_ -s Bir mlidet evvel sekizinci ih • lta17a aruıncla Jenİ bir '° 
IMIUllG& yenı r evre t~i e • ıizlice verilmit olan otu .._ lira • ı 
dileln1ecek bir hu1U1i•et almııtır. _, Serez etrafından Seliınbade Ali ti-. ID8hnmeainde muhakeme e-- nıı bat1amıfbr. 

" kadar bir parayı kaçınrken mu- Riza Pata vefat etmiıth-. C...Ueai dlleo q 48 bin lira para cezaaı • Bu miclafaa yanpnm 
Bu '9lic:.,i hiiJ"ik bir memnani .. halaza memurlan tarafından ya· bu•u"n Kaclıko"'wü .. de Hz:_u..:__ -rk ..-.lcketlerinJ .. "° 
--•- '---d d • 1

- -........- -. .,.._. Mr buçuk aene hapse r- •" ~ _, e İyoruz. kalanmıtbr. mında Fııbldı ·-r.-:ı:.UMla 49 numa- ı terin •ufcadMratlm a)lka -- ahktm olan Halepli Yuvan ol u 
1 ralı evinclea kal.m.ı.r.lır. .._.. de ıiplae yoktur. 

ftfeh yqm ve Sava Efendilerin Tem· 
•et ASIM Takas suiistimali tahkikahJ :!:~-=.ı;,..~.~=Y .:.~:!: ;laden gelen evrakı dün ayni ma•ı 

yakalandı Takat suiistimali tahkikatında metteki metfeni malaauaa• deni kemede tekrar tetkik edilmit ve 
Şehte.dtinde oturan 24 yqm- heyeti teftitiye tarafından muha • edilecektir. kendilerinin avukatları ela hulun.-

41a Abtt imainde J.ir phun e- fm meamrlan da dinlenecektir.
1 
.. _•T•wı-•nlamet--.,_ ...... ____ .. 

1 
malan yolundalci dilekleri &serine 

linde dun dokuz santiıram bdar Ko111ia7onun meaaiai iki ay daha mahkeme bu cumarteıi ıününe bı· 
eroin l>ulumrak yalralammfbr. aiireceii tahmin edilmekteclir. rakılmıftır. 

1 Gelenler, 

lsmir mmtakuı • 
müfettiti Nedim N ...... 
zunen tehrimiı:e ı 
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Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 44 

Müdafaa etmemif, kendini ele 
\'erınitti .. 

Kaya Hasanın fabrika arkada§· 
ları boyun büküyorlar, bat sallı • 
Yorlardı .. ihtiyarlardan biri: 

- Eğer bu iti yaptıysa, oğlu -
ııun uiruna yapmıttır. diyordu. 
lnıanlarda hazan, cinayet derece
•İne varan meziyetler vardır. 

Ve Hasanın kendi muhitinde 
her kafadan bir ses çıkıyordu: 

- Uaımadık laf bat yarar! 
- Bu itin içinde bir iş var .. 
Son çalrttıiı fabrikanın maaş 

katibi de hükmünü verdi: 
- Bu herifin elinden böyle bir 

kaza çıkacağını ben zaten bili
.-ordum.. Onun halinden her za
man tüphelenirdim. Haftalığı al -
dıiı ıünler, gözleri ıevinçten deli 
ıibi parladı. Paraya çok dütkün
dü. Gözü fenaydı .. Bak1şı kötüy -
dii.. 
Hükmün verildiii akıam, Gül
fem sararmıf, dudakları titriye -
tek Perçem Zihniye: 

- Biçare Kaya, deımitli. Ona 
ilk tesadüf ettiiim ıün: "Bu a -
dam ipte can verecek,, deselerdi 
imkanı yok inanmazdım. 

Perçem omuz silkmitli: 
- Bu dünyada her §ey olağan· 

dır. 

Gülfem derin bir düt ünceye 
daldı: 

- Her ıey olafandır !.. Ama 
buna imkan var mı? .. O ha! .. O 
ada.m öldürsün.. Halbuki iyi yü -
"•kli bir inaandı. 

c. - ~ --- ••n;rı . hani &evcli
ğini anlayınca, az kalsın ıeni öl-
dürecekti .. Bunu ıene sen söyle -
din. 

Gülfem ,aksi aksi Perçeme hak 
h. Om·1- -qkti, dudak büktü: 

- P ' . Ben! .. Ben!.. Beni:n 
kem~ kl c 'mi kırsa iyi ederdi. Hak 
etmi~tim ben .. Neyıe, bundan hah 
ıetmiyelim .... 

Ve bir müddet sonra içini çek-
li: 

- Belki af edilir. 
- Af mı edilir? 
- Öyle ya, Kayayı böyle öldür 

lllezler. 
- Sana ne? .. Pek mi müteessir 

oldun? ... Mendil vereyim mi? 
- Suı Zihni.. Suı diyorum sa· 

lla ... Sen bunu anhyamazıın .. Ha
hr, anlıyamazsın .... 

Perçim ıöz kırptı: 
- Vay, ben o kadar aptal mı· 

1•nı? 

- Vurdum duymazam! 
Perçim Zihni anlıyordu. Bu ah· 

l&kan dütkün kadının, Kaya Ha· 
•ana kartı hürmetkar bir merbuti-

)eti Vardı. Namusklr geçirdiği eski 
Ciinlerin, eıki muhabbetin, dürüıt 
h.a.:11.tın aevıiıi ve hatırası hali 
t hnindeydi. 

Gülfem, Haaanı sevmİ!ti. Bir 
•a.at bile olsa, bu sevıi ıönlünde 
~er bıralanııtı. Bu ıevgi, kalbin-

• lcapanmıı bir yara izi ıibi du
;::.'0rdu. Ölüm hükmü karıraında 
l J&ra açılmıtb. Kanamaia baı 
'-ıtb. 

• • • 
old kaya Haaanın idama mahkum 
Jıl uiunu duyan Hilmi Mütfik, 
dnımla vurulmuıa döndü. 

.ı· k.1uun mahkiıniyeti tabiiy· 
~·. MahkUın olabilirdi. Fakat 
lllllltil old•·&.·- · · f '-'ti .._uuu ıtıra ı tayanı hay-
""' · itte 'bu olamazdı. lıte bu-.. lll(i , .,_, h 

ıc_ f lg m avıılası almıyordu. 
h Haaanın: 

- Evet, katil benim 1 
Sözü altında Hilmi Müşfik ezil

di . 
Gayri ihtiyari, kendi kendine 

ıordu, fakat hızlı ıesle sordu, di
linin ucuna gelen sözü gizliyeme· 
di: 

- Sahi mi söylüyor? 
inanmıyordu. inanmak istemi • 

yordu. 
Senelerden beri tanıdığı, iç yü -

zünü bildiği Kaya Ha!anı ya hiç 
tanıyama.mı§h, yahut ta Kaya Ha
aan katil değildi. Onun gibi bir 
adam, para çalmak için böyle al -
çakça insan öldürebilir miydi? 

Zayıf bir ruhu, seciyesiz bir 
tiyneti, sefalet katil edebilirdi . 
Fakat Hasan böyle insanlardan de 
ğildi. O , elini para için kana bu
laştıramazdı .. 

Evet ama, Ha!an itiraf etmİ! -
ti! 

Bağıra bağıra, haykıra haykı -
ra: 

- Katil benim! demitti •. 
Halbuki Hilmi Mütfik, her te· 

ye ve herkeıe rağmen, onu sonu -
na kadar müdafaaya karar ver -
mitti. Onu, herkeıe ve her ıeye 
kartı himaye edecekti. 

Şimdi kime inanmaıı lazımdı? 
Öyle inkisarı hayaller vardır, 

ki insanı kamalar. Samimi bir 
dostlutun, candan bir arkadath • 
tın. mahvolutu yanında, atk ve 
se•da ihanetleri hiç kalır ... 

O aktam, Ihsan, Hilmi Mütfi • 
gin sapsarı olduğunu, odaya gi· 
rcrkon \\treaiğini fa ketti. 

Hemen koıtu, ellerini tuttu, öp· 
tü: 

- Neniz var? 
Hilmi Mütfik, çocuiun batını 

avuçlarının araıma aldı. Ya§h göz 
terle, uzun uzun bu maıum yüze 
baktı . 

lhsan gene sordu: 

- Ne oluyorsunuz? Neniz var? 
Hilmi Mü!fik, kalbinden yara· 

lanmı!h. Çocuğun sesi onu ilikle· 
rine kadar örpertiyordu. Dedi ki: 

- Bir ıeyim yok .. 
- Bir ıeyiniz yok ta neye ağlı· 

yorıunuz? 

Hilmi Mütfik ağlıyordu. 

Bir göz yaşı , aade bir damla 
göz yaşı süzüldü. Yanaklarından 
ıüzüldü, çenesinden damladı. 

Sonra ihsanı bağrına baıtı. Ma
deni bir aesle: 

- Evet, dedi, ailıyorum ... Ağ
lıyorum ... 

Ve daha yavat bir seıle ilave 
etti: 

- Bir insan ölüyor diye değil, 
bir vicdan, temiz bir vicdan leke
lenip çöküyor diye ağlıyorum .. 

Ihsan bakıyordu. 

Büyük zeki gözleri, sanki an -
(adım demek iıtiyordum. Bir müd 
det seaaiz durdu, ıonra ıene dok· 
torun ellerine sarıldı: 

- Mütfik amca, s:ze o fenalık 
etmedi ya.... Sizi ailatan o değil 

ya? 
- O da kimdir? 
- O •.• Babam .. 
Ve küçü,k lhaan ilave etti: 
- Amma babam sizi çok, çok 

sever •... Dünyada size fenalık et· 
mez, ıizi ağlatmaz ... 

Biraz suıtu, durdu ve ıordu: 
_ Babamı ne zaman ıörecejiı 

Mütfik amca? ... Yakında ıörecek 
miyiz? 

(Devamı var) 
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Türk - Iran 

Müsabakalar 

Hafta gene mühim 
hareketlerle dolu 

Önümüzdeki cuma ıünü ıene 
dikkate ve ali.kaya değer büyük 

ıpor hareketleri var. F enerbahçe 
ıtadında Fener bahçe takımı Yu • 

ıoılavyanın en mühim kuvvetle· 
rinden Beogratski takımiyle ilk 

maçını yapacak. Bir haf ta ıonra 

hudutlarında 
-35- Neler gördüm? 

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

Yer yüzünde misli gö
rülmemiş bir adalet ! 

tilt şampiyonluiu için Galatasa- Tüccarın mı hammalı dövmesi müna
rayın yahut Betiktaıın kar1111na 

.. çıkacak olan Fenerbahç~ için bu sİptİr, yoksa hammalın ffil tÜCCarl? 
maç iyi dütünülmüı bır hazırlık 
maçı olarak telakki edilebilir. Fil
hakika genç Fener bahçe takımı 
hemen hemen üç haf tadır sıkı bir 

maç yapmıı değildir. Bununla 
beraber kendi arumda idmanları-

nı yapmış, hareketlerini tanzim 
etmi!, hazırlıiını bitirmittir. Bu 

itibarla bu maç ayni zamanda F e· 
nerbahçe takımının son vaziyeti 

hakkında iyi bir fikir vermiye de 
yarıyacaktır. Bu noktalar dola-

yıaiyle bu maçm mühim bir alaka 
tophyacağına hiç tüphe etmiyo • 

ruz. 
Diğer taraftan Taksim stadın· 

da da, timdiye kadar memleketi • 

mizde hemen hemen hiç görülme
mit bir genitlikte atletizm müsa
bakaları yapılacaktır. Bu müıaba
kalara,, Bulıar, Rumen, Yuıoılav, 
Yunan ve Arnavut atletleri ittirak 
edecekleri için, bir Balkan olim· 
piyadı nümunesi olarak da gör• 
mek mümkündür. Bu atletler ge• 

çen cuma günü geleceklerdi. Fa· 

kat Sofyada yapılan müsabakalar 
tehir edildiği için bu atletlerle ya

pılacak karıılatmanın bu cumaya 
tehirine zaruret hasıl olmuttu. Bu 
atletler buıünkü trenle Sofyadan 
tehrimize ıeleceklerdir. Sofya 

müsabakalarında alınan dereceler 

pek yüksek olmadığı için burada 
yapılacak müsabakaların çok he
yecanlı olacaiı muhakkaktır. 

T aksiın stadında bundan batka 
Betiktaf - Galatasaray ıilt maçı 

da tekrarlanacaktır. Bu maç ma • 
lum olduju üzere iki hafta evci 

yarım saat uzatılmasına rağmen 
beraberlikle neticelenmit ve bu 

suretle iki takım bu yıl içinde üç 
defa berabere kalarak bir rekor 

yapmıtlardı. Bu maçın galibi ö
bür haftaya Fener bahçe ile son 
maçı yapacaktır. 

Galataıarayla Betiktat bu haf· 
ta da berabere kalırlar mı deraİ· 

niz? 

OLÜM 
Devlet matbaaıı ser mürettibi 

İsmail Efendinin kain validesi 

hanım, müptela olduğu hastalık

tan kurtulamıyarak dün sabah 

Karagümrükteki hanesinde vefat 
etmit ve cenazesi Edirnekapı ka -

biristanın& defnedilmittir. Keder 

dide ailesine beyanı taziyet ey -
leriz. 

• • .. 
Muha11etab zatiye müdür!iiiün· 

den mütekait ve mü}ia kibrit ıirketi 
muhasiplerinden Neıet Bey evvelki 

ıün vefat etmiıtir. Merhumun cena
:zeai evvelki gün öile vakti Çamhca-

da Bulııurluda Süleyman Beyin e'in
den kaldmlarak ebedi medfenine ıC: -
türülmüttür. 

Dürüıt, çahtkan bir ut olan Neıet 
Be:rin oilu Doktor Feridun Neıet •e 
Afif Neıet Beylerle ailelerine aamimi 
taziyetlerimizi bildiririz. 

- Evet, öyledir. Ben zenginim 
ve T ebrizliyim. Meırutiyetin ila
nın da, meırutiyet taraftarları be
ni tuttular, ıen istibdat taraftarı -
sın, diye hapsettiler. Otuz bin tü
menimi alarak meıruliyetperver 
yaptılar, bıraktılar. Mehmet Ali 
Şah me!rutiyeti llga edince onun 
taraftarları gelip beni metrutiyet
çi diye hapsettiler ve otuz bin tü
men1mi de onlar aldılar. Binaen
aleyh her ikiıinin de taraftarlığı
nı bırakarak Rus idaresine taraf· 
tar oldum, valiliğe geçtim.,, Dedi. 

lranın, ıeçtiğimiz yerlerinde 
hayretle görüyordum ki kanunun 
hiç uğramadıiı memleket burası -
dır. En fena dahi olsa bir kanu· 
nun bulunmaımdaki nimeti bura· 

da duydum. 

lranda, bizde evvelce olduğu 
gibi, kapitülasyonlar var. Biz da· 
hi kapitülaayonlardan ancak lran· 
da istifade ediyoruz. Kanunsuz 
bir memlekette ecnebilerin kendi 
kendilerini idaresini pek haklı 
gördüm. Fakat imtiyaz sahibi o
lan hükumetler de yerli ahaliyi 
kendi tebalarının menfaatleri uğ· 
runda pek haksızca muameleler~ 
tabi tutuyorlar. 

Bizzat gördüjüm ıülünç vaka 
ecnebi imtiyazının nerelere kadar 
ıittiğini ıöıterir: 

Rumiye çarıısında ecnebi bir 
tüccar, mağazasına eıya denkleri 
taııyan yerli bir hammalın ücre -
tini eksik vermİf. Hammal itiraz 
etmit, bağırmıf, çağırmt§. Fakat 
tüccar bunu döğmeğe baılamıf. 
Ahali toplanmıt, polisler yetitmiı. 
Çok kuvvetli ve büyük vücutlü o
lan tüccar, bunları da epeyce hır
palamıt· Fakat nihayet tutularak 
hükumete doğru götürülmeğe ba~
lanmıf. Bu sırada tüccarın men
sup olduğu konsoloshanenin ka -
vaıı tesadüf etmİf. Kavas polis
leri ve davacıyı ve tüccarı konso
loshaneye gelirdi. Konsolos hep
sini yükıek balkondan dinledi. 
Tücc.arın ecnebi olduğu halde ne 
cesaretle kendisini tuttuklarından 
dolayı polislere itap etti. Elbise· 
leri yırtılmış, düğmeleri kopmuş 
zavallı poliıler, hu zatin ecnebi 
olduğunu bilmediklerini beyan ve 
affetmesini niyaz ettiler. Sonra 
konsolos de:li ki: 

- Haydi bunu bilmiyorsunuz 
diyelim. Fakat bir tüccarı ne 
hakla lutuyoraunuz? Bu aıdarr. 

muteber bir tüccardır. Diğeri adi 
bir hammaldır. Tüccarın mı ham
malı döğmesi, yoksa hammahn 
mı tüccarı döğmesi münasiptir?. 

Polisler bir ağızdan: 
- Tüccarın hammalı döğmeıi 

münasiptir. 
Dediler. Konıolos: 
- O halde hak11zlığınızı itiraf 

ediyoraunuz. Bu tüccarın hamalı 
döğmesinden dolayı kendisini tut
manız haksızdır. Sizi valiye gön
dereceğim. Cezanızı görürsünüz! 

Polisler, affedilmelerini ve vali
ye gönderilmemelerini istirham 
ettiler .. Konsolos Bey bir hüküm 
daha verdi: • 

- Haydi sizi affettim. Gidiniz 
ve bu hammaldan beı tümen ceza 
alarak aranızda pay ediniz 

Polisler memnun oldular ve dua 
ederek gittiler. 

işte bütün imtiyaz sahibi hüku
metlerin muamelelerinin hakka 
uygunluğu derecesi budur. Hiç bir 
kanun bulunmıyan bu memlekette 
bir kaç ıene evvel zalimane ceza· 
lar ve itkenceler olurmu,. Şehirin 
kapısına kulaklarından insan çivi· 
lenmesi ve kabahatlilerin ayakla· 
rına etek nalı çakılmaaı bu iıken
celerdendir. 

Yeni vali T ebrizden Rum iyeye 
ancak üç ayda gelmit. Bunun se
bebi de namının ve ıanının her ta• 
rafta kendi ıelmeden duyulması • 
dır. 

Aıiret reislerinden biriıine gön
dermiş olduğu bir emri gördüm. 
Bu emirde diyor ki; 

- Bana (miktarı•hatmtnda kal
mamıt) fU kadar at, fu kadar ka
tır, §u kadar erzak gönder. Bun· 
lar ıelmediği halde ıeni mahvü na 
but ederim. 

Gelirken valinin yanrnda üç de
ve yükü değnek getirdiğini hikaye 
ettiler. 

Madam Minorski bu değnek me 
selesini duyunca ıordu. 

- Üç deve yükü değneği ne ya· 
pacaklar?, 

Dedim ki: 
- Kabahatlileri döjecekler. 
Dedi ki: 
- Bulunduğu yerde değnek bu• 

lunamaz mı?. 
Dedim ki: 
- Belki bulunmaz ihtimaline 

mepni. 
Dedi ki: 

- Ne kadar müdebbir ve ihtiyat 
lı vali. 

Rumiyede Rusların "Per blan -
Beyas papas,, ları var. Bunlar 
Mösyö Minonkiyi ziyarete eelmit· 
lerdi. Biz d~ orada idik. Bunlar 
gittikten ıonra Madam, bunların 
Rumiyede ne itle me11ul oldukla
rını sordu. 

Mösyö Minorski, bunların her 
kesi hiriıtiyan ve ortodokı yapma· 
ia çalıttıklarını, fakat müslüman· 
!ardan kimseyi hiristiyan yapama· 
dıklarını, yalnız Asurilerden ba • 
zılarını ortodoks yapmaja muvaf· 
fak olduklarını söyleyince Madam 
müteeaair oldu. Dedi ki: 

- Yahu, bu Asuriler asarı ati· 
ka milletlerdendir. Bunlardan bir 

kaçının ortodoks olmuile orto -
doksluk büyük bir fe1 kuanmaz • 
Fakat bu papaalar çalıta çalıta 
bunlan hep hiriıtiyan yaparsa an
tika bir millet ka,taolur. Ne olur 
bu iti bırakaalar • 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Y azn : Arnold Gatopen 

Gömeçte 

Örnek nahiye 
Nasıl vücuda geliyor? 

ı .... ~ ~ 
J Selçuk-Efes harabeleri 
Aydın Halkevinin 

pek faydalı 
tertip ettiği gezinti 

ve neşeli oldu 
"Beni galiba deli zannetmişti, yüzüme 

ters ters baktı! ,, 
-23-

Gömeç, (Hususi) - Nahiye 
merkezinde her Cuma Pazar ku
ruluyor .. Ayvalık, Burhaniye ve Aydın, (Hususi) - Aydın 
Kozak Nahiyesile etraftan pekçok halkcvi tarafından tertip edilen 

Eğer kurtulmağa muvaffak olur- ban oluyorum. Siyasi şahsiyetler- halk buraya toplanıyor ve mühim Selçuk - Ef~s harabeleri ve ora
aam Konçita'nın ruhunda büyük den birine silah atmış olmakla it- alış verişler yapılıyor. Burada bir dan Kuş adası - Söke tenezzühü 
bir hürmet ve tesir uyandırmı~ O· ha.m ediliyorum. Telsizle kapta- halk okuma odası açılmak üzere· ümidin fevkinde rağbet gördü, 

gezen kafile otobüslere binerek 
Kutadası şosesini takiben adaya 
vasıl oldu. 

Kuş adası 

1 - B' k h ·ı· · çok eg-lenceli oldu. acagım. ır a raman, sevgı mne na etkilimi vermişler, vapurdan dir. Müdür Hüsnü Bey muhtarlara 
her §eyi feda eden bir kahra- çık:\rken tevkif edileceğim. bir kurs açmıştır. Her hafta ken- Sabah beş buçukta otobüsü dol· 
man ' Bu""tu""n bunlard • duran halk cümhuriyetı'n 10 uncu 

Sahilde şirin bir kaza olan Kuı 
adası bu civarın işlek bir iskelesi· 
dir. Aydınlılar bu iskelenin vila· 
yete raptı için çok uğraştılarsa da 
el'an muvaffak olamadılar. Haft• 
da bir iki vapur uğrıyarak yolcu t 

ve emtea alır. 

.... an sonra - P•·k ala, benden ne istiyorsu- dilerine ders verilmektedir. Üç ay 
Konçitanın bana sadık kalma· nuz?. yıl marşını söyliyerek hareket etti. 

... devam edecektir. Gömeç'in bir nü-
ması için tam manasiyle kalpsı"z c·· d d b" l'kl k Ege kıtasınm her adımda manza-uz anım an ın ı eri çı ar- N h" · im · · k 
olması lazımdır. dım ve: mune a ıyesı yapı ası ıçın a- rası değişen Karapınar _ Ker-

Konçita'ya dedimki: rar verilmiştir. Her köye köy yolla mencik-Ortaklar nahiye mer-
-- Beni kurtarmağa razı olursan t J f 1 d 

-Dinle Konçita, şayet beni gör- İ§t~ S"lna on bin frank... rı ve mun azam te e on ar var ır. kezlerinden geçerek aydın kıtası-
miyecek olursan merak etme. Benı" Kışın sekiz köye ve yazın hepsine nın bir sayfiyesi olan etrafı güzel Binlikler adamcağız üzerinde b 
görmemekligwin ı"•lerı'n yolunda otomo ille gidilebilir. Nahiyenin ramlıklarla sarılı Aziziyede pek -s bekledi~im tesiri yaptı. :l' 

gittig-ine alamet olacaktır... Maa· üç köyünde üçer sınıflı, birer mu· kısa bir müddet istirahatten sonra - Burada durmayalım, dedi, 
mafih senin sorguya çekilmen mu- geliniz. allimli mektepler açılmıştır. Köy· Selçuk istasyonuna varıldı. O sı-
hakkaktır. Çünkü seviıttig-imizi lerin ikisi sahilde ve diğerleri d~ğ rada İzmir -Aydın tenezzüh tre· 

:r Beni yarı karanlık bir deliğe 
herkes biliyor. Sorulacak suallere: soktu. tarafındadır. Sekiz köyde köy ka· ni gelmiş bulunuyordu. Burada 
ı:u cevabı verirsin: K k lb nunu tatbik olunmaktadır. Nahiye her iki kafile samimi hasbihaller _ -s - as et ve e iseyi bulmak 

"M. Rollı ansızın değişti ve tu· kolay. Fakat ondan sonrası var... nin 15 köyü vardır. Merkezde bir de bulundular, biri Aydına hare· 
haflaştı. İntihar edeceğinden hah- Ne yapacağız? hamam ve bir park yapılmak üze· ket etti, ötekisindekiler tetkike 
sediyordu. Bunun için denize atıl- redir. başladılar. - Ben kömür yığınları arasında 
mak suretile intihar etmiş olması gizienirim. Herhalde saklanabil- Köyün senelik bütçesi sekiz bin Sel~uk istasyonu yakı· 
mümkündür.,, Bunu söyle ve bam.- lirahktır. Kuzu eti (20) ye dana nındaki eserler 

:r meme \lygun emniyetli bir yer bi-
ka izahat verme. Zaten seni ıorgu· ı· · eti (15)ıe, ekmek 5, 1 buçuğa istasyon yakınında Bizans dev-ıraın .. 
ya ç~kmeleri ihtimali zayıftır. Va- ~ k k k zeytin yağı (24)de sade yagı rinden kalma bir kemer gezı"ldı', 

0
• - !)jzi aa lama olay ... Bunu 

Purdan ilk yolcularla birlikte çık· d b I F k (60) kuru§tur. radan 6 ıncı asırdan kalma ve u··-temin <. e i irim. a at ömrünüz 
mak çaresini bul. ... Allahasmarla- oldukça kömür yığınları arasında Bu sene köy bütçesine konulan zerinde A§ilin - Hektörü takip 
dık ruhum! Bana itimat et. tahsisatla a•ag-ıdaki işler yapıla- edi•ini gösteren bir kabartma bu· kalamazsınız ya... -s :'!: 

- Fakat sen ne yapacaksın? caktır. lunan kapıdan geçildi. Buradan 
- Atetciler karaya çıkacakl1!1rı 

- Bunu yakında öğrenirsin... 9 kilometre üzerinde hendek imparator Jüstiniyenin eskiden ze.man aralarına karıtırım. Her 
Bir saate kadar beni gönniyecek açılacak ve kum dökülecek, kalma bir kilise yerine inşa 0

ettir-halde vapurdan çıkmanıza müsa· 
olursan her itin yolunda olduğunu ade ederler zannederim. Su getirilecek, su birikintileri diği Senjanın mabedi gezildi. 
bil. Ben seni Sanla - Lucia Cum- kamilen kapalı mecralar ı'çı"ne a- Buradan içinde iyi bı"r halde mu· - Evet ama. uzun zaman için 
huriyetinde bulurum. d .1 K l 'd k .. k ımae11Ctı;, z;.oo1 u -.-.-.,.____.\...,.. ., • • · ·~ "'--'· 

eğı .• o on a anca uç saat a· S 1 ki k l · Konçita'yı heyecanla kucakla- yapılacak, bir çocuk bahçesi açı· nan e çu arın a esıne ve ora-
rada kalabiliriz. 

yıp ayrıldım. Sonra birdenbire dö· d k lacak, bir halk okuma odası açr· dan Senjan meydanına pek uzak - Maksadım görülme en çı a-
nerek ne yaptığına baktım. Kızca- lacak, olmıyan Aydın oğullarından birin-

bilmektir. 
ğız diz çökmüf dua ediyordu. O- Şu program oldukça zengindir. ci sultan İsa Bey camiine varıldı. 

h b k h · Kömürcü kolumdan tutup beni _ -
nun bu ali eni ço müte assıs Bu sene şu İıtler görülecek olursa Camiin içi eski hamamlardan alın· 

demir merdivene doğru itti. Bu 7r 

etti.... Nahı"yenı·n •erefı" hı" r kat daha ar- mış mermerlerle ve sütunlarla süs-merdiveni indikten sonra zifiri ka· -.r 
Koçita'nın kamarasından çı- tacaktır. Mu.'du""r Hüsnu·· Bey gı"bı' lenmiştir. Kafile beş on dakika 

ranlık bir yere gelmiştik. Kömürcü 
kınca etrafı gözledim, kimse tara· kudretli bir idare adamının Gö- istirahattan sonra Kuşadası şose -
fından görülmediğimi anlayınca yava!Ça: sinden on dakika mesafeden ayrı-

y k d k. k .... k mıll'r te bulunması çok faydalı ol· 
anbarlara inen merdiveni indim. - u arı a 1 apagı apaya- -T larak Roma devri harabeleri olan 

- · · d d' k" ı· · · muttur. Halk Müdür beyi çok tak· Buradan da demir merdivenlerle cagım ıçın, e ı, ımse ge ıp sızı eski Efes şehrini tetkike başladı. 
Z l. b dir etmekte oldug-undan şu say-geminin dibini boyladım. Makine arayamaz. amanı ge ınce en ge· I . 

lir ıizi bulurum. Siz ı:imdi yüzünü· dığım işleri el birliğile herhalde ba Efes harabe erı dairesine giden dehlize gelmiştim. -s 

Burada dehıetli bir sıcak vardı. zü gözünüzü kömür tozlarile bu- şaracaklarına şüphe yoktur. Daha yarı yarıya gömülü olup bü 
Burnumdan buram buram fındık lattırınız ki, tanınmayasınız. Köyün çarşısı çok temizdir, ev· yük him.metlerle meydana çıkarı· 
taneşi gibi terler akıyordu. Birkaç Kömürcü yukarı çıktı. Tavan· leri kirgirdir. Sokaklarında ağaç· lan ve bugün bile göze heybet ve 
dakika sonra yüzü gözü ıimıiyah da ayak seslerini işidiyordum. Bir lar dikilmiştir. Kahveleri meydan ihtişam arzeden Efes ve Diyana 

az Sonra bana kasket ve elbiseyi lıkları çok ferahtır. Burada kendi mabedi acaip bir alemden terden vücudi parıl panl parlayan 
attı. gayretlerile zengin olmuş adamlar birini hatırlatıyor. bir adam çıktı. Bunu kolundan tu-

tup: - İtle kaıket ve elbise, dedi. vardır. Müdür Hüsnü Beyin vekar' Kafile büyük tiyatro yerini gez· 

d Ben de On bin frang-ı verdim; ve temkini ve halk i~lerine göster· di. Burada geniş bir saha ve mü-- Doı.tum, edim, beni biraz :s 
dinler misin? - Teşekkür ederim, dedi, sizi diği ali.kası şayanı takdirdir. tcaddit odaları var, burası yal -

Beni galiba deli zannetmişti. kaçırmak işile meşgul olacağım.. Nahiye katibi Rüştü Beyle nu- nız bir devre ait olmayıp mütead -
;'Yüzüme tera terı baktı: Yalnız sabırsızlık etmeyiniz. İh· fus memuru Mustafa Bey kıymet· dit zamanlarda tamir edilmiş. Ti-

-Ne istiyorsunuz? dedi. timali yok ama buraya gelen olur- li gençlerdir. Halk fırkası idare yatro (24000) kişi istiap ediyor-

;y anına yakla,tmı ve kulağına sa izgara üzerine uzanıp susunuz. heyeti reisi Ferit Beyin nahiyeye muş. 
fısıldıyarak: Ben birazdan gene gelirim. Yalnız hizmetleri vardır. Muhtar Ali [. Buradan Agora gidildi, burada 

- On bin frank kazanmak ıs· sabırlı olunuz. fendi vazifesini bilen ve her tara· pazar yerleri ve imparator Ogust 
ter misin? IDe\"amı •ar> fa kotan değirli bir adamdır. tarafından azat edilen iki esirin 

- Ne suretle? . . . Sinop Halkevinde R:tgıp Kemal pek sanatkarane yaptıkları üç 
- Basit ... Bana bir gemıcı elbı- ====-=~=-=======-==~= kapı göze çarpıyor. Bundan son· 

seai ve kasketi bulmak suretile? Sinop, (Husuıi) - ikinci yıl bit bir alaka uyandırmıştır. ra Odeon tiyatro mahalli ve onun 
- Ve ıiz de bunlara mukabil tiği için ev şubelerimiz komiteleri Köycülük, temsil ve dil şubele- yanından zemini el'an bozulma-

bana on bin frak vereceksiniz öy- yeni seçgilerini yapmışlar ve seç- ri birlikte bu Cuma bütün köyle- mı~ büyük mermer taşlarla döşen· 
le mi? giler çok hararetli olmuş ve birçok rin pazar yeri olduğu için birik- miş ve altında su tertibatını haiz 

- Evet. şubelerde gene eski heyetler ka· tikleri Karasu Nahiyesine gidilmiş büyük ve uzun bir cadde var; ismi 
- Palavra!.. 
- Hayır, bilakis gayet ciddi. 
İtçi biraz dütündükten sonra 

anlamıt gibi: 

zanmıştır. 

Kafileden pek çok kimseler de• 
nizde banyo yaptılar. Beş dakika li 
mesafede bulunan küçük adaya 
sandalla gezintiler yapıldı, geceye 
kadar güzel ve eğlenceli vakit ge
çirildi. 

Program mucibince Soke kaza• 
sına doğru hareket edildi. Ku~ada• 
sı - Söke güzergahı insanın do• • 

yamıyacağı güzel manzaralarla 
dolular. Samsun dağı, Sisam a" 

dası ve sahil, tepeye çıkılınca göz 

lere daha şirin geliyor. Bir saat 
sürmeden Sökeye gelindi. 

Söke 
Kuşadası - Pınarbaşı - Aydı

na .şose ile merb~t ve çok işler bir 
kaza merkezidir. Güzel çarşıları, , 

büyük binaları istasyonu ve bü " 
yük miyan kökü fabrikası, değir-

menleri olan ve ovasının bereke
ti ile tanınan bu kaza oldukça 
1--\,-"' .. ,1,1,tu: C, P.J'~ ~}91.rt.,;J,J; hah', 
çede bır muddeY ısuranatten sonra 

Aydına hareket edildi. Bu güzel 
yolculuk böylece bitmiş oldu. 

o. s. 

Antepte 

Eşkiya 
Bir kamyonu durdurup 

3000 lira aldı 
Gaziantep, (Hususi) - Gazi• 

antehin Narlı istasyon yolund" 
ve Yağlıtaş mevkiinde Narlidaıı 

Antepe gelmekte olan Kazım ağa• 
ya ait kamyon tevkif edilerek içe" 
risindekilerden üç bin küıur lir" 
çalınmıştır. Eşkiya kaçmıştır, ta" 
kiplerine başlanmıştır. Alınan aı" 

kı tertibat neticesinde bunlarda11 
biri elde edilmiş ve hüviyetleri te• 

bit edilen diğerlerinin de takibine 
devam edilmiştir. 

Şehitler abidesi 
Gazi antebin maruf AllahbeJ1 

ve şanlı müdaf aasiyle ün alan "'e 
(Arıburnu) diye maruf buluna11 

Çınarlı camii yerinde bir şehitle! 
abidesi dikilmesi kararlaştırıJnııfı 
inşaata başlanmıştır. 

<iazi bulvar1 
Geçen senelerde açılmaıı11' 

başlanan Gazi bulvarı bu sene o; 
maarif bahçesine kadar açılnı" 
suretiyle tamamlanacaktır. Yolı.111 

iki tarafındaki binalar istimlak ç 
dilmiş ve faaliyete haşlanmıttJI'• 

Allahben deresi ., - Evet ... Anlıyorum. Bir fena
)ık yaptınız, timdi de ıizi kodese 
bkmak için arıyorlar. Fakat bir 
h •il ft Mr elbite ile kendinizi 

lmtaramazılnız. 
- Hayır, hiç bir fenalık yapmış 

iletfffm. Bilakis bir haksızlığa kur 

Dönüm günü gecesi ev gençleri 
evde bir müsamere vermişler ve 
iki senelik çalışmalarının verimini 
tekrarlamışlardır. Halkın arzu ve 
rağbeti üzerine müsamere ertesi 
gece de tekrarlanmış, eğlenceli ve 
güzel bir gece daha geçirilmiştir. 

Dil edebiyat ,uhesi Seyhani 
adlı bir halk ~airine ait bir kitap 
neşretmiştir. Kitap etrafta büyük 

ve orada dil şubesi tarafından dev (Arkadiyana) dır. Bu caddenin 
Jetin gidiş yolu izah edilmiş, tem- nihayetine bağlı Selos kütüpha -
sil ıubesi tarafmdan da binlerce nesi bu asarın en iyi muhafaza e • 
köylüye Nahiye- tarafından yap· dilmiş kısımlarındandır. Bu kütüp 
hrılan açık hava sahnesinde (Kah hane dolapları el'an durmakta -
raman) piyesi oynanmış ve köylü dır. Kütüphaneyı yapanın lahdi 
tarafından heyecanla seyredilmiş· mevcuttur. Kapalı bir mahzende 
tir. Aynı heyet bu hafta da Vila- olan bu lahit mermerden yapıl· 
yetin öteki Nahiyesi olan (Kapa· mış olup binlerce sene geçtiği hal
lı) ya gidecek ve köyün namusu de ufak bir değişiklik görülme· 
piyesini oynayacaktır. mektedir. Daha bir çok yerleri 

Gazi antebin maruf Alla be e 
deresinin temizlenmesine bu seJ1, 
ehemmiyetle başlanmıştır. Bo'.~, 
sı mühim bir mesire yeri olup b;, 
hassa cuma günleri halk bur,. 
toplanıp eğlenir. "" " 
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1 Yemek Bahai 

ZERDE 
ııııııuıııııııııı ıı"'-"""ı 

Nasıl } apılır ? 
3 
~ç ıram aafran, 150 G. pirinç, 

'-lcilo su, 1 Ki. teker. 20 gr. nitas
hbut ararot tedarik etmeli. 

Güneş Alhnda: 

Derinizi Yakarken 
1 edbirli Davranın! 

Pirinç, su ile iyice pitirilecek. 
'" Şekerden bir miktar alındıktan 

Geçen senelerde olduğu kadar :Lçık bırakmalıdır. Nihayet, üçün· 
tümullü olmamakla beraber, bu cü aafhada doğrudan doğruya 
yaz da güne,te yanma", deriyi ka- gün;ıe kartı açık bırakmağa aıra 
rartmak ıene moda halinde. Fa • gelir. Ancak, bunda da ifrata ka
kat, evvelki sayıfalarda itaret et • pılmamalı, kaba tabiri mazur gö· 
tiğimiz ıibi, bunun güzelle,tirici r\ir.üz, kızgın günet ve kum teıi· 
olduğu kanaati, son zamanlarda r:yle devamlı soyulut halinde so • 
hayli ıarambya uğramııtır. Bu i- ğana dönmekten sakınmalıdır! 
tibarla, gelecek yaz bu modanın Burun ve göğüs, ıünetin tesiri • 
devam edeceği ıüphelidir. Her ne kartı çok hasaaatır. Kıpkırmı· 
halde ıünetle yanmak, deriyi ka zıya yakın bir renk bağlayı§, bu 
rartmak merakmın, seneden sene- ha11aaiyet dolayisiledir. Bu renk 
ye azalacağına muhakak nazariy- tene burun üzerinde hoıa gider, 
le bakanlar var! ne de göğüste ... Şu halde ne yap-

toa,_ pirince katılacak. Bir gece 
tlel ıül tuyu ile ıtlablmıt tafran 
'h'ılan tekere konulup bir katıkla 
tailecek. 

Safran, böylece hazırlandıktan 
~llra niıaata bir miktar su ile ezi
~~ Pirince ili.ve edilecek ve birkaç 
"."fllll kaynadıktan sonra aafran 
liıerine dökülüp bir defa karıtb· 
~· Sonra aletten alınacak, 
~ı kapanacak ve soğumadan 
~de sokulmıyacak. 

. Zerde, soğuyunca kaselere tak
~ edilip Üzerleri beyaz fıtbkla, 
~ üzümü, nar taneti ile tüıle

laecek. Bu suretle zerde hazır de· 
~ir! 

Yeni tarzda yapılan evlerde,! tanınan şekillerin baştan başa yer 
gerek bunların yapılışı, gerek iç- tuttuğu bir bakışta göze çarpıyo~. 
!erinin döşenişi itibariyle sadelik, Merdivenin yan kısmı, köşe gı
genişlik, bol aydınlık, ferahlık ve rinti çıkıntıları, masa, sandalye, 
rahatlık gözetildiğini bu sayıfada kanape, raf v. s. de hep bu şekil
bir çok defa anlattık. Bu vaziyet- !erin keskin ve düz hatlı görünü
leri gösteren bir çok resim koy - şü ile karşılaşılıyor . 
duk. Şimdiki halde, bu tarz, dünya-

Zayıf, ince uzun vücut modaıı· :nalı? 

Yukarda gördüğünüz iki resim nın bir çok tarafında yer tutmuş, 
de böyle evlerden birinin içerisini benimsenmiştir. Bu tarzı unuttu
gösteriyor. Bu ev, yukarda işaret racak ve zevkte bir değişiklik da
ettiğimiz tarzda yapılmış ve dö-ı ha yapacak başka bir tarzın izi, 

'l'oğurtlu Börek •ş·e-nn·1-iş-tir_. __ B.un_d_a ___ k_ü_b_ik .... o_ıa_r.ak--henüz•o·rta--da_y_o_k_!._. ________ ~ 

nın yerine, teshir edici Amerika· Bunun önüne geçmek için ya • 
lı yıldız Mey Veıt örnek alınarak, pılacak ıey, gayet baıit, gayet 
dolgun, enine boyuna vücut mo • kolaydır. Göğıü, bir havlu ile 
duınm ıeçmesi, lren Bentley, örtmek ... Burun üzerine de, genit" 
Klara Bov, Madlen Karol gibi yıl- ~t- bir yaprak koymak! ... Korun• 
dızlar örnek olarak, kıaa saçın ye- ma çareleri bu kadar baıit, bu ka· 
rini uzun taçın tutması düıünülür· dar kolay olduğuna göre, bunlar 
ıe, esmer ten yerine ~yaz tenin niçin ihmal edilir?. Her halde bu 
ıenit ~abada göze daha hoı görü• t.ususta ki.fi bir tedbir mevcut ol
neceğine de hükmetmek mümkün. duğu bilinmediği için olıa gerek! 
Etkiden olduğu gibi! .. Moda ıa • Sonra, tiddetli güneı ıııiı al • 
batında, hep eakiye dönüt hare .. tında gözler kamaıır, göz ağrıları 
ketleri var! baı gösterir. Bunun önüne geç-

Oç yüz ıram Trabzon yağı be .. 
~lanacak, iki kite yoğurt kona • 
~ İyice karıtbnlacak. Buna altı 
~ aram un, kifi miktarda tuz , 
ilci Çay katılı miktannda karbo • -.t katılarak 7arnn taat J1lturu • 
~ Bundan sonra tam bir saat, 
lduh aibi bıraJnJmuı icap eder. 

"""• Ylamurfa \,üyülclüiünde 
~lar koparılıp elde büyücek 
~Ye fincan& tabaiı kadar ve bir 
'-'ıdcavva kalmbiında yanıltıp a
"'-ııaa peynir, yumurta, maydanoz 

~ttınlacak ve kapatılacak. Ni-
tet bunlar tepsiye dizilerek, Ü• 

~ .. leri yumurta ile cili.landıktan 
~"lta, tepsi f ırma konacak. Ki fi 
~ecede pitinciye kadar orada 

•cak .. 

Hafif Gyin'91 

Moda Kralının 
Hususiyetleri: 

Brummel, iıllhatçı bir Moda 
Kralı olarak tanmmıtbr. Bütün 
lnıiltere bu iımi ititince, bu ada
mı hatırlar. Onun ortar,a koyduğu 
fikir, zam~mında moda aahaıında 
bir kanun hükmünde aayılmıf, be
nimtenmittir. Buna rağmen, ken
disi para sıkıntıaı içinde kıvrana
rak ölmüıtür. 

Ölen Moda Kralına dair bir İn
giliz gazeteıinde ıu tatırları oku· 
duk: 

"O, henüz altı yqında bir ço· 
cukken, ileride nasıl bir adam o
lacaiını sezdirecek hareketlerde 
bulunuyordu. Meteli., bir gün e· 
line makaaı almıı, anneıinin en 
ıüzel elbisesini tıpkı bir terzi gibi 
meharetle keamit ve ıene bpkı bir 
terzi gibi meharetle bu kumattan 
bir yelek vücude getirınitti ! 

Denizde Yaz E§lenceal 

Küçüktenberi tıldığa merak 
gösteriyordu. Dokuz yatında var 
yoktu, ki her gün birkaç defa po
tinlerini boyatmaktan kendini ala- ---------------
maz, bütün cep harçlığını bu iı Kretondan Bluzlar 
için ıarfederdi. Annesinin, baba- Lenden koıtümlerin bluzları, 
sının öyle her ıün birkaç defa po- daha ziyade çizgili, yahut kareli 
tin boyatmaıına lüzum olmadığı 

F akat mademki bu yaz da gü- mek için de, camları koyu renkte 
nette yananlar, derilerini yakan .. gözlük takmalıdır. Bu tedbir, plaj 
lar yok değil, timdiki halde on • da güneş altında li.zım olduğu gi
!arla metıul olmak yerindedir. bi, umumiyetle keskin güneş ışığı· 
Bir çok kiıi , bedii ve sıhhi nokta· mn hüküm sürdüğü ba,ka sahalar 
lardan hiç bir tedbir gözetmeden, da dolaıırken de lazımdır. 
giinet altında kumlar üzerine ıa • yaz ıünlerinde, günet, batla 
<1ece bir mayo ile yandan daha az da menfi tesir icra edebilir. Alın 
6rtünmilf olarak uzanıveriyor. Hal üz~rinde ağrı, ıakakların dövül • 
buki, bu tedbirıizce bir harekettir. mesi falan .... Bu rahatsızlıkları ıi· 
Böyle hareket, hiç te hotlarına git derit maksadile de, alın ve takak
miyecek neticeler ortaya koyabi • ları soğuk kompreılere tabi tut • 
lir. mak, alınacak batlıca tedbirler • 

Ne gibi? ... Meseli., burun ve den biridir. 
ıöiüs, bu vaziyette kıpkırmızıya Tavsiye edeceğimiz tedbirler, 
yakın bir renk bağlar. Nasıl.. Bu, bunlarla bitmiyor. Gelecek haf. 
hotunuza gider mi?" Hiç zannet- taya kadar bunları tatbik ve bun· 
miyoruz. O halde, tavsiye ede • lardan ittifade ediniz. Gelecek 
ceğimiz bazı tedbirleri göz eti • hafta da gene bu sayıf ada batka 
niz ! tedbir tavsiyeleri bulacaksınız! 

Bir kere vücudunu güneıte ___ ..., ____ _..._._.. .... _ _._ 
yakmak, karartmak iıtiyen bunu 
yavat yavat yapmalıdır. Öyle bir 
denbire kızgın güne§ altına yat • 
mak, mahzurludur. Hem yalnı7 
badii noktadan değil, sıhhi nok • 
t: dan da .... Deriyi önce yalnız 

rüzgara kartı, sonra ıemsiye ya • 
hut tenteden geçen günefe kartı 

Kaynama Kabı 
Dar, uzun ve kenarı yüksek kap· 

lar, kaynatılacak feyler için uy· 
gun değildir. Eğer, kenarı meyil· 
li ve geniş, yayvan kaplar kulla· 
nıraanız, daha çabuk kaynama 
temin edersiniz 

yolundaki tözlerine hiç aldırıt et- kretondan yapılıyor. Eldivenlerle 
mezdi ! çantaların da, bluza uygunluk gös ı---

Gene küçük yatla bulunduğu termeıi bilha11a gözetiliyor. 
tırada, çamaıırcıya kendi gömle- Böyle bluzlar, ıöz alıcı, kes· 
ğini nasıl çitilemeıi lazım geldiği- kin renklerde değildir. Bunlarda 
ni, ütü yapan kadına ütüyü nasıl müphem renkler tercih ediliyor. 
baıtırması icap ettiğini tarif eder-

Bunların kostümlerinde olduiu 
di. b 

d' ). k b gi i .... Eldiven i.ci ır en, aı parmak-
la diğer parmakların sokulduğu 
kıaımların ayrı ayrı iki itçi tara
fından dikilmesi ve eldivenin di • 
ğer kıs.mının da batkı\ bir itçi ta· 
rafından eklenmesi usulünü, genç 
yaıında iken Brunmel tatbik ettir
mit ve bu husustaki görütü, isa
betli olarak kabul olunmutlur. 

Çatlamaya Karşı 
içine kaynar derecede su konu· 

lan bir bardağın çatlamamaaı için, 
suya bir madeni katık bırakılır. 

Bunu atağı yukarı herkes bilir. 

Bardağın çatlamaması için, 
kaynar derecede sıcak tuya katık 

bırakmaktan batka bir çare yok 

---
Deseni 
lskoç 

Tarzına 

Göre 
Çizilen 

Yün 
Bir 

Gömlek Hulasa, bu adam, hangi sahada 
kendiıini göstereceğini, ne nokta
dan kabiliyetli olduğunu daha 
çocukken birçok hareketiyle belli 

mudur? Vardır. O da bardaiı ıs- 1 __ _ 

lak bir bezin üzerine koymak - ------eden insanlardan biridir.,, br. 
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1~8T~~~\~=1 · ~~ -~~~\~:~ sı·N MASKELi KADI 

- ~ - VJ\f'~l I 

Gun do~usu 4 3S 4.3Y 
Gun hatı.•ı 19AI fQ.il Sabah namuı 4 3~ 4 36 
Oğlc namazı ıı. ı.ı ı •.ııı 
llrlndl namazı 16 19 tt;.ıcı 

Devri alem seyahati 

Gönül ile tzzet, kapmm önünde 
duran Cemal Nadirin otomobiline 
bindıiler. İzzet vo1ana, Gönül ya -
nma oturdu. 
· - Ben şoför olacağım. 

- Otomobilini kendi kullanan 
beyefendi olmak isteme~ misin? 

_ Hayır. Şoför olmak istiyo -

rum. ı. 

Yazan : Selami izzet 
Ak$am nımaı 
Yauı namazı 
Jmsat 

21.ıt ,t 

l.~:ı 

Yılın ~ çtn ~Onleri 
- Vitesi yapalım vitesi .. Bak, Yılın ı.aıan , linl er ı 

18~ 

1 o 

19,-U 
s 1.41 

!l.'ll 

ıaıı 

179 

yüz kilometre gidiyoruz. Dikkat. LL~:;:;:::::::::~::;;:.::=:;:;:;;;;;;;;~=:;;:;;;_Jr;: 
Dönüyoruz.. Gördün ya, iki le • ,:-jlJ . R A D y O ı· ·_-
kerlek üstünde viraj yaptık. ..:-~· -~===--""'-"·=-- -==~==;.;;== 

- Devrilmedik? B u g U n 
- Tehlike yok. 

.- Öyle}rse daha hızlı git. 
- Var hızla. 
- Var hız nedir? 

lSTANBUL: 
18,30 dan 19 a kadar Fraım~ça 

deu. 19 dan 19,30 a kadar Monoloi 
(Şehir tiyatroıu artiıtlerinden Muam
mer Bey tarafından) 19,30 dan 21,20 

Sular iyice 

lıktan 

karardıktan sonra mezıı\~ 
çıkarak kaçmışlardı 

- 70 -

istemez.~ Biz cepheye kada~ ~J 
yun dan istifade etmek niyebll J. ln 
yiz. Çünkü orada görülecek ı.d 
him bir itimiz var ... ,, diyerek l ?tıı 
sigara ikram etmiıti. J:•c 

- Öyleyse ben de müşteriyim 
Daha doğrusu otomobilin ~ahibi -

Otomobil babamın. 

- Ne kadar hızlı 

demektir. 
gidebilirse ye kadar Türk muıikiıi netriyatı, Me· 

ıut Cemil, Ru,en, Cevdet, Muıtafa 

Saat yediden sonra ortalık ka
rarınca ikisi de mezarlıktan çıka
rak cepheye doğru ilerlemiılerdi. 
Violet Mara, yağmur yağdığın • 
dan dolayı memnun görünüyordu, 
mı.Hazim Dale iıe genç ve dinç ol
makla beraber sık ıık bunalıyor ve 
bitap bir hale ıeHyordu. Onun 
rehberlik vazifesini Violet Magg 
üzerine almıflı. 

Mülizim Dale kızın ne deJ'ıt 
iıtediğini pek iyi anlamaJIJJ ,, 
beraber sıhhiye neferine tebe '.\c 
ederek ateıini ona uzatmıı ve~ıdı 
garasım yakmıştı. Sıhhiye ne du 
rı: 

yım. 

- Eyi. Nereye gidelim? 
- Büyükdereye. 

- Tak, tak, tak. Bu vitestir. 
Çabuk değiJtirdim. 

-· Ben de Büyükdereye gitmek· 
ten vaz geçtim. Nevyorka gide -
lim. 

- Deniz var. 
- Etraftan dolaşırız. 
- Peki. 
- Amma çabuk ol. 

misafir gelecek. 
- Dikkat. 

Yemeğe 

- Neye horu çalıyorsun?. 
- Bir vapur geliyor. 

- Sen de iyi kullanıyorsun. 

- Tabii.. Ha, işte göründü. 
- Ne? 
- Galata kule!!İ. 
- Neredeyiz? 

- T oros dağlarında. 
- Y old~ kalmadık. 
- Tahta ya vur. 

N .. ? - ıçın .. 

- Yolda kalmamak için . 
- Yolda kalsaydık ne yapar-

dık?. 

- Kamping yapardık. 
- Kamping nedir. 

- İngilizcedir. Çimen üstünde 
_ Aman, dikkat et. yemek yemek.. ı,te aeldik. Of .... 
- Dikkat ediyorum. İşte Nev· Çok yoruldum. 

yorka geldik. - Aferin şoför. Senden çok 
_ Nevyorkta görülecek ne var? memnunum. Al sana yüz bin lira. 

- Milyarderler. - Amma bozacak ufaklığım 
- Milyarder nedir?. yok. 

_ Mideleri bozuk insanlardır - Öyleyse al, hepsi senin ol • 
- Yaz geçtim. Geri dön. Af· aun. 

rikadan geçelim. 

Beyler.. Vecihe, Semiha Hanım). 

21,20 den 21,30 a kadar Ajanı ve bor· Gece yağ.mur mütemadiyen ar-
sa haberleri. 21,30 dan 22,30 a kaciar tıyordu. Yerler tamamiyle çamur ; 
Orkeıtra konıeri, karı,ık program ve olmu§lu. Kızla genç mülazim me 
Nunıllah Şevket Bey tarafından ta· zarlıktan ancak bir çeyrek saat 

· ianni. · zarfında ayrılabilmişlerdi. On -223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,30: Piyano konıeri. 19: Muıa- dan sonra iki kilometre geniıliğin· 

habe. 19,15: Plak. 19,45 Musahabe. de bir ormana ginnitlerdi. Bu or-
20,15: Çift piyano konseri. 20,50: Ha- mandan sonra ıoseye çıkmı,lardı. 
herler. 21,12: Orkestra - Neıeli mo-
noloğ. 21,50: Haberler. 22,12: Taıan· Şimali garbi istikametinde giden 
nili ıoliıt konseri. 23: Muıahabe. 23:15 bu •ose 32 kilometre uzaktan cep· 
Danı musikisi. '.I' 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. heyi yarıyordu. 
13 - ıs Her günkü ne,riyat. 19,05 İkisi de ıosenin kenarındaki 

Orkestra konseri. 20: Onivenite. 20,15 çalılıklara saklanmıtlardı. Şoıe 
Radyo orlı:eıtraaı. 21: Musahabe. 21,15 
Oda musikisi. 21,45 taganni. 22,30: uzerinde iki istikamette ardı ar -
Keman konseri. 23: Haberler. 23,30: kası kesilmiyen askeri nakliyat 
Kahvehane konseri. b 

230 Khz. LKSEMBURG, 1304 m. kolları gidip geliyordu. Ara a -
Lükıemburg neıriyatı. 21: Dünya ların, kamyonların içleri cep ha -

haberleri. 21,20: Lükıemburg muıiki· ne mühimmat ve erzak ile dolu 
ıi. 21,35: Kotu haberleri. 21,40: Kon· ' 
serin devamı. 22,IO Piyano konseri. ıdi. 

- "Ha 9imdi anladım .. Siz ~ t.t 
li teıkili.ta mensupsunuz ... ,, ce kkı 
hını vermişti. 

Violet Magg: 
- "Doğru keşfettin, 

Fakat sakın kimseye bir şey ,o 
leme !11 diyerek kamyonun ort. c~ 
na oturmuJ ve mülazim Dale)'l li 
yanı~a oturtmu~tu. Şimdi k• 

11 
yonun karanlığı içinde üç sig• 
nm ateşinden hatka bir fey g6 
müyordu. Bir aralık Violet M 
sormuftu: 

- "Buradan sargı yerine ne lıı 
dar zamanda gidilir?,, 

Sıhhiye neferi kol saatine b ~tı. 
karak cevap vermİ!ti: ~I 

- "Saat ona doğru oradı 'iJc 
23: Taranni. 23,30 Danı pliklan. Arada aırada sıhhiye kamyon -

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. d B' l k y· yolumuz var •• ,, 
18,30: Macar halk ıarlulan. 19,45: ları da geçiyor u. ır ara ı ıo -

Demek ki tam bir buçuk 

- "O halde biraz uyumai• Musahabe. 20,15: Piyano • keman ıo· let Magg: 1 
natları. 21: Muıababe. 21,30: (Poızt· lışırız. Bizim itimizi ıizin i! 
anın ıark111). iıimli musikili temsil. - "Dikkat!,, diyerek müli.zim den daha kolay sanma, arka 
22,45: Haberler. 23: Danı musikisi. Dalenin kolunu tutmu§tu. Çün - " 

_ Gene denlz -.ar, 

_ öteki sahilden git. 

24: Sisan muıikiıi. .ı.. ~· '-L~-- ,Jh-1 l l l haftalardan beri daha gözüm A.~wu:tM, .ıılal . ~ü •ıı; ••a1UJCe 'llJU..Ya.ra ı arı a ~ 
1 

, Almanyada man H ı-~ !ı,4:>: (UaÜtto ~ Ciitir'Ci11ıfmn i:iu·, ma uzere cep e llllkamennae 11- - - "Biz de 21 marttan heri .. 
sikili temsil (A. Pedrollo.) diyordu. Arabaların içi boıtu. 

Vaziyet 592 Khz. VIY ANA, 507 m. l d f l damakıllı uyumadık.. Bu fel - Peki ... 
_Öf... Çok toz var. Berlin, (Hususi) - Alamnya 
-.- Çölden geçiyoruz. milli bankasının neşrettiği hafta 
~· Neden bu yoUan ziftlemiyor· lık bir bilançoya göre bankanın 

luJ. metal mevcudu 100.600.000 mark, 
_ Kim bilir?... Eyvah ... · yani tedavüldeki para miktarının 

N ? yüzde 2. 9 niıbetinde eksiktir. Al-- e o .. 

-· Bir fil ıürüıü. man milli bankasının kaydettiği 
_ Çobana itaret et. Kena::a altın ve döviz noksanlığı hazira -

çekıin. 

- Çoban yok. Yabani fillc·r 
bunlar. 

- Boru çal.. 
- Anlamazlar. 
- Geçtik mi . 
- Evet.. Ammııı ne sarsıldık 
- Bir JeY çiğnedik galiba? 
- Zannederim. 
- Ne çiğnedik? 
- Biı· deve kutu. 
- Tüylerini alalım. 

- Vazgeç. Sahibi görür de o· 
. tomobilin numarasını yazar .. 

-Yazık. 

- Eier bir timsaha rastlarsak 
derisini yüzeriz. 

- Ben Pekine uğramak istiyo· 

nm ikinci haftası zarfında yeni -
den yirmi milyona baliğ olmuştur. 

Bu vaziyete rağmen Alman si
yasi mahfelleri tarafından mar -

km müstakar bir para olduğunu 

iddia edilmekte ve hükumetin ne 
bir enflasyona ve ne de yüzde 40 
veya 30 nisbetinde bir demoneti
zasyona baş vurmak niyetinde ol· 
madığı söylenmektedir. 

VAK 1 T 
vündellk, 8tyul Uazete 

latan bul A.nkara caddesi, ( VAKJT) yurdu 

TELEFON NUMARALARlı 

Yazı ıoıert tcıetoou: 2"3711 

idare teıetoou : 24:S70 
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POlt.a ııutuııu Nrı •t> 

20 10: Muıikide gülüt (plak ve Violet Magg o duğu yer en ır a- daha ne kadar zaman devaıo 
ıöz.) 21,35: Aktüalite. 21,50: (Günef, mıJ, kalkınıt ve mülazim Dale'yi decek? Bir an evvel aulh akt t 
ay ve yıldız) isimli neıriyat. 23: Ha· de beraber sürüklemişti. 
herler. 23,15 Şarkılar. (Eva Ha~rabo· seydik fena olmazdı. Fransıı 
va tarafından.) 24: Gece konserı, Caz· İkisi de ıon sıhhiye arabasının İngilizler ve biz Almanlar har 

ban~o Kh.z. BRESLAU, 315 m. . arkasından kofmutlar ve hemen i- karım ve zararını mütesaviyeıı 
20 Taganni, 21 Haberler ve ı~ı!e, çine sıçramı,lardı. Otuz metre u-. sim ederdik, olur biterdi. Yo 

21.30: Radyo orke•traıı (Tqannı.lı), · k b' k A trak kolu d b' l 
23,20: Haberler, 23,45: Danı muaıkı- za tan ır as en mo ne onlar bizi, ne e ız on arı 
ıi. geliyordu. Fakat ortalık çok ka - lup edebileceğiz. ,, 1 

B O R S A ranlık olduğu için yirmi metre i- Bu ıefer Violet Maaa cevaP.. ~t 
~ -, lerisini görmek kabil deiildi. O- meden evvel bir müddet dü~~ 

1 hz:ılarında ,·ıl dız işareti olanlar üur· i nun için motrak kamyonun fOfö- müş ve ondan soma dem itti 1'•· ~ 
'!erinde 10 Temmuzda muamele görenler· ru" o"ndekı' arabaua iki kitinin gir- us Ik' d" 1 ı 111 
ll ı .. · ı J - e ı uıman arımız L. ' dir 1 Rallamlar kapanış fiaı arını .ı.rosterır. ı • • b il 

diğini görememıttı. lup ~deriz, kim bil~~!,:. kız ol; 1 

1. rtukut (Satı•) 1 Haıta kamyonunun içerisi zin~ söyhyerek arkaaı uıtu kam)' ~ 

1 

• Londrı 633. - • Vl\ıu 2~· -
1 

dan gibi kaı-anhktı. Mülazim Da· uzanmııtı. Sigaraların üçiif' \dl 
• l\'evyoık ızs. - * l\laı:lrlı 1 ~. - b' d . ..] ~ e k -
• Parı~ 16S. :10 * Bertin 46 - le aıılı duran ır se yenın 1.ıegn · sönmüıtü. Ondan ıonra •- ~ 

il * l\llltno ~ıs. • Vaısova ?:!, - · ğine batını çarpmı§h. Violet Magg nun içinde bir saatten fazla ~ ~ ; ~;~::eı '!::: : =~:;~e~ı· ~·~: : I ise etrafı yoklarken elinin yatmak bir kimıe ses çıkarmamı9tı. S 'll 
,, • Ccnern 'l!i. - • Belgraı 'b, - ta olan bir aıkerin üniforfasma hiye neferi kamyonun saraıntı d 

* Yolohaına 34, - . • • C k ot 
: ~o~•~crcı~ 1' ~-!. . . * Altın o~ 4. - değdiğini hissetmıştı. k asdus . ıt~ rajmen horuldıyarak uyudY ~ 1~ 
• Pr~lı! 100 * !\1cdı.lıye :

4
6 :;o hemen Almanca olar~ emıt J Fakat ne Violet Maıııı, ne e ·ti ıı..• 

31 ,._ R: nknnı '37. - 1 Jıf'! ''l 
* ~rnkho m • • ·- ki: lazım Dale bir an için .o sun~~ 

ii- Çekler (kap. sa. 18) 1 _"Ne berbat vaziyet, müli.zim rini kapamıılardı. Vıolet .,,,,. 1-
• ı.~~ ;,; ~ıı • :\lokhol ıı a O':<ı : dendi, bana bir sigara verir misi- mütemadiyen kol ıaatirıe bak ~I ~ 
• l\t\)nrı o;gsrnı • Vf\ar:a ~.3015 1 niz?,, Mülazim Dale almancayı iyi cepheye yaklatıp yaklaımad•Jı' ~ 
• l'aıh 1 ~ 06 • ~lıdrfı • 815 C p 
• Milhıı cı. ı;- o • nerıııı 2.1ı:M anlıyor, fakat çok fena konu~u • rım tayine çalıııyordu ... ··et~! it 

' • Rrüı..~e ~.401 ' Varşov~ 4 ~ 1 1 ' yordu. Onun için hiç sesini çıkar· deki bombardımanın ıuru!1•1 • Atin· 113 663' • Hudıpt~ır- 3,9!~ ı y· 1 t h k d ' '1tt 1 
• , madan tabakasını ar-ıp ıo e 'tt'k da a ya ın an ıt rum. Eul 

1 
• c·.c.,•\·r· , 4 •• 31 • auı.rc•. ~ll:'[:'S ! T gı ı çe AHONt; Hlı:UF.LI, n : ,,~ , ., • 

- Kabil değil. , soıı·• """ • "''"" "'°" Magra bir ıigara vermiı ve çak • du. Saat dokuzu yirmi ıeÇ~rl' 'furkJye Ecnebi N 
d ? • Am~ttrda' ı.ı7,':l ,. Yoknhaııı~ "·

66 mag~ ını da c_akarak sigarayı yak· dirseg~ile mülazım Daleyi dü - e en' ' • l'ra~ !tl, l 'ı • \Joçl;tı\'~ IOS:' 7 • 

- Y emeg" e yetitemeyiz. mıııtı. Casus kız sigarasını ya · rek fıııldadı: , 

t5eneUk ı.ıoo Kr. %700 1\r. 
6 &)'lık 7.>0 " ı.ıso . 

-~- - E- S H- A -M :r 

- Yetitiriz. ..:-:;.;;;--~-==-=-~-~,;;;...;;-~-~~=~----·-::-·· l;arken yerde yatana doğru bak - "~ Haydi, yürü!,, deınitl1~1 - Hayır ... Hem sanki ne ... Mü9·ı il ıs Banka~· 11. 1 er~·" ··, '
11

: 'Ol§ ve onun bir aıhhiye neferi ol • olet Maaı kamyonun yelkel1
10 

h d d'v' · iLAN U<'KF.TLEIU: Anadolu _ oo ı imento a' -·''" 1 N f · 1 p 
terisin diye ıenin er e ıgını ya· 1 1 HeJı •. 00 ı ' nyon nd -.on, ,ığunu görmüıtü. e erın to • le örtülü olan arka tarafınad ~ 

a aylık 400 . llOO . 
ı aylık \50 .. soo . 

pacak değilim... Karım ol, sesini, rtcart UAıııarın ııa.n sayıtataruıda san· sır. llırn~r • oo ark ııe• -.ııo, · • ı.da kırmızı salip i§areti vardı sürtünerek ilerle.mit ve ora ' ... ı 
timi 30 kuruttan ~far. nk 1&yıfada 250 H 1 O ı d d ~ rır çıkarma. k ı •~1rrlie7. Bankaq '

6
·- a Y

3 
- Sıhhiye neferi yattığı yer e og · diıini •ose üzerine hırakı\l'e ı. N kuru~a kadar c;ı ar. . ı·. ~ı1:on~ --.oo •ark m. co.ı -·.00 1 ır " 

- Olmaz. Sen ıoföraün.. e • ~ tıomonıı ,3 :-o rcıcron - oo 1·ularak hayretle: Ondan sonra, arkadan gele0 , BUyUk, razıa, devamlı UA.n verenlere alt Jıt 

reden gideceğiz?. ayn tenztıtt vardır . ı ı- - -- 1 - "Ne oluyoruz? Siz kimsi • yonlar tarafından çiinen ,.tt ı · d istikrazlar tahviller _, D 
1 

• ,,ı r. 
- ıvıçre en. ••~mıı ııOnJarm bl• oaon ıo •=oto• niz?,. demiı ve mi\lôzim a enın için hemen yan tarafa aıç~•;.ıı 
- Orada duracak mıyız? KUÇtJK iLANLAR: I' ırı.llTiır!t P.or.I 21.1.-1~ ~:lcktri~ ~ :~~ 1 arkasındaki Alman mülazimi üni· Sıçradığı bir ıoıe hendeiı ııtjt 
- lnıan mecbur olmazsa bir · · · 11 27.so Tramv" f .. .. h kerce ·ı d ı du P 

sır deruı 30• lkJ d''aaı ~o. uç deta.ın 66. • . ııı os.so nılıtım o ormasını gorunce emen as yarı yarıya ıu ı c o uv · de 
yerde durma2. dört detaaı 1ıı ve on defası ıoo kuruştur. 1

1 lsıtkıbıDahlli ı oo.- • Anadolu u ı bir resmi tazim yapmağa kalkıf • saniye aonra mülazım Da le 
- Ne zaman kart postal alırız? Uo aylık Uln verenlerin bir defası mecca· •f.r,ı:ın l 15tlkraıı - oo • ı\ııadolu ıı ·-.01 mı9tı. Fakat Violet Maaa ona: 'itihak etmi9ti. 

b• • G k Idık nendlr. Dört aatrrı geçeo Ulnlarm tazıa ı 19H Mu A .00 Anadolu 111 - .00 ] 
- Benzin ıtınce.. eç a · ··,,,·o _ "Yat arkada9, kalkma. Mü i.-•"tırıan tı4!t kurutt&n he.sap edlllr Rafdıt. - 00 • \lümc~~I' .\ ... 

Y apahm artrk. lm•llll-•ıııİll•Iİlll•••••• .... ..___.ii0iiiiiiiii0iiiiiiiiii0öiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,iiiiiiiiiiiiiiiôiiöôiiillii1l.,f• zim efendi seni rahatsız etmek - Ne Y.apahm?. 
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Yunan harbiye nazırının 
ı = 10 - VAKiT 

"Vakıt,, a beyanatı 
Fransız- Rus muavenet 

misakı görüşüldü ~ (Bqtuafı ı laca~> 

yckdigerimize bağlamış olduğunu 
anladık. Şimdi yekdigerimizi sev
diğimizi, Türkler ile Yunanlılar 
arasında heyecanlı dostluklar ku
rulmuş olduğunu, birbirimizden 
aynln1am1z kolay olmadığım his
setik. 

Türk - Yunan dostluğu, iki 
milletin nıhi ihtiyacından doğmuş
tur ve ruhi hislerine müstenittir. 

- Anlcaradaki ukeri mükile· 
meler deYam edecek mi?. 

- Şüphesiz Ankaradaki askeri 
mükalemeler devam edecektir. 
Yalnız, şimdilik muvakkaten te • 
hir edilmiştir. 

- Selinik ıehrini tahkim ede· 
cek ıniıiniz?. 

- Hayır, Selanik şehrini tah • 
kim etmeği düşünmedik. Balkan 
misakınm aktinden sonra bunu lü
zumsuz görüyoruz. 

- Sulhun ihlal edilmeıi tebli • 
kesi var mıdır?. 

- Her hangi bir adamın sulhu 
ihlal etmesinde menfaati olduğu . 
nu zannetmiyorum. 

- Ankarayı ziyaretiniz esna • 
ıında, hülcGmet adamlarımızla 

yaptıjınız temaı Ye mükilemeler 
hakkındaki intibalarınızı aorabi • 
lir miyim?. 

- Ankaradaki mükilemelerim
den idindiğim intibalar pek mü -
kemmeldir. Her şeyden evvel 
Türkiyenin teceddüt ve itilasmdan 
ne istediğini bilen Gazi Hazretle
rinin dehasından, tsmet Paşanın 
harp ve sulh işlerindeki iktidar ve 
meharetinden, • Türkiyenin askeri 

Üniversite Rektör
lüğüne Cemil Bey 

getiriliyor 
N eıet Ôm~r Beyin istifa
sının sebebi ne ? Sabık 

Rektörün bize söyledikleri 
Ankara, 10 (Hususi) - Dün, 

İstanbul üniYeraiteıi rektörü Neıet 
Ömer Beyin vazifeıinden çekile • 
celi Ye yerine Ankara hukuk fa • 
külteıi müderriıler meclisinden 
Cemil Beyin ıetirileceii hakkında 
burada deveran eden ıayialardan 
bahıetmittim. Netet Ömer Beyin 
istif asmı verdiii tahakkuk etmiı • 
tir. Kendisiyle ıörüttüm. Diyor 
ki: 

"-Ankaraya, Yekilete üniYer• 
ıite rektörlüiünden istifamı tak • 
dim etmiye ıeldim. Sebebi, za• 
manımm kıımı azamını tıp fa· 
külteaindeki dersime Ye tıbbi ta • 

harriyala hasretmek iıteyiıimdir. 
idari yazifemden affımı rica eden 
istifam kabul edildi. 

OniYeraite, inkitaf yolundadır. 
Bu önümüzdeki sene bir kat daha 
tekamül edecektir. Fizik, kimya 
enıtitüleri, biyoloji enstitüıü inp 

atma batlanmak üzeredir. Ders le
yazmu da hemen kimilen sipariı 
edilmektedir. 

P:of eaör Niıaenin yaptığı a • 
meliyat kanunu Yardır. Ayrıca 

tababet kanunu Yardı. Aynca la
tanbul üniYeraiteaine ıetirilen 

ecnebi profeeörü hakkında da ka· 
nun yardır Bu kanunların mubte
YUI dahilinde hareket edilmesi 

icap••· 
lcra11 tababet meselesi Sıhhat 

Ye lctimal MuaYenet Yekiletine a• 

kuvvetlerini tecdit ve ıslah eden 
Fevzi Paşanın faaliyetinden, Tev
fik Rüştü Beyin ve diğer Türk ri- -- <Ba.wtaratı 1 tııca A.}1fada> Bundan eve) M. Leıer, lnıiliz Le Journal, "Dünkü m .. 
calinin sayü gayretlerinden hay - Öileden ıonra hariciye nazırları refiki ile birlikte mesainin mu - lerin samimiyetinni ve . 
rette kaldım. Taliin garip bir te- arasında noktai nazar teatisine de- kadderatını hazırlamıt idi. ehemmiyetle kaydetmekte 
cellisi olarak eski Tür~iye dünya- vam edilmit, bir taraftan da M. Sabahleyin yapılmıt olan mü· ıözleri ili.ve eylemektedir: 
nm en mürteci hiikCımetlerine sa- Pietri ile Sir Eyreı • Monıell bah- kilemelerin bilhassa ıilihları bı • Biz, hiç ıüphesiz ki iki 
hip olduğu halde, yeni Türkiye, riye nezaretinde, 1935 deniz kon- rakma meselesiyle mütekabil yar· ketin ıulhu tanin etmektell 
dünyanın mislini bir daha görme- fer ansı hazırlıklarını ıözden ıe- dım miıakları tarikiyle emniyetin olan siyaıetlerinin müıt 
diği en muktedir ve en cc~ur mü- çirmek üzere buluımuılardır. temini meıelesine inhisar etmit kitafları için faydalı bir 
ceddit ve ıslahatçılan bize göster- Salı ıünü sabahı hariciye ve olduiu zannolunmaktadır. nete ,ahit olduk. 
miştir. bahriye nezaretlerinde tekrar içti- Bir teblli ne9redildl Portinax Eko de Pari 

Türkiye, hükumet adanılan ci· malar yapılacaktır. Londra, 10 (A.A.) - Fransız de lngiliz nazırlarının no 
hetinden kıskanılmağa layıktır. Röyter ajansının haber aldığı· ve lnıiliz nazırlarının sabahki iç· zarlarının aıaiıdaki tekild• 

_Tekrar Ankarayı ziyaret e • na ıöre M. Pietri, Sir Eyres Mon· timalarını müteakip atideki tebliğ süm etmit olduğunu y 
decelc miıiniz?. ıell ile ıörüımelerine deYam için neıredilmittir: dır: 

- Şimdilik Ankaraya gitmiye- Londrada bir müddet kalacak ve Fransız ve İnıiliz nazırları a • 1 - İngiltere, yeni add 
ceğim. Fakat ileride Ankarayr M. Bartu, evelce de mal'1m olduğu rasında hariciye nezaretinde cere- vüz misakları siıteminin lı 
ziyaret etmek isterim. üzere buıün öileden sonra Parise yan eden ve bu sabah hitama eren kalacakbr. 

_ Yunaniıtanda diktatörlük dönecektir. mükilemeler, iki hükumetin mü· 2 _ lngilterenin müteb 
ilin edileeefi hakkındaki tayiala· Bartu, bir ziyafette ltalyan zakereler esnasında bahse mevzu avenet misaklarını, lokanıo 
rın aslı var mıdır?. •eflrlle görU9tU edilen hususat hakkındaki noktai kı ile telif etmenin zorluğıa 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter nazarlarını o··ı"'renmelerı"ne medar d f 1 d .... - Benim ve M. Metaksasın dik- sun a az a ısrar e eceıı 
ajansı bildiriyor: olmuıtur. ı kt d 

tatörı:•;;.;• ilan etmek niyetinde bu· unma a ır. 
'\461.& M. Bartunun reıml mükaleme- Bu müzakerelerin mevzuunu 3 İ ·ı· 1 

lunduğumuza dair olan şayiaların - ngı ız nazır arı, 
ler ba,ladıktan sonra cereyan e - bilhassa Fransızların tarki Avru- _ Ruı mukareneti mete 

asıl ve esası yoktur. Diktatörlük den nim resmi münakqata iıtina· pada daha tümullü bir mütekabil büyük endite izhar etmekt 
idaresinin Yunanist.anda ya~aya - den memuriyetimizin aahasmı ıe- emniyet, ıilihları bırakma kon· 4 _ İngiltere, bizim 
bileceğine kani değiliz. Böyle niılettiiini zannettirecek sebepler feranıının istikbali ve' 1935 deniz k f" b" h 
tehıı.kelı· bı·r t"cru"'bede bulunma • ıümüze artı men 1 ır • 

~ vardır. konferansının ihrazi meseleleri ı k k · mu.a ne lüzum wr?. ı göıterece tır. 
M. Bartu, dün alqam F ranıız tetkil elmittir. Hulasa müzakere giinü 

Bu esnada telefon zili ça1mıftı. •cfaretinde verilen ziyafette ltal· Bu son noktada müzakerata linçosu, ıazeteleri derhal 
Batvekil M. Çaldariı Cenapları, ya sefiri M. Grandi ile ıörÜ§mÜt- devam kastiyle Fransız bahriye dilmesini ümit etmedikleri 
Harbiye nazınnı yanına çağırıyor· tür. Fransız hariciye nazırı, sa· nazırı M. Pietri, Londradaki ika- leri vermek ıuretiyle 
du. bahleyin M. Henderson ile silah- metini temdit edecektir. mittir. 

Ceneral Kondiliı, Batvekilin ları bırakma konferanıını yeni· MUtekabll muzaheret ml•akı lngillz gazeteleri mU 
yanına gitmek için benden ayrılır· den canlandırmak için ne ıibi te- Uzerlnde fazla duruldu lar1nı kısa keaiyor 
ken, VAKiT gazetesine fotografi· dabir ittihazı faydalı olacağını Londra, 10 (A.A.) - Dün ak· Londra, 10 (A.A.) -
ıini hediye etmek lutüf Yenezake· münakaıa etmittir. Öfle yeme- pm deveran eden ıayialara ıöre, ıazeteleri, bu saltah Fra 
tini de ıösterdi. ğinde M. Baldvin ile, mumaileyhi halen Londrada görüımekte olan lnıiliz nazırları arasında 

F. nazllollu tiddetle alakadar eden, lngiltere- Fransız Ye İnıiliz nazırları müte- etmit olan mükilemelerdeJI 
Yal m "dafaau m iizaheret miıak projeleri b h k ··ı l 

",.c.!'~liimr~iiirıittfir_.._niiMJ!Niii'ıii'Pr"iH'iiflilriftr,-;iiftiiiıW..r;~;,;;....:;..,....:.._~~ta~:z_:!a~aetme te ve mu a - xııa aeameın-.:u 11 ıta • Jn 

Lokarno muahedesine dir. lerdir. Baltık misakının nüve le§• bazı gazetelerin ıerdetme 
riayet ediliyor mu? Fransız - Rus mUtekabll kil ettiği şimali ,arki misakı neti· dukları mütalealar, umumi 

muavenet misakı celenmek üzeredir. Bilha11a Fran· bariyle Fransız hariciye D 

Londra, 10 (A.A.) - Avam Londra, 10 (A.A.) - Röyter sız, Leh ve Sovyet Rusyanın da· ileri ıürmüt olduiu fi 
kamar~ıında, Almanyadaki son ajansının haber aldıiına ıöre hil olacaiı ve fakat lnıilterenin resmi lnıiliz mahafilinde 
hadiseler dolayısile hük6metin dünkü Fransız - İnıiliz ıörüt • ittirak etmiyeceii bu miıak daha cühle karıılanmıt olduğun" 
Lokarno muahedesinin tahmil et.: meleri esna11nda meYzulardan bi· derin bir tetkike mevzu te9kil et • mine müsait bulunmaktad 

rı·sı· Fransızlarla Ruılann müteka· · t" Akd "z mı"sakına bir mü- k" 1 · mekte oldukları teahhütlere riayet mıt ır. enı amafih, bu fi ır erın mez 
bı·ı mua•enet mı"-- 1- pro1"eıi ol· t · · k kt" meseleı·ı hak- · ld "'•• edip etmemit olduiu tarzında bir y RJD emmım mııa a 1 hafi1de tevlit etmıf o uı-: 
muıtur. Buaünkü teklif edilen kında henüz müıbet teklifler· . · ı a mebua tarafından sorulan bir ıuale • amellerı tamamıy e ve s 
hatlar üzerinde tahakkuk ettiii d b ı ı t 1 iliz k k 1 d ceYaben Sir Con Simon, Lokarno , e u unu mamıt ır. nı rak tahmin etme o av 
takdirde böyle bir misak, Alman- nazırlarının baılıca izhar ettikleri 

muahedenameıinin aktini icap et· ı --1- Alm y l 
yayı da içine a aıı;aa Ye anya• endite, mütekabiliyet prensipİ is- ugos av 

mit olan menafiin bir guna tebed· nın milletler cemiyetine aYdeti ile t · mini verdikleri husustur. ngı- •• 
düle maruz kalmamıt olduğunu Sovvet Rusyanın milletler cemiye- · kd gore •• 

• J Iizlere ıöre, bu prenıipin A e-
aöylemit ve demiıtir ki: tine ıinnesi fıraatlannı hazırbya· · B lk "ll ti · tı~ niz misakına hakim olması ıcap a an mı e erı ar 

- Her halde altına imzamızı bilecektir. eder. . rolü oynamak istemi 
koymut olduiumuz bu vesikadaki Diier taraftan M. Pietri, Sir lnıiliz nazırlarının nıha.yet Paris _ YuıoslaYya k,.Jt 

Eyrea Monıell ile yapmıt olduiu bb · t k ımzamızın ıerefini korumamız Franıız teıe üıünü taıvıp et ı -
icabecler. görüımelerde, Almanyanın da }erine bakılırsa, bu hususta arzu 

1935 deniz konferansına ittiraki ettikleri tekilde tatmin edildikle-

Sta viski işi 
Pariı, 10 (A.A.) - Staviıki iti 

tahkikatiyle me11ul olan parla • 

mento komiıyonu sabık mesai na
zırı M. Dalmier'nin ifadesini adli-
ye nazırına ıöndermiye karar ver 
mittir. 

Sabık ticaret nazırı M. Julien 
Durandm bir alakası görülmemiı 
tir. Diier cihetten, cumhuriyet 
müddeiumumisi sabık adliye na· 

zırı M. Renaultu nüfuzu suiisti
mal ile tecrim eden ittihamnamc· 
sini imzalunııtır. 

............................................. 
ittir. Ecnebi profesörlerin tıbbi 

istitare edebilmeleri meselesi ka
nun ile müeyyettir. 

- Doçentlerin maat meseleıi· 

nin son vaziyeti nedir? 

- Rektörlük henüz bu mesele
den haberdar değildir. Resmen 
mür~at Taki olmamıttır., 

meıeleıini mevzu\. bahsetmittir. ri zannolunmaktadır. 
Fransız Mfarethanealnde Franaız gazeteleri, muza· 

ziyafet kereler etraflnda neler 
Londra, 10 (A.A.) - Dün ak- yaziyorlar ? 

f&ID Fransız sefaretinde bir ziya· 
fet verilmiıtir. Ziyafette M. Bar- Paris, 10 (A.A.) - M. Bartu-
tu, M. Pietri, M. Baldvin, Sir John nun lnıilizlere vermit olduğu iza· 
Simon, Sir Van Sittart, Lord batın, birçok endiıeleri izale et· 
Stanhope, M. Henderaon, Sir Ey- mit oldujunu Petit Parisien ıaze· 
rea. Momell ye Austen Cham- lesinin Londra muhabiri yazıyor. 
berlain bulunmutlardır. Bu ıazete ili.ve ediyor: 

Sabah celae•I Bu meseleleri doıtluk zihniye-
Londra, 10 (A.A.) - Sabable- tiyle tetkik etmek icap ediyordu. 

yin M. Bartu ile M. Ma11iıli M. Baıka türlü de olamazdı. Binaen· 
Henderaonun ikametıihına ıit· aleyh İnıilizlerin anlaıma için 
mitler ve orada silahları bırakma büyük bir kayıu ıöıtermeleri ve 
konferansı reisi ile görütmütler - prk lokarnoıunun artık lngilizle
dir. rin muhalefetine ve hatta lakaydi· 

Biraz sonra M. Bartu, berahe· sine maruz kalması korkusunun 
rinde Fransız sefiri M. Corbin ile kalmamıt olması o kadar hayrete 
hariciye katibi umumisi M. Leıer ıayan bir ıey değildir. 
hariciye nezaretine gitmiılerdir. Fr.kat İqiltere · hükumetinin 
Orada kendilerine iltihak eden taıvibinin, ne dereceye kadar ile
bahriye nazırı M. Pietri ile birlik· ri gideceğini ve bu lasvibin ne gi· 
te Sir John Simon ile olan müza • bi bir tekil alacaiını söylemek ko-
kerelerine tekrar baılamıtlardır. lay deiildir. 

sandr, dünya vaziyeti 
ıazetecilere beyanatta 
ve bilhassa dem ittir ki: 
"- Ortalıkta bir ne•İ 

bulunmaaına rağmen, ';:!J 
nin harbe sebebiyet ve 
tündüğüne kani değilill'' 
Fransa ile Almanya b~r ı'. 
tasız ve doğrudan dotruf' 
mağa muvaffak olurlar••• 
nası daha ziyade aağlaosl 
mıt olacaktır. fikrimce el 
laflar vasıtasız akt ve 111 

1 

edilen anlaımalardır.,, 
Kral Aleksnndr, bund";, 

Ralkal' misakı etrafınd• 
ları ıöv1emittir : . dil. 
"- Bu misakın • ktın 

memnunum. Misak. 
bu noktaıında vaktile .,
f ,.ci hadi:relere •ebel:-if" 
olan ,.ntrika lara karsı 
b. . k"l d 1..hf. ır !ıper teı ı e ece••· 
n1p bu derslerinden gö 
mıt ve bu t,.hlikeyi talll tfı 
lc.mış ole,., Bft'~"" ,..,;ı~ 
alet olmak rolünü oyn 
miyorlar .,, 
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"AK/1. gezintisini unutmaqınız 

Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hcizır ladık 

Dr. IHSAN SAMI m 
1 Tifo ve Paratif o Aşısı 

Tifo ve Par:ıtifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri çok ht'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Her eczane ve 
ccr.a depolarında bulunur. (193) 

lstanbul İkinci İcra Meınurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmeıi tekarrür eden 
ve yeminli ehli vukuf tarafından 
derununda mevcut ve mütemmim 
cüzü olan makine aksamile birlik
te heyeti mecmuasına (elli bir bin 
yüz kırk altı) lira kıymet takdir o· 
lunan Eyüpte Bahariyede Şah sul
tan mahalleainde silihtar ağada 
kain eıki, yeni 1 numara ile mu
rakkam maa arsa bir bap fabrika
nın tamamı ile gene mahalli mez
kurda eski 2, 1, 2 numaralarla mu
rakkam ve keza tamamına (20 bin 
bet yüz ıekıen dört) lira kıymet 
takdir edilen 2573 metre murab • 
bar aahaamdaki arsanın tamamı 

açık arttırmaya vazedilmittir. 
11 - 8 - 934 tarihine müsadif 
cumarteıi ıünü aaat 14 ten 16 ya 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, J elefon: 22925 

lzmir sür'at yol; 
Sakarya vapuru 

Her Per9embe günü saat 16 
da Galata rıhtımından kalkacak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da bmir . 
den kalkıp doğı u lstanbula ıeı~ 
cektir. 

Gazetemiz okuyucularına 
rnahıuı olmak üzere bir gezinti 
tertip etti. Bu gezintinin vapur
la denizde veya huıuıi bir tren -
le lıtanbuldan uzakça, sık ağaç
lı ve çok ferah bir yerde yapıl -
lllaıı, buna ittirak edeceklerin 

ekıeriyetinin arzuıuna bırakıl • 
lllıthr. 

Bu gezintiye davetli olarak 
ittirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on bet Haziran -
dan itibaren gazetemizin batlı • 

iının yanında neırine batladı· 
ihmız kuponlar mukabilinde bi· 

!etlerini alacaklardır. Kupon· 
ların neıri 31 Ağuıtoıa kadar 
ıürecektir. Şimdiye kadar 
çıkan kuponların idarehanemiz
den tedariki mümkün olduğu 

gibi müvezzilerden de iıtiyebi • 
lirainiz. 

Gezintimiz için hazırladıiı -
mız proğram bir çok sürprizler
le doludur. Meıeli musiki kısmı 
herkeıi tatmin edecek tekilde 
tertip edilmittir. Bundan batka 
muıiki yalnız vapurda kalmıya
cak, ıidilecek yerde de ıezinti -
yr. it tir ak edenleri takip edecek· 
tir. Proiramı neırettiğimiz 

vakit mükemmel, vadimizin yal· 
nız kelimeden ibaret .olmadığı 

görülecektir. 
Bir çok ıezintilerin tadını 

kaçıran izdihama meydan ver · 
memek üzere yerler mahdut o • 
lacağı için bili.hara toptan ku

pon tedarik etmek iıtiyenler a

raaında belki müıkülat çekecek· 

lerdir. Bu itibarla henüz kupon 
biriktinniye baılamıyan okuyu

cularımız vana kendilerinden 

bu iti ihmal etmemelerini ve ek

ıiklerini timdiden tamamlama

ları lüzumunu itaret ederiz. 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi, 

Çarşamba günlcıj s:ıat ~o de 1 opha rıe 
rıhtımından bir vapur kalkar. Gidiş 

'c dönüşte mut:ıt iskelelere uğr:ır. 

iz mit Yolu 
Yaz tarif esi 

IOO!ill 1 /'''/!"' ' 1 'lı 1 1
1 ' ' 1 

l••••••ı••••••• .. ı l kadar dairemizde birinci açık art· 
tırmaıı icra kılınacaktır. Arttırma 

Cumartesi ve Pazartesi ıunle
rinden maada her gün bir vatpur 
Cur.ıa ve Sah aünleri saat 9 da di
ier günler saat 13,30 da Toph11ne 
nhtımından ka!kacakbr. 

Denizyolları bedeli kıymeti muhamminenin .. ••••••••••••.I 
% yetmif betini bulduğu ve kay· İstanbul 6 mcı Hukuk Mahkc. 
dinde yazılı ipotek bedeline kifa· ınesinden: 

Sel inik Bankası IŞLETMESi 

Tesis tarihi : 1888 

30. 000. 000 

Acenteleri Karaköy . Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkeci Mühürdarz:ıdr 

H&n Telefon 22740 .... 
yet ettiği takdirde mezkUr aayri Sabiha Hanım tarafından Vez
menkulat müfleriıi uhteaine ihale necilerde Malul Gaziler cemiyetin
olunacaktır. Aksi halde ıon art- de 61 numarada mukim laa Efen· 
tıranın teahhüdü baki kalmak ü • di aleyhine açılan botanma dava-

Sermayeıi: 

idare merkezı : 

Frank 
IS1ANBUL Ayvalık Yolu 

Yapuru 11 
Temmuz 34 "h' .. aında mumaileyhin ikametgahının 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) iz mir 

BANDJRMA 
Çarpmba 19 da Sirkeci 
nbtımınclan kaJkacıkhr. (3799) 

zere 26 - 8 - 9 tarı me mu· 
ıadif pazar günü saat 14 ten 16 meçhul bulunmaıı hasebiyle dave-
ya kadar keza dairemizde yapıla- tiyenin lS gün müddetle ilanen 
cak olan ikinci açık arttırmasında tcbliiinc karar verilmit ve yevmi 
dahi arttırma bedeli muhammen muhakeme olarak 24 - 9 - 934 
kıymetin yüzde yetmiı betini bul- p:.lzartesi günü aaat 13.30 a tayin 
madığı ve ipotekli alacaklının ala- kılınmış ve bu bapta yazılan dave
cağına kafi gelmediği takdirde tiye varakası mahkeme divanha -
satış 2280 numaralı kanun ahka. nesine talik kılınmış olduğundan 
mına tevfikan geri bırakılacaktır . yevm ve vakti mezkur da Yeni pos
Arthramaya ittirak etmek istiyen- tanede İstanbul asliye mahkemeıi 
lerin mezkur gayri menkuli.tın 6 ıncı hukuk daire;i heyeti haki • 
kıymeti muhammenelerinin o/cı me ·huzurunda isbati vücut edilme
yedi buçuğu niabetinde pey akçe- ıi akıi takdirde muktezayi kanu
si veya milli bir bankanın temi • niyeainin ifa olunacağı tebliğ ma
nat mektubunu hamil bulunmala- kamana kaim olmak üzere i!?.n o
rı lazımdır. Hakları tapu sicille- lunur. (1029) 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla • A tloa • Pire 
TRABZON 
sür'at yolu 

Bılümum Banka muameleleri. KedmcktuplarL Cari bir hesap 
ları kOşadı. Esham ve Tabvilit. Kasalar icarı Karadeniz vapuru 

12 Temmuı 

ııııı~-ıı•~ı- Perşemoe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditle 
lnebo!u, Samaun, Ordu, Gire· 
ıun, Trabıon, Rizr, Hopa'ya. 

·cı 11 l'~:tıımll'"W'W l111111l111i111111111 • 

iAKBA 
Ankarada AK b A kitap 

c vinın birinci ,ubesi modern 
bir tekilde Maarif Veklleti 
l:uııııada açı'.rraııhr. AK B A 
i:itıp evleri her dilde kihp, 
rne'\ınuı, ıazete ihtiyaçlarını 
cevap vermektedirler. Gere'' 
lcitıp!arınızı ıerek lmtuiye· 
niıi en ucuz olarak A K 8 A 
l;itap etlerinden tedarik ede· 
b:lirainiı. Devlet Matbıaiıı 
kitaplar1 ve VAKiT' ın neıri· 
l''-hnın Ankarada 11tıı yeri 
1\ K B A lcitıp ev:eridir. 
~l<BA Meıktzi Telefon : 3137 
Bırınci Şube ., : 1761 

' iııcı Subc : Slaman Pazar 
'f\.--Bl 11•11 MIHlllHllllHIHllllllHNllllUIU 

•ramürıelde at koşusu, 
pehlivan güreıi 

,. .. kararnüraelde 20 Temmuz Cuma 
"'"nii Ya'>ılmak " h" "k hl' ,. .. . uzere uyu pe ıyan 
.. ı.ır~·ıc · th-. i:İ rı \'e at koıuıu tertip edil.mit-

LOKS 
OPERET 

Emaalsiz temıillerine pek ya • Dönüıte bunlara illnten Pa-
kında batlıyor. Uk oyun; büyük zar, Of, Pulatbane'ye uğraya· 
tenezzüh eğlenceleri; varyete nu· caktar. (3819) 
maralarının iıtirakile (29 temmuz 11---------------1 
pazar günü akıamı) Kızkuleıi; Bartın yolu 
Salacak Büyük Parkında; (Dünya 
kız ve erkek üniveraiteıi) tabiliii- 8 U R S A vıpunı 

· k 12 Temmuz 
nan arileri bu eğlencelere med'u- p b 
d 1 O erıem e 19 da Sı'rk .. cı· ur ar. gece için partka ayrıca • 

riyle ıabit olmıyan ipotekli ala- Si:::r:n::::ı:::::::ı:ı:::::::ıı:::::::::::::::::::::::::n 

caklılarla diğer alakadarların, ir- ii Adaları güzelleştirme fİ 
tifak hakkı aahiplerinin bu hakla- ~ • t. si 

h · 1 f · f .: cemıye ı 
rım ve usuııy e aız ve maara a :: 
d . 1 'dd. 1 ·ıA 'h' :: tarafından bu yaz mevsımı 
aır o an ı ıa arını ı an tarı m- i! . . . . 

f k }Ad rıhtımından kalkacakhr. (3810) ev a a e varyete numaraları. 
(1037) 

den itibaren yirmi gün zarfında ii ıçın tertıp edılen ıenlikler 

MERSl
•N evrakı müsbitelcrile birlikte daire- fİ l2 Temmuz perıembe akıamı 

mize müracaatları lazımdır. Akıi jf Yat klübü bahçeıinde 
Fatih Sulh İkinci Hukuk Mah- su·· r' at yolu takdirde hakları tapu ıicillerile =i Adalar Revüsü 

kem esinden: ıabit olmıyanlar ıatış bedelinin f: 
Müdei Artin Eıahyan Efendinin AN Af ARTA vapuru paylaşmaıından hariç kahrlar. Mü H ile bafhyor 

Topkapıda Pata meydanında Ba- 13 Temmuz terakim vergi, vakıf icaresi, tan- fj ~u revü Ekrem ve Cemal Re· 
yazit aia mahalleıinde Kalaycı Cuma l 1 de Sirktci rahh· zifiye ve tenviriyeden mütevellit IJ §ıt beyler tarafından ıureti 

k i d 27 N 1 
mınd•n kalkacak. Gı'dı'ıte belediye riisumu müşteriye aittir. S.· mahıusada haZ1rlanmıttır . 

ıo a ın a - 28 o, u hane· E 
de ımukim Pembe Hanım aleyhine lımir, Antalya, Merıi'ne. Da- Daha fazla malumat almak İsti - fi rt.uğrul Muhsin Beyin ida-
ikame eylediii alacak davuından nUıte tunlara ilivıeten Alan• yenlerin 15 - 7 - 934 tarihin - H reu a_~hnda Şehir Tiyatrosu • 
dolayı müddeialeyhanın ikamet • ya, KOllük, Çanakkale'ye uğ· den itibaren herkesin görebilmesi g (Darulbedayi) güzide artisl· 
ıihınan meçhuliyetinden dolayı ravacalchr. 13821) için dairemizde açık bulunduru . ii leri tarafından temıil 
•ıA "lk Iacak olan arttırma ~artnamelcdlc ~-.· edilecektir. 
ı anen • ve gıyap tebliğleri icra l' 

edilerek neticeten 140 l!n. 90 ku- !111••11!!~-!'!I~•-••• 33 - 346 num?.rah dosyasında R Temallden •onr• geç b 
ruıun tahsiline karar verildiği ci· . Göz Hekimi mevcut ve mahalli mezkurelerin ii vakte k•dar d•n• u 
hetle tarihi ilandan itibaren 20 Dr. Süleyman Şükrü evsaf, mesaha ve sairesini havi Ü edilecektir. ii 
gün zarfında hüküm temyiz edil- H:ıbıAll, Arıkara cıddesı :\o. 60 vaziyet ve takdiri kıymet raporu- fi Sabah aaat üçte avdet için va· U 

Teler\,n 22.5M ru görüp anlıyabilecekleri iliiın o· :.=.! pur vardr. .:: 
mediği takdirde hükmün kesbi ••••••••ııııliı•••.: 1 

~ _i11lab Karamürsel, Himayei Et
i. l'ayyare Cemiyeti ve idman Yur· 
lı~ ~faatine tahıiı edilen IKı m\isa
lco '• ana ,....u hayvanlara mahıuı at 

!llıuna duhul' .. ı· d s· · · te ıs . . . ıye uç ıra ır. ırıncı-
telct· • dcancıye S lira ikramiye verile-
... ır. Pehliv .. 1 • rO, ha an aureı erınde de bata 
S'Uı 1 •lbna 40, büyük ortaya 25, kü· 
C.lctiortaJa, 15, uıtaya 10 lira verile-

r. 

lep 
11
1
• ~e Ye Tavpncıldan ıelecek-

katiyet edeceği ilan olunur. - ı lnur. (1349) p Davetiye almak için Cemiyet Jı 

l
.., .. =,,...~;~,~~;~::m::ı::::ıı Beledi ye su la r idaresinden: f ~~::":. ~:::ı:.:~n!:ı ~=~~; 'ı' 

O 
fİ Tiyalr~ıuna (D~rülbedayi) 1 

be Y t Sa İt Denen etmekte olan tılniye ameliyatı d~lavıs:le 14. 7. ~34 Jf Müracaat edılobilir. f 
8 ···ı··ı···::····· .. ········· ·ı 

1 
Fatih Karagümrük Tramvay Cumartesi we J • 7 - 934 Çarıamba günleri Terkos sularının ..... ••• ................ :::::::ı:a:::ınım::::::::::: 

Çın rn r· . ltt fi-. 0
• 
0~ te~un o1unrnu,tur. Bi-

Ota ... tlerı Itır lara, elli, yirmi bet ve 
lcuruıtur. ..,, 

Y1lrttaı!n ı *-••• =-•u 
~k k~zancından mutlakalll 

._ Yazıfendir, borcund 1 

1 ...... 1 • L•1 ur. 
~illt ı'1 yı uı , belle ve yap. 
-... ktıs:ıt v~ Taauruf Cemiyeti ı: * smwıwa ... ,.. 211 • 

durağı No. 4 aı vnilm'k m'cburiyeti ba11l oldu~ u muhterem halka ilin o'u Z A y I 
::::::::::::::::=:c:::::mua 1111•11•11111•1&1- 38 90 numaralı bisiklet plakamı 

Dr. Hafız Cemal 
l'~hili haıtahklar ~ "~"ha111aı 

Cuma ve pazardan batk• ıünJerde 
1' feden sonra ıaat 2i de 6 ya bdar 
İıtanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı huıuıi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Muayenehane ve •• te'• 
fonu: 22398. 

nur. ( 1 S) kaybettim. yeniıini alacaiımdan 

Belediyesi UAnları 1 lstanbuı 
--·-----' 

Emin&nli Kaymalcamhtından: Beya11tta Cümhurivet cadde

sinde taht.adı dDklclnı inoıtecnil olan 18 · 20 No.la hanede, 

dOkkln ile beraber kiraya nrileeejiaden t•lip olanla un Tem· 

~uzun on ıekiıiaci Çerıımba rünU saat on dörtte Daire Encü-
meaiae ıelmeleri illa olunur. (3823) 

eskisinin hükmü yoktur. 
T~ksim Feridiye caddesi 

9 No. Aleko 
(1354) 

§ (3268) No. lu •matör ıöför 
veıikamı kaybettim. Hükmü yok
tur • 

Doktor Burhan Şevket 
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Sivrisineklerin alnlrlendlrlcl vı. 
zıltıları , azaplı bir ııecenln ala· 
metldir. Niçin beyhude ye re 

\ ıztl raplı saatler ııeçlrmell? Flit 
.... ile bunları hemen öldürebilirsiniz • 

O..., Fakat adi ve kat'lyyen tesirden 
t '-- arı olan haşarat öldürücü mayi· 

~~Fı~~~ lerl kullanmaktan sakınınız. FLiT 
dört harfli F·L·i-T tedarik ediniz. 
Siyah kuşaklı ve asker resimll 
sarı tenekelere dikkat ve onları 

.--. mualrren talep ediniz. 

Umumi Deposu : JÜL KREPEM, latınllul, Galatı, Voywtılı Hın No. 1 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

12,000 Kilo Kendir ipi 4. 8. 934 
25,250 

" Yumuıak demir " 9,830 " " 
Lama demiri " 12,000 .. •• •• .. .. 

250 " 
F erro V anadium 8. 9. 934 

350 
" 

Kobalt " 250 
" Ferro Molipten ,, 

500 
" " 

Wolfram " 300 il " 
Titan " 1,000 it it Kromun ,, 

60,000 
" 

Saf Kurşun ,. 

50,000 
" 

Benzin 28 7. 'J34 
300,000 it Gazoil it 

18,000 tt Petrol " 
Yukarıda yaııh malzemeler hiularında giSıterilen tarihlerde 

ayrı ayrı olarak kapalı zarf usuliylc sabo alınacaktır. Şartname-

ıini •l•ak isteyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar Saha· 
alma komiıyoouna müracaatları. Ve münakasaya girmek isteyen· 

lerin de tekliflerini aaati muayyeneye'ye kadar komisyona tevdi 
etmeleri. (3652) 

Mavana münakasasının 
tehiri 

lstanbul ·Liman şirketinden: 
Şirketçe yaptırılacaiı evelce ilin olunan muhtelif çapta 

ma'fanalua ait mUnakaaadan gCSrülen lüzuma binaen timdilik 
•aı geçilmııtir. Keyfiye ilin olunur. 

Umum Müdürlü" 
(1035) 

Devlet Demir yolları llAnlarl 

Yolcu ücretlerinden: Samıun • Sivas lusmında % 60 Maniıa · 
Bandırma kısmında % 50 tenzillt yapılmııhr. 

Şebekenin diier kııımları ile teoıilita tabi kııımlaran iıtas· 

yonları arasında aeyabat edenler de, Samıun • Kahn ve Manisa · 

Baaadırma kııımlarında katedecekleri mesafeye göre, teoıillttan 
iıtifade ederler. 

1 il m 
Samıan • Si•aa 724 525 335 
Mıniaa • Baadırm• Şe'\ir 632 462 294 
İnair • B"adrrma Şehir 9S2 679 432 
TeaıilAt, 15 temmuz 934 den birinci klnun 934 nihayetine 

kadar devam edecektir. Fazla tafıillt için iıtaayonlara mliracaat 
.......... (3818) 

l lstanbul Kumandanlığı !I 
~atınalma Komisyonu ilAnlan. 

Ankarada l\f. l\f. V. Satın . 
alma komisyonu reisJiğin • 
den: 

Ordu ihtiyacı için 200 çift 
seyyar eczayı baytariye san -
dığı ile 1000 adet ampul kutu
ları kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 24/7 /934 
sah günü saat 14 te icra edi -
lecektir. Talipler şartna -
me ve nümunesini görmek ü
zere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede · 
ceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mek • 
tuplariyle birlikte l\f. lU. V. 
Sa. Al. Kom. na müracaatlarr. 

(3053) (3455) 

Ankarada M. 1\1. V. Satnt -
alma komisyonundan: 

Hava kıt'aları ihtiyarı için 
11460 metre mavi renkte kış
lık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 23/7 /934 pazar
tesi günü saat 15 tedir. Talip
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat rnektuplariyle 
Ankarada 1\1. l\f. V. Sa. AJ. 
Kom. na müracaatları • 

(3054) (3456) 
Sahibi: MEHMET ASIM 

Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
YAKl:t Matbaaıı - Iıtanhul 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANK~51 

-~-.~A 
BiRiKT i.QEN 
RAi-IAT-i;Ö~Q 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHA 1 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han B~yoğlu Telefon 44800 
Cumhuriyet meydanı Taksim 

" 
40918 

Necati Bey caddesi Salı Pazarı " 
43439 

Elektrik Evi Ueya11t 
" 

24377 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 

" 
60790 

Şirketi Hayriye iskeleıi Üsküdar 
" 

60312 
23 Nisan caddesi No. 19 Jüyülcada " 

ssııs 
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