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1'a1Yare piyangosunda 
kazanan numaralar 

- 11 inci sayıfada 

Sayı: 5931 Y:azı l~leri Teteronu : 24379 CUMA, 13 TEMMUZ f 1 ıac:ı • ., > 1934 

Gezinti kuponu: 29 
"VAKIT,,ın tertip ettt§i büyUk 
gezintiye iştirak etmek i~in 

bunu kesip saklayınız. 

idare Telefonu • 24370 Sayısı S Kuru, 

slavya •• uza e e- ı g e s 
ı:ya ec isinde 

a~rl<lye cümhuriyeti ile Yugos
Up b kraliyeti arasında aktolu
~t Undan birkaç gün evel Bel
edi} llleclisi mebusanmda tasdik 
"1na~n dostluk ve ademi tecavüz 
tatta ;dıesi bir iki gün evel Belg
kııd'kaya? meclisi tarafından da 
ley1 edilmiştir. Bu münasebet
~. y.~go~Iavya hariciye nazırı 1\1. 
ke\'a vtıç ile ayan azasından bazı 

enizelos n iyaseti Şiddet 
,llll111111lllllffflfffllllffflllllllllltı111UllHlfımlll""'"'1rflHllfn"lflt' 

• e ı 
mizden ve bu bapta söylemit o· 
lanlardan sonra burada da mua• 
hedeyi tahlil etmeme lüzum yok· 
tur. Muahedenin müzakeresi bir 
az geç olarak teşrii meclislerde 
vuku bulmaktadır. Teknik zorluk
lar yüzünden ancak bugün mua
hededen bahis ve onu müzakere 
ediyoruz. Bu muahede, tafsilatı 
cümlenizce malum olan mütekad
dim ve fevkalade ehemmiyeti ha
iz mülakatların mahsulüdür. Bu 
muahede ayni zamanda Balkan 
anlaşma muahedesi gibi muazzam 
bir eserden dahi evel hasıl olmu~
tur. Krallık hükumeti bütçe mü· 
zakereleri esnasında bu bapta iza
hat vermek; siyasetini ve Yugos
lavya krallığının, eserlerinden bi
ri de bu muahede olan siyasetini 
mufassalan izah etmek fırıaına 
mazhar olmuş bulunmaktadır.,, 

elj tın söyledikleri nutukların 
'ka lllerini Belgratta çıkan "Poli

,, gazetesi neşretmehiedir. 

ll. Yevtiç demiştir ki: 
••11.t 

doıt) uahedenamenin ba§ında 
l>oau"k kelimesi bulunmaktadır. 
dit hllk Yalnız serlevhada değil
to:ı akikatr halde dostluk Yu· 

Yugoslavya Ayan Meclisinde 
V cnizclosu şiddetle tenkit eden 

Dr. Uroı Kri'ıl 

) Maziye karışmış ( -
\ bir devlet adamı i l ci ,~::;:~~~~::!'.'~~yan• ikin· 1 
=
g " Venizelos Türkiye ile ittifak ~== 

yaparak Bulgadstandan, ve İtalya 
§ ittifakı ile Yugoslavyadan emin ol- ğ 

=-:--_=_=_=:_ mak istiyor. Bu hareket esasından~-=-~==-=_.,,;_-
hatalıdır. On iki adanın akıbetini. 
Korfu hadisesi, Adalar denizind-: üç 

-

=_-_= tkuh· çl~kk a.damn diş gali d
1
de' _ .k~nd.i.sit~e ==_-_: 

e ı enın nere en ge ıgını gos e-
:_§ remiyor. Arnavutluk aleyhine akte- ~_§ 

dilmiş bir Nitti - V enizelos anlaş-

=----~- ması bulunduğu söyleniyor. Veni-~ __ -_§ 
zelos yaptığı mücadeleler ile Bal-

§ kan misakına pek az. fakat kr.n..di ~ 
= = ~- şahsına pek çok zararlar vermiştir. ~ . 'dd 
E Kendisinin eski fikirler ile hareket : Yugoslavya Ayan Meclisınde §1 etle . 
~ eden maziye karışmış bir devlet a- t Tenkit edilen 
§ damı olduğunu isbat etmi§tir. ~ Venizelos 

\,.11,ıııııı11ın111ıııı11ııırı••ıı11 1111 ııııııııı 1 ııııtııııuıııı•lllltııııııııııııuıt/ 

ı~t'?a. Kraliyeti ile Türkiye ara· 
tdd l trlevcut münasebetlerin mü
dcıl lı&ındadır. Bu ise, doğrudan 
~~ l'\ıya. ademi tecavüz siyaseti· 

· Bu siyaset krallık hükumeti
aimi ve ananevi siyasetidir; 

ilet siyasette, sulhun or· 
ilmesi siyasetinde, mil· 

letler arasında karıılıklı itimat İ§- Muahede ilk üç maddesiyle me- 1 ler, yani diğer yirmi üç madde 
]erinde takip ettiği siyasettir. Bu tin ve gayesinin ne olduğunu a· İ!İn teknik cihetlerinden bahset· 
ıiyaıetin metotları hakem ve adli çık ve muayyen bir tarzda ifade mektedirler. Krallık hükiimeti
teıviye olduğunu söyliyebilirim. etmektedir. Bundan ıonra gelen· nin siyaseti hakkında bildikleri· 

M. Yevtiç ınuahedenin vekdil 
olarak kabul cnileceği ün~idiyle 

(Devamı 10 D<'U ııayı..fanm blrin<'I sütununda) 

doktorlarınınf 
hakkı 1 

Yunan 
Kabinesinde 

Bir iki gün evel gazeteler üni· 
• aitede bulunan ecnebi profe· Başvekille Harbiye 
\\ rı nakkında: bır va<H.-'-s ..,_v_e_r ~ .. ı :~~.._, rası açılCiJ! 

t~r: Bu habere göre ecnebi pro· Tan gazetesi yazıyor: 

Buğday alımı 

Ziraat Bankeısı, köylü 
menfaatine buğday 
piyasasına hakim 

• 

f!~!! b'!,_öl~m!_e__!e'!_di! dav__'!sı_~'!.r:_ü_!d~ 

üçüncü cezada okunan 
a 

f~.~ler aralarında toplanmıJlar, Harbiye nazın Ccneral Kondilis 
lll~teler haricinde çalıfmalarına con beyanatında. Başvekil M . Çalda- ı 
~i.J .. ~de edilmesi için Maarif Ve- risin, kendisi tarafından ileriye sürül-

"tı d. d bb mü~ olan talepleri ihmal etmek sure-_nez ın e te§e üsatta bu· 1 

Banka U. MüdÜT;Ü 
Kemal Zaim Beyin 
V AKIT 'a beyanatı 

Davacı bir Alman kızıydı. Dava edilen de bir 
Almandı. Muhakeme be1 aetle neticelendi. 

_ riy e Vcnizelos ve arkadaşları ile bir 
~ Ilga karar vermitler, bu iti anlaşma yapmağa çalıştığım söyliye-
~~ p tınek makaadiyle de nisai· rck tcnkidatta bulunmuştur. Ceneral 

l>tof .. .. M t• A k >\ .. esoru , ıpmanı n ara- Kondilis bu beyanatını: "Ben siyase-
tondermişler. ten intihar etmek fikrinde değilim .. " 

tıt llu havadis tekzip edilmemi§ Sözleriyle bitirmektedif. 

1 '<11\kl Harbiye nazm bunpan sonra hir 
i~ a beraber, yanlış da olabi-, d topçu alayına Atinanın ımerkezinde bir 
~~ oğruda.. Fakat profesör geçit yapması emrini vermiştir. 
~\t~t.nin üniversite hastahanesi Bu hadise büyük bir heyecanı ve 
1. ltind Jd ~ b. ht l'f · tı k ı~\l e yapmış o ugu ır ame· mu e ı rıvaye er çı masını mucip 

~t~ 'tt münakaşası gazetelerde 
~ ~'tn edip dururken bütün ecne· 

(J)evamı 15 inci ;>'lfanm S linci.i sütununda ) 

t~.~ofcaörlerinin hep birden üni- -:=::===s==p=:-=0=-=~R=~-:-:== l •te h - . d . ak . . 
~bh" arıcın e ış yapm ıçın 

ltw. llaa.ta girişmeleri şeklinde 
~'"-l>a b" '{İtlt ır haber çıkma11 ıayanı 

lttir. 
l' .. 

'6l'le~k doktorları ecnebi profe· 
1 ın ha · tıitıd rıçte çalıtmaları mese· 
~'tı e hasaaa görünüyorlar: "Lo-

~ollh ~~ahedesinin imzaamdan 
Q' "" 'Urk" 
. l l>tof ıyeye gelmi,. olan ecne· 
ı e"l :r el', t &ör erin memlekette sanat 
r e fttel · • lle>'e erı memnudur. Üniver· 
ıJ. h retirilen b' f .. l " iilcQ ecne ı pro esor er 
ttıı.ı~,\' 1rrıet arasında aktedilen 
l'cr e elerde d h' . . . 

l lll·· a ı ıstışare vazı· 
}'- Usteına 1 k 1 Pbıak 0 ara hariçte sanat 
\tl'h.... rnanınu· t" h d -..qll!tur . ıye ı ınu afaza o· 

l 
0'ktor} · Bınaenaleyh Türk 

\ıı, t_ arı için k b 1 
.l ~an ~ a u edilmit o· 
'{ır Unı hakkın t . . 

.,, di" 
1 

emını lazım· 
~or ar l\ . 

bı.t •. 'nun ve huk k 
" tlıra.-. u noktasından 
~lttı -.ın lama d 
L '- !i.iph '- men oğru oldu-
~d, e YoKtur. Fak t • . 
' r tatb'k a tımdıye 
~d, hll • ~ at veya ne§riyat saha-
~"'"'· ıtırazlara pek 0 k d 

... ,Yet ·ı . a ar e-
l'erı nuyor gibi b' h 

1r al 
Mehmet ASIM 

B"'günkü 
müsabakalar 

Luçşala, Çaklani 
Bugün ıehrimizde hemen g'.iı ül

memiı denecek derecede mühim spor 
hareketleri vardır: f enerbahçe takr
mı Kadıköyündeki stadında Yugodav-

. onu Beoaradski takımı ile ya ıampıy • . . 
k 1 k Balkan atletlerı Takıım-
arıı aşaca , 

de atletizmle boy ölçüşecek, ge~e Tak-
simde Galatasaray • Beşikt~ş ıılt ~a-

l kt Bu husuıtakı tafsılatı 
çı yapı aca ır. 

d k _tt.amızda bulacaksınız. o uzuncu sayu 
Resimlerimiz bugün Taksim ~·· 

d .. v• ı·z Salkım atletlerın-11n a gorecegım 
den ikiıini ıöstcriyor. 

İstanbul üçüncü ceza mahke- Her Aleksander Şpitser ... o, man· 
mesinde, dün aktam üzeri, mev - kemede yoktu. Gelmediği için, 
zuu alaka uyandırıcı bir dava gö • muhakemeye gıyabında bakılması 
rüldü. kararlaıtırıldı. 

Davaci da, dava idilen de Al- Dava, yazı ile ve sözle tehdit 
mandır. Froylayn Anna Şvats, davası.. Ölümle tehdit! .. Tehdit 
genç, güzel, sevimli, kibar mühite ı 
mensub şık bir kız •.. dava ettiği C Devamı 6 meı sayfanın s üncU 11Utununch\ ) 
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Yeni T efrikalarımız il: 
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Kemal za;m Bey ( 

Ankara, 12 (Huauıi) - Buğday ~ 
fiatleri listesi henüz Vekiller He- ( 
yetince tasdik edilmedi. Muhak- = 
kak olan şey, Çukurovada husule § 

gelen ve ancak Ziraat bankasının 1 

" 8 
u 
L 
A 

Hükümdarları 

1 
( Denmı s inci ııa;>lnnın 2 inci 11\ıtununda. ) , 

Şehrimize gelen döıt lran hü
kümdarına ait meraklı hatıralar 
- nasıl karşılandılar, memle· 
ketlerini nasıl idare ediyorlar· 
dı? - Kac;ar hanedanının ku· 
ruluşu ve sönüşü .... 

Sinemalar 
açılıyor! 

Sinemacılar vergiyi 
kabul ettiler 

Sinemacılarla belediye arasındaki 
ihtilaf bitmiıtir. Sinemalar bugünden 
itibaren açdacakhr. Sinemacılar Da
rülaceze vergisini vermeği kabul et
mişlerdir. Bu müna11ebetle1 Vali ve Be· 
lediye Reisi Muhittin Bey dün bir mu
harririrnize !U beyanatta bulunmuı· 
tur: 

( Do\-amı G ıncı ııayfanm ıs inra ııütunıuıda) 

Avrupada seyahat rekoru krran ve ls
tanbula ilk gelen İran hükümdarı 

Nasirettin Şah .. 

=-=-=-=-==--=·=> o o 
Avrupada harp 

Salı gününden iti
baren gazetemizde 

bulacaksınız •. 

YA Z A N : 

NiYAZi 
AHMET 

«>=•=·=-=·=-= 
olacak mı? 

Bir Amerikalı muhabirin ihtisasları 
önUmUzdekl Pazar günUnden itibaren VAK ı T ta 

• • • okumaya bathyacaksınız ••• 

'--•• a JJ rww lııu 1Man"11111•ıı•n•ıuııs n ı ıau ın11111uıtflllNll11Utıau1ıtııtuı~uuJ 
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Orta Avrupa Tehlikede mi? Şükrü Kaya B. Vekiller Heyeti topla 
IB-~J···~;"'"B-;-·~~i;iii tısında tetkiklerinin neticesini anlatt F ran.sanın siyaseti 

g Ş Ankara, 12 (Huauıi) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey i1~ 
tenkit ediliqor mühim bir OUtUk Jstanbulda Umum Jandarma Kl:mandam Kazım Pa§a ile Hari'1 

•• l d• Umum katibi Numan, Dahiliye müstetarı Vehbi, Ankara V• ,, . 
SOY e 1 Mümtaz, Mat~uıt Umum Müdürü Vedat Nedim, Emniyet Umum ~" 

Garp ve Şark lokarnoları arasındaki harici ve dürü Tevfik Hadi Beylerle bir çok erkin tarafından karıılandı • )'~d 
dahili bağ, Avrupa muvazenesini bozabilir. M. Georkief, 1 ürk dost- Şükrü Kaya Bey istirahat etmek üz~re doğruca köıküne 11 "t•ilc. 

Berlin, 12 (A.A.) - Havas a
janıı bildiriyor: 

Son aünlerde M. Bartunun 
Londra ıeyahatini muvaffakıyet • 
ıizliie mahkum addeden Alman 
matbuatı fİmdi F ranuz nazırmın 
çok büyük bir muvaffakıyet elde 
ettijini kaydediyor ve hatta bazı 
aazeteler elde edilen neticenin 
Franaızların ümidini dahi geçti
jini yazıyorlar. 

Yarı resmi Correıpondance dip 
lomatique aazeteıi, M. Bartunun, 
F ranıız hariciyesinin idaresini e • 
line aldığı gündenberi, İngiliz ka-

> :ncıine kartı neticeli ve mesut bir 
tabiye kullandıimı kaydettikten 
ıonra F ransanın lokarnolaştırma 

siyasetini tenkit ederek diyor ki: 
Bu siyaset, kızıl orduyu beynel

milel hayatta eıaılı bir unıur ha
line getirebilir. Garp lokarnosu 
ile fark lokarnoıu arasındaki ha
rici ve dahili bağ Avrupa müvaze· 
nesini bozacak ve orta Avrupa 
memleketlerini tehlikeye dütüre -
cektir. 

M 8arthou Romaya 
gidecek mi? 

Roma, 12 (A.A.) - M. Bulu
nun Romaya seyahat edece)i ba· 
berlori İtalyan :.6uatında tekrar 
yer bulmal: t~ :. ır. Fransız sefiri 
umumi kanaate göre, M. de Cham· 
brunun Parise gitmeli M. Bartu • 
dan bu husustaki taıavvuru .' hak
kında malumat almak ve ltalyaya 

ıeyahati Romada iyi bir tekilde \ 
karşılanacağını kendisine bildir
mek maksaı\~·na matuftur. Bu bap· 
ta halyanın da, lngiltere gibi, lo· 

/uğundan hararetle bah- Öğleden sonra Vekiller Heyeti içtima etti ve Dahiliye Vekili 1 ~11" 
karno itiliflarmın tatbikini müte- d ' B lk . k ya tetkikleri etrafında izahat verdi . 
keffil olduğu hatırlatılmaktadır. se ıyor ve a an mısa ı Heyeti Vekilece Trakya hadise sinin mahiyeti hakkındaki ırı• 

Romanya Batveklli M. etrafındaki düşüncele - matın ve hükumetçe alınan tedbirlerin neşredilmesine karar •' 
Barthou ile görU9tU rini anlatıgor.. mittir. 

Pariı, 12 (A.A.) - Havas a
jan11 bildiriyor: 

Romanya batvekili M. Tatares· 
conun Bartu ile yaphjı mülakat 
iki ~emleket münaıebatına Ye iki 
nazırın tahıi muaref elerine hakim 
olan muhabbetkirane samimiyet -
le metbu olmu9tur. lnıiliz kabine· 
ıinin mütekabil müzahereti miıa· 
kın projeıini taıYİp ve bu projeye 
müzaheret etmesi, miıaklar ıiya· 
setinin başlıca amillerinden biri 
olan Romanya hükumetini bilhaa· 
ıa alakadar etmektedir. 

M. Tatareıconun seyahati, Fran· 
ıız hariciye nazırına Romanya
da ıösterilen ve F ranıada bir min
nettarlık hatıraıı bırakan hüınü 

Sofya, ~ 2 <A.A.) - .B~,~ekil 1340 ve müteakıp yıllarda tahriri 
M. Goergıef, bu ıabah mı Ilı tıyat-

ronun ıalonunda, büyük bir alaka yapılmış arazi 
ile beklenmekte olan ıiyaıi nut • 

k · t tm' t' B k'l b Ankara, 12 (Huıusi) - 1934 ve müteakip yıllarda tahriri 1 
unu ıra e ıı ır. afve ı , u 'd k l d' .1 • · · 9 4 · 'b t tk ..ı h"kA b dd "I" .. mıt, yenı en ıymet en ırı mıt arazının, 3 ten ıtı aren 

nu un;aa, u umet te e u unun k I . d . d 40 · d' ·ı k b k ' · k l k k 'f · d 1 k . . . d b ıymet erın en yüz e ın ırı ere a ıyeıı ıymet o ara a 
arı eıın e meme etın açın e u· d'l' K 1 . d .. d k k f l · d' ·1 k k ·ı · k .. · 

1
• . . ı ır. ıymet erın e yuz e ır tan az a ın ırı ere ah etmıt • 

lunma ta oldugu elem 1 vazıyetı sahiplerinin haklarının mahfuziyeti hakkında mecliıten ton çı 
kısaca hulasa ettikten ıonra mem- kanuna ıöre eıaıların teebiti Maliyece tamim edilecektir. 
lekeli felaketten kurtarmanın ye- Bu kanuna ıöre, evkafça takıi tle aatılmıt yerlerin bedelleri 
gine çareıi, fırkalar haricinde bir bakiye paralar, borçluların iıteğile on ıeneye kadar taksite hail 
hükumet tetkili olduğunu ıöyle- 200 liraya kadar borçlar üç, iki yüzden bet yüze kadar borçlar 
mi~ ve föyle demittir: ıeneden hzlaya takıite bailanamaz. Tecil edilen paralara y'' 

.,_ Hükumet, devlet otoriteıi· beJ faiz ili.ve edilir. Borçlarım birden ödiyenlerden yüı:de bet 
ni teıiı etmit ve ihtilalci tetekkül· konto yapılır. 
leri f eıhederek ve bir takım et -
haı elinde bulunmakta olan ıilih- Fabrikası 

kabul nazarı itibara alındığı tak. lan toplıyarak devletin nüfuzumı lnkara, 12 (Huıuıi) - lıparta &Ül yağı fabrika11 için bankıl 
dirde, iıtiınai bir mana ifade e- arthrmıthr.,, yapılmakta oldujunu bildirdiğim müzakerelere ittirak etmek iJ 

Isparta Gül Yağı 

der. M. Bartu, M. Tatareacoyu Baıvekil, ıözüne nihayet verir- buraya çajrılan lktııat Vekaleti tahlilatı ticariye laboratuvarı 
Parise davet etmek suretiyle iki ken, Bulgariatanın Milletler Cemi dürü Halit Bey latanbuldan geldi. Kendiıiyle ıörüttül'D. Bana: 
memleketi birlettiren bağların sa· yetine kartı daima hissetmit oldu· "- Evvelce bu havalide ilmi tetkikat yapmıttım. Şimdi 
mimiliiini teyit etmek istemiştir· ğu ve hiısetmekte bulunduğu ra- tetkikatı izah etmek üzere geldim. Yakında lapartaya gidece ,,• 
Mıntalca mlsaklart alete- bıtadan bahetmit Ye demittir ki: Dedi. Blr haftaya kadar gül yı:ıiı tirketi nizamnameıi tesbİ 

minin kabulU 
Lo ~ra, 'lt N'il'&.) ~a.-T~~".,.-~ a.. ~..._.'°' ıwa.,..ımll•~-~ dilecik. .ıe. fuliyet e,e ilecektir. 

kabine içtimamda verilen bir ka· essesenin iımi ve vazifeıi izim Yeni üniversite rektörü 
rara göre, Franıamn terviç ettiği milletimizin vicdanında itimat ve 

ı ı 1 Doçenet /er işile meş-mıntaka misakları sisteminin n • ümit hissi i e yer a mı§hr. 
giltere tarafından etaı itibariyle Balkan miaakına kartı ittihaz gul olacak 
kabulü üzerine, lngilterenin bu u· etmif olduğumuz hattı hareketi Ankara, 12 (Huauai) - Yeni 
sulü kabul ettiği alakadar devlet· tayin eden keyfiyette Milletler Üniversite rektörü Cemil Bey, 
lere derhal bildirilecek. ve devlet- Cemiyetine ye onun nizamatına Maarif Vekaletinde temaslar ana 
lerin mezkftr uaule iltihakını ingil- olan bu hürmet ve riayetimizdir. devam etmektedir. Cemil Bey 

terenin memnuniyetle kartılıyac&· Bu hattı hareket, bütün Bulgar bize: 
ğı beyan olunacaktır. milletinin iman ettiji beynelmilel "- Doçentler itiyle henüz uğ. 

nıtfet hi11ine olan itimada leva - ratmaja vakit bulamadım. Bir 

l\UçUk telgraf haberlrri 
Ş Ziraat müıtetarı Atıf 

cumartesi ıünü bir ay mez 
ile latanbula ıidecektir. 

§ Ziraat Vekili Muhliı Be1 
ğuıtoıun on betinde teEtite 
cak, garp ve orh. Anadolutıl 
zecektir. 

~ NUfua umum müdürü Ali 
lip Bey yarın latanbuldan d~ 

Raqştagın içtimaına 
ehemmiqet veriliqor 

fuk etmektedir:,, iki ıüne kadar lıtanbula ıidece-

Bulıar batvekili nutkunda Bul- ğim. Eğer doçentlerin rektörlüğe 
· k ·ıı ti 1 ı müracaatları vaki iıe tetkik ede • 

gar11tanın omfu mı e er e o an 
münaaebatından bahıederken ceğim.,, dedi. 
Türkiye ile olan münaıebatından Mektep progra11ılarında 

cektir. 
~ Ziraat enıtitüleri profet8 

yakında memlekette tetkik 
haline çıkacaklardır. Prof 
ler, dün m~.tbuat umum 111U 
Vedat Nedim Beyin itlirakil' 
raat Vekaleti müdUrlerindell 
din Beyin yanında bir toP 
yaptılar ve ıeyahat etraf uıd• 

Hitler bu akşam 

konuşacak 

da töyle bahıetmittir: değişiklikler yapılacak 
"- Biliyorsunuz ki, Türle - Ankara, 12 (Huıuıi) - Bu 

radyoda 
Bulıar doatluk, ademi tecavüz ve ıabah yeni Maarif Vekili Abidir. 
hakem misakını geçen sene tecdit Beyin reisliği altında maarif mü

dürü umumtlerinin ititrakile bir 
Berlin, 12 (A.A.) - Havas a· ı 

janıı bildiriyor: I 
Rantagın bu içtima devresi , 

ıiyaat ve diplomnıt mahafilde bü • 
yük bir alaka uyanclırmıttır. 30 
haziranda bir takım mebuıların 
kurtuna dizilmif olmaları dolayı· 
ıiyle mebuıların tam olarak bulun· 
mıyacakları gibi hükumet de bü • 
tün erkim ile hazır bulun&mıya· 
caktır. Çünkü Roehm, kurtuna 
dizilımittir. M. Fon Papenin içti
maa itt1rak etmesi muhtemeldir. 
lktııat nazırı M. Shmitt ise mezun 
bulunmaktadır. 

Batvekilin yalnız Alman mille· 
tini dejil, ayni zamanda bütün 
dünyayı tatmin edecek beyanatta 
bulunmaıına intizar olunmakta
dır. 

ları bırakma konf eranıındaki 
toplantı yapıldı 

ettik. Biz bunu yapmakla, cenu

mevkiini almak üzere Cenevreye bu şarki komtumuzla daima iyi 
avdet etmek taıavvurunda oldu- münasebetler idame etmek makıa Haber aldığımıza ıöre, bu lop· 
ğunu ıöyliyeceii beyan edilmek - diyle aırfecleceğimiz gayretler lantıda mektep proıramlarında 
tedir. için zaruri olan sükun ve itimat yapılacak eıaılı deiitikliklerlt 

Alman ıiyaaetinin istikametin· havaar;'l inkitaf ettirmek ve kuv· bundan ıonraki yeni iıtikamet me· 
deki bu tebeddülün Stra mülakatı· evtlendirmek istiyoruz... ıeleai ıörütülmüttür. 
nın neticelerinden olduğu ıöylen- lktısat Vekili segohate 
mektedir. Hukuk fakülte&i imtihan- çıkıyor 

Hltler radroda nutuk /arı bitti Ankara, 12 (Kuıuai) - lk-
attıllyecek Ankara, 12 (Hususi) - An- 1 tiaat Vekili Celil Bey yarın ıeya 

Berlin, 12 (A.A.) - Batvekil kara Hukuk fakülteıi imtihan· hate çıkıyor. Vekil bey eYvell Eı 
M. Hitler yarın aktam ıaat sekiz- l h kiıtehir fabrikaıını teftit edecek 
de -lıtanbul aaatiyle 9 da _ bü· ları bitti. 32 si ley i, 20 si ne ari T 

olmak üzere 52 talebe diploma al· oradan Buraa ıerıiıini ziyaret et· tün radyo iıtaıyonları tarafından 
ı L: dı. 46 talebe ikmale kaldı. mek üzere Bursaya ıidecektir. Vt netredilecek o an münim bir nu· 

tuk irat edecektir. lamail, Necip, Ziya, Salih, Re- kil Bey lıtanbul yoliyfe Ankarayı 
t S l A • Hakk lh z· dönecek, sonra Ba•vekille yeni Kealerln azli fa , e amı, ı, ıan, ıyr 'I' 

fabrikaların temel atma meraıim · 
Berll·n, 12 (A.A.) _ Birkar Beylerle Sem. a.het ve Hatice Ha· 

-s 1 d seyahatine çıkacaktır. 
aydan beri Alman iktısadiyatını mmlar çok ıyı derece a mıtlar n , .... , .... _.. .. _., _ .. , ... ,",,..,, .. ,, .. ,, .... ,,.,,,, 

H ı h . 'd kt l M Ph'lip --·-·""' ' •••••••uınu--11111·--·-M. it erin arıci ıiyaaete ait ı are etme e o an · ı k A h il d·ı v. . . 
K 1 · l' ld k h · atı surette a e ı eceımı ve tım· 

maktadırlar. 

•1anatr, hiç füpheıiz çok mühim e11 erın az ı, o u ça e emmı· 
elaca1cttr.. yelli bir hadiıe addedilmektedir. diki halde Kont fon Derıoçun mu· 

Sfyuf mahafilde ba,•ekilln Al- Reımi tebliğler, .Alman iktııa· vakkaten iktııadi İ!ler müdürlU • 
MDyanm mtlletler cemiyetile tilah 1 diyatı meselelerinin pek yakında tüne tayin edilımit oldutunu yaa· 

Şunu da ilave etmek icap eder 
k; bu makamın vazife ve ıalihi
~ etleri hiç bir zaman sarih bir 
ıurette tayin ec4ilmit delildir. 

rüstüler. 
~ Bu:ıün enıtitülerin iknı-1 

len bak:ye dahili tesisatınıl' 
kabulleri yapıldı. I 

~ Maliye müteha11111 > 
bugünlerde lıtanbula 'le or. 
lzmire ıidecektir. Burad.lı' 
kiklerini bitirdi. Müteha~;, 
)ayetler tetkilatını mahalh11 t 
kik edecek ve raporunu h••' 
caktır .. 

§ lıtanbul telefon 9ir1' 
hükumetçe satın ahnacai• 
da ı:rkete bildirilecektir • . 
mel~ bir senede ikmal edil 
lıtanbul telefonunun, ~el 
bir müdiriyet tarafından • 
dü!ünülüvor. 

Şahenşah Hı-1 Tahrana vardı ,,,-
Tahran, 12 (A.A.) -

1 henıahı Hazretleri düıı 
muvtı.;"lıt .,tmiı ·:"? hır.1k , 
d nn hararetle k~rıılan111lf"' 



Jı ili bir müessese 
~l'~k Mİilet Meclisi yaz tatilini 

Uel'İ • ~Ürkiyenin yarınki ilim fa-

l 
J:i ~ın faydalı olacak bir mü

a~J d ran kanunu kabul etti, ka-

t 
~ \ 1

: Basına yazı ve resimleri 
at 11~ l\nunu'dur. 

J'k ~anu~a göre lstanbulda bir mü
y i'.~ e!kil edilecektir. 

arİ'1~ıi ~~. Y~ı ve resimleri der!eme 
VI ı.. Urkiyede neşredilen bütün 

, "e . 
m Jll 1~ rııale, mecmua, hülasa basıl-

dı }'lt \le resim olarak tarihi tenvir 

e gi ~·eai1Itrıcı vazifesini görecek bü • 
. 1f• alar burada toplanacaktır. 
l 1111111\ b" • • • 

iı . . ır yandan tarıhe hızmetı 
.ı~ . &'ıbı fikir hayabnı adım adTJT1, 

J1'I p lllıka ~ 
~.. n bırakacaktır. 

'/e ( °l'le b" •• • • d' L 
~tııl ll' muessesenın ıım ıye K.a-
1 h llıarnış olmamasının acısını her 

ri ~e e~ Saniye hissetmekteyiz. Tür
~,.. 1kının başladığı günden be

lin n . 'k . eşrıyatı kuşbakışı seyrede-
)a~llıkanına malik olsaydık, Türk 

i 1' k llın tarihini bugün daha vu

tı~ 
1 
ll~dedebilecektik. Halbuki bu

.11 dakika yakın tarihlerde Türk 
ııı. 

ti 1nkişaf seyri hakkındaki hü-
. illi~ sadece tahminlerden iba-

~~ 
'İıı~ll Yazı ve resimleri derleme 

1ıı b~irn için bir faydası daha 
ııı ' bu faydayı kütüphanelerde 
ı:~, .tetebbü yapanlar daha iyi 

İlitıı • Bızim henüz tam mana!liyle 
llraştıncnıru doyuracak, ona 
edecek bibliyagrafyalarnruz 

~· 
~llların mevzularını hülasa e

t~~· ~Ünderecatı hakkında fikir 
k Jı bıı ı!,Jiyagrafyalann bolla.ması an

!"$ eıeı.~ lt\üessesenin vücuda getirece-
i.1~ tle imkan dahiline girecek -

arı ~· . 
: ·~liYagrafiylerin ve bir memleket 
di · lırun mütetebbiin önüne inkita-

ğİ ~ ~alde serilebilmesi ilim ve fikir
cebif . haeden her topluluk için bir za-

3 Ar. 
~ •a.rureti ihmal eden senler ilmin 

~gradığı seneler sayılacaktır. 

Sadri Etem ~~.__ ____ _ 
ıf S' ~~~ ve Edebiyat Fa
:ıufl lllteleri mecmua 

Bef ai~ çıkarmıyorlar 
e ç ~~k~azete edebiyat fakültesi 

ı-11 tık fakültesi doçent?erinin 
~\ ötrak bir mecmua neşretme

AIİ ~ t~l" Verdiklerini, hu mecmu
clô ,,; }'liksek ilim müess~ıelerine 

eden elemanların fikirleri
.t~d k ,ô y ece lerini yazmı§tr. 

e e · 'ı>tığl hk'k .. bö' ıı it l nuz ta ı ata gore y-
ofe1 ,r,t•avvur yoktur. Doçentler 
rııOO ~~~1nda toplanarak bir karar 
il' •!lerdir. 

eı1>t} -o-

p1'"'~tlgü "'ki. ··d···· to {'il ınru erı mu uru 
nd• L,. tıa.n gu"'ın "'ki · "d' ... M. ~'\l!id· ru erı mu uru 

1 
,~ bt~hıs dün lstanbul gümrük• 

' 'h af,. ... a b .. d .. ·· H ~~ tötr f ~ aş mu uru asan 
ııt ııt-ı; ından İstanbul gümrük" 

ıJı ~. (\ lltna takdim edilmiştir. 
>- ~~kt a.ra.cidiain Atinadan bek· 

ot' ·ı;. ı e oldug" . 'k" .. k . ıf:. 4'~?\d• • u emır ı ı gune a .. 
1'• d.i~te tııne gelecektir. Emir 
ı•• ' il •o .. · ~e J~aı ta .nra mutterek mesaı 

11 )~ tqun edilecektir. 
ı•' 

üniversitede 
Kadroda değişiklik 
olacağı doğru değildir 
Üniveraite rektörü Neşet Ömer 

Beyin istif ası üzerine çıkan şayia
lardan dün bahsetmiştik. Yeni va
ziyete göre üniversitede hiç bir 
dekan vazifesinden istifa etmiye
ceği gibi kadroda da bir tebeddü· 
lat olmıyacaktrr. 

Neşet Ömer Bey, yeni rektör 
vazifesine baılayıncıya kadar ve
kaleten işlere bakacaktır. Neıet 
Ömer Bey, evelki gün Ankara• 

dan gelir gelmez vazifesi başına 
gelmiş ve geç vakte kadar meşgul 
olmuştur. Bazı gazeteler, evelki 
gün ünivertiaede bir içtima yapıl· 

dığmı, bu arada bazı meseleler 
görüşüldüğünü yazmışlardı. Ala
kadarlardan yaptığımız tahkikata 

göre hu içtima, mutat içtimalar· 
dan biri idi. Neşet Ömer Bey va· 
zif esinden istifa etmiş olmakla be

raber vekaleti ifa etmekte olduğu 
için içtima günü olması hasebiyle 
toplantı yapılmıştır. Yeni rektör 
Cemil Beyin cumartesi günü An· 
karadan hareket ederek pazar gü· 
nü yeni vaizfeıine başlıyacağı an· 
laşılmıştır. Neşet Ömer Bey dün 
geç vakit üni~siteye uğrıyarak 
mutat işlerle meşgul olmuştur. 

Zincirlikuyu mezarlığı 
Zencirli kuyuda yapılacak o· 

lan mezarlık altı ay sonra bitmit 
olac;ktır. Şehirde mevcut diğer 

ihtisas mahkemesinde 
mahkum edilenler 

Dün sekizinci ihtisas mahkeme· 
sinde eroin kaçakçılığına dair ba-

zı davalara bakılmış, alakadadar 
cezalandırılmıştır. 

Ceza görenlerden Ömer LUtfi 
Beyle Sadiye hanım birer sene ha· 

pis, ikişer yüz lira para cezasına, 
Burhanettin isminde 18 yaşında 

bir genç dört ay hapis, 80 lira pa· 

ra cezasına, tavukçu Halik ve 

Muzaffer isimlerinde iki kişi de 
birer sene hapis ve ikişer yüz lira 

para cezasına mahkum edilmişler• 
dir. 

--o--

Taks;m bahçesi kiralandi 
Taksim bahçesine bir talip çık· 

mış, bahçe bir sene müddetle beş 
bin liraya kiraya verilmiştir. 

--o--

Adalarda su ucuzladı 
Adalarda oturanlar, liman şir • 

keline müracaat ederek deniz na

kil vasıtalarıyla taşman iyi sular
rın daha ucuza satılmasını iste

mişlerdi. Liman şirketi bunun Ü· 

zerine evvelce suyun metre mik • 

abmJ 84 kuruşa verirken şimdi fi. 
atı 60 kuruşa indirmiştir. 

--o-

Belediyede bir tamim 
Belediye maaş bodurolarında 

mühür kulamlmaması ve muame
lenin imza ile yapılması alakadar· 
lara tamim edilmiştir. 

mezarlıkların vaziyetleri şehir Ek k l 
1

,. .. . :ı kt" 0 me on para ucuz uyor 
p a ına ııore la'Yın eaece ır. 

zamana kadar bunlara cenaze gö- Belediye pazartesi günü ekme· 
mülmiyecek, birer park şeklinde ğe narh koyacaktır. Yeni narhın 
muhafaza edilecektir. bugünkü fia.tlan on para aşağı o• 

B l d. U" k .. d 1 b I lacağı söylenilmektedir. e e ıye s u ar ve ıtan u 
cihet!erinde de mezarlık yaptıra
caktır. 

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosunun üçüncü 

keşidesi dün bitirilmiştir. Sonla· 
rı 58 ve 73 ile nihayetlenen numa· 

ralar ikişer lira amorti alacaklar
dır. 

lhtikarı tetkik 
Dahiliye vekaletinin emriyle 

teşekkül eden ihtikarı tetkik ko· 
misyonu yarından itibaren topla· 
nacak ve çalışmağa baılıyacaktır. 

-o--

Hava raporu 
Kandilli rasathanesinden veri• 

len malumata göre dün hava taz• 
yiki 757 milimetre, sıcaklık en 
fazla 27, en az 17 santigrat idi. 

Rüzgar lodoıtan esmit, azami 
ıürati saniyede 3 metreye çıkmıt· 

tır. 

kanuni lüzum görmedi. Resimlerimiz- J 
q;n ı.iri •. s-ü:ılc~e.Q ~ ka;- ;ah ~ • j 
nan bir ıinemanın tem.iılenltlni, fııtli· ..... . _..,..,, .. 
.)'t,c •• azırt~ gostenyoı. 

Bulgar mezarlığındaki 
toplantıdan sonra .. 
Razgrat vakası üzerine Bulgar 

mezarlığında yapılan toplantıdan 

sonra, dağılmalarını söyliyen po -

lialeri dövdükleri iddia olunan 
bazı talebelerin muhakemesine ls-

tanbul üçüncü ceza mahkeınesin· 

de, dün devam edildi. 

Dünkü muhakemede, §ahit din
lenilmesi, istinabelere cevap gel· 

mesi bitti. Müddeiumumi, dosya
yı mütaleaya aldı. Muhakeme , 
ayın yirmi altısına bırakıldı. 

Vapurdan mal çalmak! 
"Şirketi Hayriye,, nin "71,, nu

maralı vapuruna sandal yanaştı
rarak iskemle aşırrnaktan suçlu 

lıamille Mehmet, dün ikinci ce
zada muhakeme edildiler. Şahit· 

ler dinlenildi, şahitler çağınla -
cak. 

Ortadaki fotoğraf 1 Kadıköy traın• 

vay hattının inıtasına ait bir çalıfma 
yeri tesbit ediyor. Üsküdar tramvay-

.... 1 • "'-ı-

lannm Kadıköyüne geçiflerini ~«e-

Telefon ucuzluyor 

Belediye Komisyonu yeni 
bir tarife hazırladı 
Belediye tarife komisyonu top

lanmış telefon tesisatı masrafiyle 
abone bedellerinden yüzde be§ 
nisbetinde indirilmesine karar 
vermiştir. Yeni tarife bu ay ba
şından itibaren tatbik edilecek ve 
altı ay muteber olacaktır. 

Komünistlik davası 
Doktor Hikmet, eczacı Vasıf 

Beylerle arkadaşlarının komünist· 
lik tahrikatmdan muhakemeleri • 
ne, İstanbul ağır ceza mahkeme • 
sinde dün kapalı celsede devam o
lunmuştur. 

Adanadaki mahkumlar 
Adana hapishanesinde bulunan 

on mahkum, lstanbula getirilmiş, 

mişlerdir. 

Otomobitle ölüm 
Harbiyede Mualla isminde on 

yaşında bir kızın ölümiyle netice
lenen otomobil kazasının suçlusu 
"oför Şerif, dün ikinci ceza mah
kemesinde sorguya ~ekildi. Şahit 
dinlenildi. Daha şahit dinlenile• 

cek ... 

Yarınki muhakemelerden 
Esnaf bankası meselesi etrafın· 

da bazı neşriyatından dolayı bele
diye tarafından "Milliyet,, gazete
si aleyhine açılan davanın görül

mesine, İstanbul ikinci ceza mah· 

kemesinde yarın saat on dörtte de· 
\•am olunacaktır. 

Belediye reisi ve vali Muhttin 
Beyin sonradan açtığı §ahaına ait 
davaya da, yarın ayni mahkc-- ... 
ele saat on beşte ilk defa c · 

' 
bakılacaktır. 
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SQHBEJ LER 
·····----···· .. -· .. ·-······· 

Yahudi aldanmaz 
Edirneden bir mektup aldım. Mek

tubun imzasını tanıdım. ltimadnn \oilr· 
dır. Sözüne İnanılır; bunun için, pek 
az yerlerini değiştiı·ip neşrediyorum: 

"Bura Y ahudi!e:ı·i, yok yere telaşa 
düşüp kaçtılar. Yok yere hercümerce 
uğradılar. Ortalığı boşuna şamataya 

boğdular. Ayak üstü, mallarım S:ltrp 
savdılar. 

"Yapılan satışlar yürekler acısıydı. 
Rafları kutu kutu mal dolu koca dük
kanlar, yok pahasına, alanın e~inde 

kaldı ... Vatandaşlarımızın bu telaşına 

bir türlü mana veremedik. Arkalann
dan, mahzun mahzun baka kaldık. Ne
dendi bu derece telaşları? •. 

Bu telaşın sebebini, ertesi günü an
ladık. 

"Yeni mal sahipleri, YabudHerden 
aldıkları dükkanlara girip te, ayak üs
tü, helalla~ıp sahip oldukları malları 
tasnife başlayınca, bu tela~in, 

yayğaranrn, şamatanın manası anla • 
şıldı. 

"Hepimizin ağzı bir karı~ açık kal· 
dı. Bu mektubu okurken, sizin de, bi
zim kadar şaşacağınıza eminim: Dük .. 
kar: raflarında bulunan kutulardan 
bir tanesi , dolu, diğerleri boıtu. Bom• 
boştu. Yahudiler, gider ayak, ortalığı 
telaşa verip, yok pahasına, yoku sat· 
mışlardır ... Mal diye, boş kutulara pa· 
ra almışlardır ... 

"Ben bunu yalnız kendi başıma 

geldi sandım. Dışarı fll'ladım. Benim 
gibi, daha bir kaç kişiye ayni oyunun 
oynandığını gördüm. 

"Gürültünün bir sebebini anladınız 
ya? .. " . . ,,. 

Bu mektubu okurken, Ercüment 
Ekrem Beyin bir yazısı hatırıma gel· 
di. Bu arkadaş, dedesinin cep defteri
ni karıştırmış, o zamanki eşya ve yi
yecek fiatlerinin ucuzluğu karşısında 
duyduğu hayreti anlatıyor ve diyor 

ki: Yahudi züğürtleyince eski def,er-
1eri karışhnr, derler. Bana kalırsa Ya
hudi eski defterleri karıştırmasan al

danır .... 

Hayır, Yahudi aldanmaz' 

Sellmi izzet 

Muhafız gücü bisikletçileri 
· Bayazit, 12 (A.A.) - Muhafiz 

gücü bisikletçileri dün sabah saat 
onda Kızıldizeye uğramıtlar ve 

ı jandarma tabur kumandanı ve za.· 
E ······-······-············--·· .. _ .. _._ ............. : • : D a v e t ı e r i bitleri tarafından kar,ılanmı,ıar. 
. • d 
· ·········-·········· .. ····-····-··············-····· ır. 

Malullere, yetimlere 
beiye ikramiyeleri 

Üsküdar Askerlik tubesi riyasetin· 
den: 

1 ·- Harp malulleriyle ıehit ye· 
timlerinin 934 senesi inhisar beiye ik
ramiye havalesi gelmiştir. 

Çarşamba ve Pazı.ı.r günleri ıaat 

(9) dan (12) ye ve (13) buçuktan 
(17) ye kadar Üsküdar kaymakamlı
ğında müteıekkil komisyonda tevziat 
yapılacaktır. 

2 - llk tevzi.at 15 - Temmuz - 934 
Pazar günü saat 9 buçukta ba,hya • 

caktır. 
3 - Günde elli zata ikramiye ve

rileceğinden beyhude izdihama mey
dan verilmiyecektir. 

4 - Askeri malullerle 1 O senelik
lerini alanlar müracaat etmiyecektir, 

5 - 933 ve daha evvelki seneler 
ikramiyelerini almayıp deftere kayde
dilenlerin de ikramiyeleri tevzi edile -

ceğimiz gün epeyce yaklaşmı!br. • 
Üçüncü resimd~ itfaiye efradın

dan ikisinin. Fatih itfaiyeıi önündeki 
bahçeyi 'uladıklanru ıörüyonunuz • 

Bisikletçiler yollarına devam 
ederek saat 17 de buraya gelmiı
ler ve mahalli hükumet erkanı 

He halk taraf mdan kar§ılanmış • 
lardır. 

HfJ~HKHRHHi8HR 

Madensuyu 
En ııhbi ıofra suyudur. 

cektir. 
6 - Öğleden evvel ıehit yetimle· 

rinin, öğleden sonra malullerin ikr:ımİ· 
yeleri tevzi edileceğinden ona göre ko
misyona müracat edilmesi. 

7 - ikramiye alacaklar birer fo,, 
toğrafla nüfus cüzdanlarını \'e senedi 
resmilerini beraberce komisyona ibraz 
eylemeleri. 

1 tfaiye neferi, sade yanğın alevine d .. 
ii1, hazan böyle çiçeğe de ıu ııkmast• 
m bilir? 
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Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 46 Yunan • 
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Evet, bir an Umidimi keıtim. 
kendi kendime: Batıboı gezmek, 
•klrna eteni yapmak inıana paha 
lıya mal oluyor, dedim. Bu ıebep· 
len hapıe de girdim. Bugüne ka· 
dar baıkaları mes'ut olıun diye 
dütnüdüm. Biraz da kendi aaade· 
tiıni, rahatımı bulayım.,, lıte on· 
dan sonra meıele deiiıti. Haya· 
>:n değiıti.. Sazan yaıamaktan 
nefret ettiiim anlar oldu. Yer yii· 
;.ünde didinmekten ne çıakrdı? •. 
tünde didinmekten ne çıkardı? ... 
Denize atılmak ve bir daha çrk · 
ınarnak her ıeyden iyi deiil miy· 
di?. Hayır,dejildi, çünkü Ihsan 
\'ardı .. Ama ölümden kim kurtul • 
l'lluı. Dün kaçtın, buıün kaçarsın, 
Yarın yakalanırsın .. Bir ıün belki 
de ıaıacak11nız. Ama ıaımak da 
boı. Ben adam öldürmekle maz
t.undum. Öldürdüiümü İıpat etti
Jer. Ben de: 

- Pek allı, dedim, katilim. 
Mnhkum edin beni. 

Artık ıehpaya aitmem kaldı. 
Günümü bekliyorum. 1ıte bu lca
dar. 

Hilmi Mütfik haykırdı: 
- Anladık ama, ıahiden öldür 

dün mü?. Sahiden katil ıen mi • 
• ? 

sın .. 
Sahiden katil misin Hasan?. 

Kağıdı yuttuktan, ciğnedikten bir 
az sonra öleyim. 

- Bu kağıdı hanıi kitabın ara
sına koyayım?. 

- Bir alfabe arasına koy. O· 
kumayı o kitaptan öğrendim, bel· 
ki ölümü de ondan öirenirim. 

-Peki. 
- Söz veriyor musunuz?. 
- Evet. 
- T eıekkür ederim. 
Biraz dütündü: 
- Şimdi ikinci ricam .. Bu 1hıa

na dair .. Ali Naki beyin evine gi· 
deceksiniz .. Ali Naki, unutmayın. 

- Tanırım .. Ne münasebet?. 
- Benimle ne münaıebeti var 

diyecekıiniı. Kendiıini pek az ta
nırım .. Aam elinde bir kağıt var .. 
Bana lhıana bir ıeyler vereceği
ni vaadetti. Size bir zarf verecek, 
mühürlü bir zarf .. Ne sorana ıor-
sun, sakın cevap vermeyin .. Size 
Gi\lfemden bahsedecek .. Ben Gül· 
f emi unutmak iıtiyorum. Siz de 
cından konu,mayın .. Vereceği zar 
fı alın ve ıaklayın .. İyi saklayın ... 
1haan yirmi yafına aelince açarsı
nız .. İçinden ne çıkacak aörüraü
nüz. Bir varidat .. Şimdi bana o• 
raya ai.!eceiinizi, zarfı alacağını· 
za ve vaktinden evvel açmıyaca· 
jınıza ıöz veriniz. 

(Devamı var) 

' 

. 
kabinesinde 

(ISaıtaralı 1 anca ea1alada) 

olduğundan Çaldaris Pazar günü ya· 
pılması rnukarrcr olan askeri geçit 
resmlnln tehirini emretmiş ve her ih
timale karşx asayi~ ve nizamın halel· 
dar olmaması için gayet tiddctli ted· 
birler almıştır. 

Bu tedbirlerin neden ileri geldiği 
hakkındı ıorulan aüale Baıvekil: "Ka· 
nuni nizamın muhafaıuı için, icabı 
halinde muhalcf ete müracaat etmekten 
çekinmiycceği'' cevabını vermiıtir. 

Türk - Iran 
hudutlarında 

-37- Neler gördüm? 
"------- Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

Kilisenin dıvarındaki 
mühim ve tarihi yazılar 

Atinadan Son Al· 
· ~!!'ız Haberler = Meğer çoluk çocuğun çiviler ve çakıl 

Zabjtlerin terfii bir mesele! taşlarile yaptıkları oymalardan ibaret! 
Atina, 12 (Husuıt) - Muhalif 

Patria gazetesi yazıyor: 
Dün zabitler arasında. görUlen 

hummalı faaliyet, harbiye nazırı 
Ceneraİ Kondiliıin kendilerine va 

Ziyaret denilen mevkiin yanın· 
dan Ba§ kale görünüyor. 18 ağus· 
toıda (Deir) yahut (Kanlı kili· 
se) yahut (Şikefti) nahiyesi de· 
nilen yere ıeldik. Nahiye merke-ki olan beyanatı neliceıidir. Har

biye nazırı, zabitlere batvekilin 
muhaliflerle anlaımak niyetinde "" 
bulunduğunu, bu itibar1a zabi~ • 
lerin terfii yıl dönümü meıelesm
de fedakarlıklarda bulunacağını, 
hükumet nezdinde müdahalede 
bulunmak için kendilerine ihtiyaç 
hasıl olması melhuz bulunduğu 
cihetle, vaziyeti dikkatle takip 
etmelerini tavsiye etmi9tir. 

tık buralarda bu tarih kıt baılan
gıcı demektir. Bulunduğumuz ye
rin denizden yüksekliği de 2200 
metredir. Geceleri çadırlarda ba
rınmak epeyce zor oluyor. Dir
den (Elbis) yoliyle (Kaıgul) kö
yüne geldik. Yolumuz Büyük Zap 
ırmağının kenarlarından geçiyor. 
du. BüyUk Zabın kaynaklan Kaş-

•gul ve Karahisar ·dağıdır. Biz 
Kaşgul civarında ' İran ve İngiliz 
heyetleriyle beraberdik. Ruslar 
Hanik civarında idiler. 

Kaya Hasan ıapıarıydı: 
- Arlık bir teY ıormayın .. Öl- --~- ==-=~~-~~~~= 

dürınüı olayım vey• oımıy~yım. Buğday Alımı 

Harbiye nazırının zabitlere va· 
ki olan bu beyanatı, bat vekilin 
taraftarları ile zabıta tarafından 
öğrenilince dün aeceki fevkal&de 
inzibati tedbirlerin alınmasına lii· 
zum ıörülmüıtür. Ceneral Kon· 
dilis, zabıtanın bu tedbirlerini öi· 

21 Ağustosta İngiliz topoıraf 
heyeti reisi Miralay Rayder ordu
gaha gelerek ava çıkmı9 olan ko
misyon katibi Mösyö Habardın 1-
ran cihetinde Aşnok köyü civarın
da Kürtler taraf mdan ahlan kur • 
şunlarla elinden ve ayağından ya· 
ralanmış olduğunu haber verdi. 
İngiliz heyeti yaralıyı buraya ka
dar getirmemek için çadırlarını 0 • 

raya nakletti. Habardı ziyaret et· 
tik. Bütün heyetlerin en genç ve 
faal ve çok ıevilmiş bir arkadaşı
nın bu kazaya uğraması hepimizi 
kederlendirdi. Fakat yaralar e -
hemmiyetli delildi. Ateı eden 
KUrtleri Jran hUkQmeti tiddetle a
rama~a batladı. 

Aramızdaki e~k~ doıtl~ia gih•e • _. <Bat saralı blrlad uyıtada> 
renince, kendiıi de mukabil inzi- Bey•zllt• kıtla kapısında 

zi olanı bu köyde 50, 60 kadar C\.' 

var. Methur bir kilisesi olduğu -
nu Mösyö Minorski söyledi. Ken· 
disi askerleriyle ve Madamiyle 

gezmeğe gitti. Ben de arkaların· 
dan aittim. Mösyö Minorski Mal
ta taıı aibi yumuıak bir taıtan 
yapılmıı duvarlar iizerindeki çiz· 
gilerin hanai JiMmdan, ile türlü 
bir yazı veya işaret olduiunu an· 
lamak için Ermeni papasiyle çok 
ciddi konuımağa dalmıştı. Ma • 
dam, aülerek bana dedi ki: 

nerek, sizden ıkı ıey rıea edece· 
bat tedbirleri ahnmaıını ve birin· 

müıbet müdahalesiyle iıale edile- ci nümune piyade alayının ve hü· 
lim. 

- Nedir?. 
- F..vvcl8 vanaca.2ınıza ı8z ve· 

•• 
rınız. 

- Kime ıöz vereceiim, Kaya 
Hasana mı. Katil Haıana mı? .. 

Kaya Hasan doğruldu. Ateıli 
ııözlerle Hilmiye baktı: 

- Siz insan ada.msınız MUtfik 
Bey. Oilumu seviyorsunuz, çok 
ıeviyoraunuz. Çocuklar, babala • 
rınuı deliliğinden, cinayetinden 
mes'ul müdürler?. Sizden lhıana 
dair bir 9ey rica edeceğim. Selim 
Nazımın katili olıam bile, bu ri
camı reddeder miıiniz?. 

- Amma mahkemede dedin 
iti.. 

- Katil olsam bile ... 
Cinayetinden ıojukkanhhkla 

hahseden bu adamda, Hilmi Müt· 
file, bir eza bir maıumiyet hi11et· . , 
tı. 

Hilmi Mütfik ömründe titreme· 
lrlitti. Fakat bu adamın, can çe • 
kiten ve ölüme mahküm adamın 
kt.rtısında ürperiyordu, korkuyor· 
du. 

- Ne iıtiyoraan ıöyle, yap,aca· 
lıın, dedi. 

.. 
1 
- Ben ıehpada, ip boynumda 

0 rnek İıtemyiorum .. Bu derece ıe 
tef •İz bir ölüme layık değilim ... 
liapishanede ölmek iıtiyorum ... 
·~1'1ıyor musunuz? Verem elini 
~l.. •• 

L uuk tutmıyacak beni cellattan 
~" t ' r &rMJUyacak sanıyorum. 

- Verem mi?.. Bol ıünef ve 
~&hat bir hayatla ıeni ölümden 
Urtarırım ben, 

. - Artık it itten ıerti. Simdi 
rı~ . ":!: ~ 
· . illa ıelelım. Sizden bir kitap 
ıstıyor Ok 8 k' um. unacak bir kitap ... 

\l ıtabın araıına zehirli kuv· 
•etli b. h. b , ' lrt ır ze ıre atırılmıı bir ki. • 
111·-, koyunuz .. Bu kabildir değil 

l •• 

- !vet. 

o)-:--- Ama. ~cıık kuvvetli bir zehir 
•an. &eni fa hı. '-- ı 

l a:•vnruhnıuuın .1 

bilen istikranızlığın tekerrürüne cum arabalarının her ihtimale kar 
meydan bırakılmıyacaktır. şı hazır bulunmasını emretmittir. 

Ziraat banka11 umum müdürü Ba§vekile menıup olan zabit • 
Kemal Zaim Bey bana dedi ki: ler, zabitlerin terfii yıl di)nümü 
"- Adana ve Mersin havali - llyihasının kabulünde ıırar etme• 

sinde buğday piyaaaıının ilk açı • ıini ve kendisine kartı beıledikle· 
lı~ı esnasında fiatların düımesi, ri bütün muhabbet ve merbutiye
Menin tüccarlarının evveli fazla te rağmen, bu meıelede Ceneral 
talebte bulunmalarından ve ıonra Kondilisin noktai nazarını terviç 
birdenbire piyasadan çekilmele • edeceklerini ba9vekile ıöylemiı • 
rinden ileri relmi9tir. Bu vaziyet lerdir. 
haklı olarak çiftçinin tızlanması • Zabitler tarafından ••.ki olan 
nı mucip oldu. Halkçı hükume • bu te9ebbüs, batvekil üzerinde te
limizin gösterdiği alaka ve verdi· ıir etmi,tir. Baıvekil, vaziyetin 
ği emir üzerine bankamızın vaktin taafiyeıi için yeni intihabat yap • 
de yaptığı mildahale, bu ıayri ta· tırmala meyletmektedr. 
bit VHiyele nihayet verdi; çift- Atina, 12 (Huıuıi) - Ayan 
çjyi sevindirdi. Kıbrıs cinsinden mecliıi, dün zabitlerin terfii yıl 
olan buğdayların 3 ve yerli huğ· dönümü layihuını tadilatla kabul 
dayların da 2 kuru§ 75 santim - etmi9tir. Müzakerede hazır bulu· 
den mübayaaıı, piyasada yalnız nan Ceneral Kondiliı, li.yhanın 
Çukurova çiftçisine deiil, bütün aynen ve billtadil kabulü huıu • 
köylülerimizin lehine bir istikrar ıunda 11rar etmit V enizeliıt aya· 
temin etti. Ziraat bankası, köylü nın layihada yaptırmak iıtediği 
menfaatine buğday piyaıasına tadilat, fırkacılık zihniyetinin 
hakim bir vaziyettedir. Bundan mahsulü olduğunu aöylemit ise de 
sonra piyasalarda köylü zararır.a sözünü dinletememit, Venizelist 
iı yapılamaz. Hükumetimizin olan ayan meclisinin ekıeriyeti 
köylüyü behemehal himaye etmek layihada münasip ıördüiü tadila
husuıunda çizdiği yüksek prog • h yapmı,tır . 
ram, bankamızın en esaslı kıla • Hükumet mahafili, ayan tara • 

fından yapılan bu tadilatı layiha· vuzudur.,, 
Sıvasta yapllmakta olan nın reddi suretinde telakki eyle-

silo bitti mektedir. Hükumet mahafilin • 
den alınan malumata göre, mebu· 

Ankara, 12 (Hususi) - Vekil
san mecliıi, ayan tarafından layi

ler heyetine verilen buğday mü • 
hada yıptlan tadilleri reddedecek 

bayaa merkezleri yirmiye çıkarıl
ve layihayı tekrar müzakere ede

mıw.tır. Muhtelif yerlerin vaziyeti 
:I' rek aynen kabul etmek ve kanun 

Yerlerinden istenilmektedr. 
4000 tonluk Sıvaa silosu ikmal 

mahiyetini almak için kanunu e-

aaaice tayin edilen iki aylık müd-
edilmiştir. detin geçmesini bekliyecektir. 

Zilede silo yapıhyor Hükumet ıazeteleri, layihada 
Zile, 12 (A.A.) - Ziraat Ve· tadilat yapmıt olan ayan meclisi

kileti burada 4 ila 6 bin ton huğ- n~ tiddetle hücum ediyorlar. 

- Bu yazıları her kesten evvel 
ben keıfettim. Bunlar çocukların 
Ve köylülerin ellerindeki çakılar, 
çiviler ve sair sivri ıeylerle duvar 
üzerinde oynamalarından husule 
ıelmittir. Yazılık, antikalık falan 
yoktur. Papcs palavra atıyor. 

Hakikaten de böyle idi. Kilise 
bir kat ve bir salonla daha içeri· 
de bir odadan ibaretti. Kapının 
üzerinde (Sen Jorj) un kabartma• 
ıı var . • En içeride bir perde gös· 
terdiler. Burası, Mösyö Minoraki· 
yet göre (Sen Bartelmi) nin ve Er· 
meni papasına göre Kirkor pey -
gamberin mezarı imi§. 

Binanın hıristiyanlıktan daha 
eıki olduiu ve Sen Jorj heykeli -
nin sonradan oraya konulduğu ri· 
vayeti de vardır. Ve hakikate çok 
yakındır. 

Ermeni papaıı bizi ziyarete gel· 
di. Bize bile Ermenilik propagan
daıı yaptı. Ermeniatanı o kadar 
büyüktü ki Büyük lıkender bile 
bu memleketlere eahip olamamış· 
h. lrandr.:ki Pi,datyan, Sasaniyan, 
Kiyanyan, Aşki.nyan gibi (yan) 
ile nihayetlenen hanedanların hep 
Ermeni olduğunu iddia ediyordu. 

Biz buna mufa11al bir tarih der· 
si verdik amma galiba hiç le ikn~ 
edemedik. 

Bazı yeyecek almak icin Bas 
~ . 

da alacak bir ıilo yaptırmağa ========== ===== 
y ı "h d' 

kaleye yolladığımız arkadaşlar 

karar vermit ve ge en mu en ıs· 

Icr iıtaıyonı civarında ıilonun ye
rini t"""bit etmi§lerdir. lnfll&hn 
r.~ vakit batkyacaiı henüz belli 

olmamakla beraber, silonun bu 
sene alınacak yeni buğday mah • 
ıulüne yelİ!tirileceii kuvvetle tah 
min olunmaktadrr. 

ıeldiler. Her §ey pahalı imiş. Pi· 
rinei sekiz kuruıa, şekeri beş ku
ruta -a 'mıtlar. 
Aiustoıun on dokuzu oldu. Ar· 

Biz Kaıgoldan kalktık. Vadi • 
den geçen yolda ilerliyoruz. iki 
tarafımızda elJi, altmıt metre yUk
sekliğinde müthit kayalar var. Fa 
kat bunların da bir güzelliii var. 
Bir saat kadar yolumuz böyle kor
kunç bir güzellikle sürdü. Atağı 
Telik köyündeki karakol çavuıu -
nun bir kahvesini içerek tepelere 
çıktık. Kotorda çadırlar ıöriinü
yor. Buradan derelere tekrar ine
rek Razi'ye geldik. Artık Saray 
kazasına yaklaımııtık. Dağlarda 
da eski yükseklik ve çetinlik kal· 
mamııtı. 

Harbi umuminin en zorlu kav -
galarmın havadiıleri hudut ıeya
hatinin zevkini kaçırmıt, herkes 
kendi memleketini dütünmeğe 
ba§lamış, hudut meıeleıi ehemmi· 
yetini kaybetmitti. Mevsim de 
ilerlemiş, ağustosun 25 ini bul -
muıtu. 

Saray kasabasının farkında ve 
şimalinde 18 kadar köyde oturan
lar (Takuri) . afiretindendirler. 
Reisleri Hüseyin Bey Ahurikte o· 
turuyordu. Bu a~iret bir ihtiyat 
süvari alayı teşkil etmekle oldu • 
ğundan seferberlik emri üzerine 
toplanmıştı. Sarayın garbindeki 
27 köyde de (Mokuri) aşireti var
dı. Bunlar da toplanmııtı. 

Mihin aıireti Saray civarında 
B!Jecek, Şerefhane, Enaiz, Kor
can ve diğer t 2 köyde oturuyor· 
du. Şemiski a§İreti Saray kaza
sının F ulur tarafındaki hudut cİ· 
varında bulunan köylerde idiler. 
Bunlar, Milftn aıireti ile beraber 
bir ihtiyat süvari alayı yapıyor • 
lardı. Bu alaylar Sarayda top • 
lanıyorlardı. 

(De\'runı var) 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

"Epey aradıktan sonra Konçitanın 
tevkif edildiğini öğrendim.,, 

-26-

Haftanın sekiz günü de Pazar Ilİn beni ne kadar alakadar ettiği
tatili halinde geçiyor ... "Çalıtmak,, ni siz takdir edeniniz. 
mastarını tasrif etmeği bilmeyen, Makalede deniliyordu ki: 
"iı,, kelimesinden haberdar olma- "Kadın, gemiden çıkmıya ha-
yan insanlara benziyorlar. Maama_ zırlanırken tevkif edilmiıtir. Üze· 
fih, makineleri itliyen bazı fahri· ri arandığı zaman üstünde Ma
kalar da yok değil... dam Gonzales' e ait inci bir ger· 

Birgün umumi meydanlardan danlık bulunmuıtur. 
birinde oturuyordum. Yanıma pej Emniyeti umumiye müdürü • 
mürde kılıklı, fakat sevimli yüzlü rnüz Sinyor Fiyaıko tarafından 
bir delikanlı yaklattı. ve lam cım kurnazca iıticvap olununca ger • 
etmeden sordu: danlığın Cemı Kolla namında bi-

- Siz kime taraftarsınız, Mu· ri tarafından verildiğini itiraf et· 
çado'ya mı, Filkomayo'ya mı? mittir. Bu Cemı Rolls görünüte 

Ne yalan söyliyeyim .. Bu au· nazaran Sanla • Lucia cümhuriye· 
alden hiç bir ıey anlamamıttım ti topraklarına sığınmış bulun • 
ve o da anlamadığımı f arketmiı· maktadır. Şimdiye kadar birçok 
ti: sanıaıyonel ketiflerde bulunmuı 

- Ne birini, ne de diğerini ta- olan methur poliı hafiyesi Bek· 
nırım. danlo derhal taharriyata batla-

- Ha .. Siz yabancmnız öy- mıt olduğundan Londra ve Mon• 
le mi? tekarlo polisi tarafından dahi ih· 

- Evet. bar edilen Cemı Rolls'in yakmda 
- Demek ki ıiyaıet sizi ali- elde edilmeli ve ıuç ortağı Kon· 

kadar etmiyor? cilaya San Benito hapishaneıinde 
Selim verdi ve uzaklafh. iltihak etmesi beklenilebilir. 
Siyaset mi? Neme gerek! Ka· Bu da taliin aık ile tevk ile 

fam1 yoracak derdim mi yok? vurduğu bir darbeydi •• Tam rahat 
Görünüte bakılırsa burada edeceğimi zannettiğim bir za • 

yakında intihap olacak, namzet- manda işte polis tekrar petime ta· 
ler propagandacılarını harekete kıldı. Kaçmaktan l?aıka çare yok 
getirmit bulunuyorlar... • ama, nereye gidersin, nereye ka· 

Lon~rada eğlenceli intihap 
sahne\er· seyrettiğimi hatırlıyo· 

rum. Halk muhtelif namzetler İ· 
çin biribirine giriyor, biribirini dö· 
vüyordu. 

Konçita'yı bulurum ümidile 
tekrar "Salvador,, oteline gittim. 
Burada da tekrar sukutu hayale 
düçar oldum. Konçita henüz gel
memitti. Acaba zavallı kızcağız 

ne olmu,tu? 

llk hafta böyle geçti. Zenci 
Niaefor çalışıyor ve karı yaplaşı
yorduk. Zaten gayet fakirane o· 
lan masraflarımızı kısmak mecbu
riyetinde kaldık ... Ve ben de üze
rimde burutuk elbisem, batmıda 
sütlü kahve renginde tapkam ol
duğu halde dolaşıp duruyordum. 

Son günlerde tehirde ·büyük bir 
heyecan hükümferma bulunuyor· 
du ki, bu da intihap gününün yak
laıtı!Jını anlatıyordu. 

Cumhur Reisi Muçado halk 
araıın~aki şöhretini kaybetmif. 
Gayrimemnunlar yer yer toplanı
yor ve toplanmalarda bir darbei 
hükumet yapılacağından bahıedi
liyordu. 

Muçado halkı memnun etmek 
için bazı müsaadekarlıklarda bu
lunuyor, fakat diğer taraftan da 
.tedbirlerini alıyordu. 

Sokağa çıkmak da bir it! .. Cad
deye ayak basar basmaz insanın 

I 
etrafını propagandacılar sarıyor 

ve kendilerine celbetmek için dil· 

çarsın?. 
Ah ihtiyatsız 'kadm!.. M.eTa' 

ven basamağı altına bırakbğım • 
gerdanlığı ne diye alır da yakayı 
ele verirsin?. Gene İiler kanştı ! .. 
Kendimi emin bir yere atmak ve 
bilhasaa şu Senyor Bekdanloya 
görünmemek lazım. 
"' 

Dütündüm, tatmdım ve oto • 
mobili satıp suçluları iade mecbu· 
riyetini tanımıyan Venezuelaya 
kaçmıya karar verdim. Fakat bir 
az gecikmek hatasını irtikap et • 
tim ve bunun cezası gecikmedi. 

Bir gün otelden çıkarken yanı• 
ma küçük boylu esmer ve karga 
suratlı biri geldi ve: 

- M. Cemı Rollı Iiitfen beni 
takip ediniz? dedi. 

- Pardon, dedim, yanh,mız 
var .. lımim Cemı Rollı değildir. 

- Karakc \ .Ja izahat verirsiniz. 
- Fakat tfendi .. 
- Eğer hakikaten M. Cemı 

Rolls değilseniz korkacak bir ıey 
yok. 

· Kaçmak iıtedim, fakat etrafı· 
mı polisler almış bulunuyordu. 

Emniyet müdürlüğüne gittik. 
Burada büyük bir karıtıklık naza• 
rı dikkatimi celbetti. Odalara gi· 
rip çıkanın, koıup gidenin haddi 
hesabı yoktu. Her katta telefonlar 
çalıyordu. Karııama çıktığımız 

zaman polis müdirini, batında 

tapkası olduğu halde ayakta bul· 

duk: 
(Devamı var) 

I ler döküyorlrdı. Bunun için bü • ============== 
tün gün kahvede oturuyordum. s sta tenezzüh katarlar• 

B. ·· k h d t ıva ır gun gene a ve e o urur • 
ken gazetelerden birini gözden Her sene olduğu gibi bu sene de 
geçirdim. Gazetede gözüme ili • devlet demiryolları idaresi Sıvaa 
fen bir makalede Cemı Rollı na· - Sıcak Çermik arasında tenez • 
mında birinden bahsediliyordu. züh katarları itletmiye batlamıt • 
Bu Cemı Rolls Konçita Gracias tır. Haf tanın muhtelif günlerin· 

· nammda aergüzeıt seven bir ka· de bilhasaa cuma günleri memurin 
dmla beraber :ıoliıin elinden kaç· ve tüccar bütün halk trenle Çer· 
..... ...-ffalıt olmuı.. Makale· miğe akın etmeğe batlam19tır. 

Dün bir ölümle tehdit davası görüldü Dolfus ile Musolini 
ay sonunda 
görüşecek 

Viyana, 12 (A.A.) Siyatl 

üçüncü cezada okunan 
aşk mektupları! 

mahafil, M. Musolini ile M. Do~ 
fus arasıinda rnusarnrnem rnülik1 

Anna Şvarbı çıldırasıya sevdiğin· tın temmuz nihayetinde İtalyan~ 
den bahıediyordu. Riçiyone şehrinde vuku bulacağı 

Mektuplardan birisi, hulasa o· nr tahmin etmektedir. 

-- (Bqta.ratı 1 lnca nyıfada) \ 

larak, Afağı yukarı ıu mealdedir: lki devlet reisinin bu mülakatı 

ettiği iddia olunan, davacı kızın 

eıki ni9anlııı.. Budapeıtede bu· 
lunan bu genç, kıza oraya gelme· 
ıi için mektup mektup üstüne gön· 
dermit, kız gitmeyince, kendisi 
lıtanbula gelmit ve onu ölümle 
tehdit etmif. Dava şekline göre ... 

"Anna ! Gel, bir an evel Buda· siyasi bir mahiyeti haiz bulunnı•· 
petteye gel. Eğer gelmezsen, öle- makla beraber, bu esnada bey ' 
ceğim. Mahvoluyorum. Bana acı, nelmilel siyasi meselelerin göı • }ti 

Anna! Ben, sensiz yafıyamam. den geçirilmesi mür. 1 - "- ' ; · . .. .A·a ~ 
Tüccardan İbrahim Ziya Bey 

tercüman seçilerek, davacıya da· 
vasını anlatma11 söylenildi. Froy· 
layn Anna Şvarts, Almanca ola· 
rak kısaca anlattı: 

Sen, benim için hayatta her şey· vusturyanın Roma sdiri mülakat·~1ı. 
sin. Benim senden batka istedi- ta haz!r bulnacaktır. old11 
ğim, senden ba,ka idealim yok. K 1 1 k t ··ı•t k ,• ttı. 
P k b k l k l ~- . .. . ra cı ı emayu a ına art t._ 

e ça u o ara , ge ecegını muJ· b" t hü U? ı... i)e 

d 1 . b kJ' P k ır eza r m ""' 

- Petimi bırakmıyor, beni ra· 
hatsız ediyor. Mektupla tehdit et· 
tiği kafi değilmit gibi, kalktı, 
Budapeşteden buraya geldi. Şim· 
di nitanlrmla birlikte bulunduğu· 
muz evde, tabancaya el attı. Bun· 
dan baıka, bir gün bana sokakta 
rasgelerek, gene tehdit yollu çı
kııtı ! 

e emenı e ıyorum. e ça· 
b k t Budapeşte, 12 (A.A.) - Azeıl~ t u . ., b •. 

Gelmezsen adam gazetesi, M. Dolfusun kabinesin 'l"h 1 
illdUrecejjlm.. de yaptığı değişiklikleri kralcılık~. 

Batka bir mektubunda, cevap temayülatına karşı bir tezahii' di 
alamadığı için sitem eden delikan· şeklinde tefsir etmektedir. • , 
lı, cotkun bir tarzda atkını anla- 1>f.. 
tırken, bir aralık "Sen buraya gel- Aslı çıkmıgan bir haber 
mezsen, ne yapıp yapıp ben ora- Ankara, 12 (Hususi) _O• '1"° 

Şahitlerin anlattlklara 
Şahitler çağırıldı. Beyoğlu mer· 

kezinde polis Haydar efendi, kı· 
zın tikiyeti sırasında verdiği mek· 
tupların tercüme ettirilmesinde 
hazır bulunmut, o huıustaki zap· 
tı imzalamı,. O kadar.,, batka 
bir fey bilmiyor. 

ya geleceğim. Gerçi, parasızlık niversite Roma hukuku Profesör~ 
sıkıntısı içindeyim. Fakat, adam Mişon Ventura Beyle profesör HO' ? 'ti. " 

öldürerek para tedarik edeceğim. ningin becayif edilecekleri haberi ... l 
Öldüreceğim adamı taıarladım bi- doğru değildir. Alakadar zeval - t 

le!.. Anna, gel. Gelmezıen, kan· tekzip ediyor. 
lı bir vaka pahasına da olsa, beni 
orada bulacaksın. Mutlaka sana 
k ~ ' avuıacagmı .,, 

Ölüm cezası 
Konya, 12 (A.A.) - 1932 

Dr. Engelman, ikinci tahit .. O· 
na da, Fransızca bilen bir tercü· 
man arandı. Terzi Yaıef Avram 
efendi, seçildi. 

Diğer bir mektubunda da, yeis nesinde konyanın muhacir paza1 

İçinde kıvrandığını yazan itık, rında Mamuriye mahallesinde g~ 
"En samimi arkadaşım olan Guıtl, ce evlerine girmek suretiyle para' aeld 

dün bir motosiklet kazasına kur· sına tamaan Yahya kızı Hava vı~ :n 
ban gitti. Onu bugün gömeceğiz. evlatlığı Ay hanı feci bir surette~"",. 

L "ne 

l'tlfanlanın söyledikleri •• 
Artık büsbütün yalnızım. Bütün öldüren Sultaniyeli Abdurrahman "'tıi,, 
ümidim sende, Anna!,, diyordu. oğlu Mahmut ve Aksaraylı Yusuf~, 

Dr. Engelman kırk bet yaıında Bir mektupta da, bugün itıiz ve oğlu Hasan haklarında konya ağıt ~~tan 
olduğunu, geçen eyhllden beri kız· para11z olmakla beraber, atiden ceza mahkemesince verilen ölüdl ~ar ç 

la nitanlı bulunduklarını, dava e· ümit kesmediğini, yakında bir it cezaaı bu sabah cümhuriyet mer ' .. ı:: 
.l"•-'• ......... ...,, • ·~· ~ ..... .US::zE••·~,..., ........ _. ________ .. ....,,,rl •• -.~-~·--~~ ......... -..-- ............ ~"''· ~- -· dili 
görütmediğini ıöyledi. Şahit ola· bilecek hale ğeleceğini Kaydediyor asılmı§hr. 
rak dinlenilmesine karar verile- daha evvel gönderdiği bir mek • ~ 

1 

rek, yemin ettirildi, soruldu: tuptaki "Biliyorum, benim seni 
-Ne biliyorsunuz? geçindirecek param yok. Fakat, 
- Bildiğim ıey, nitanlımın teh· benim feragatim, acaba senin 

dit mektupları aldığı ve bu suretle mesut olmanı temin edebilecek 
olduğu gibi, ayrıca, doğrudan mi?.,, ıözünden farklı bir dütün-
doğruya da tehdit edildiği... ce ortaya koyuyordu. 

- Doğrudan doğruya tehdit Bu mektupların okunması bitin 

Jzmir 9 EyliH panayırı 
lzmir - 9 eylül panayırı mü ' 

nasebetiyle Bükretten lzmire bü 1 

yük bir seyahat tertip edileceği 
panayır komitesi reisliğine bildi ' 
rilmiştir. 

na11l oldu? ce, dav~cı, Berlinden gön~erildi. Sinemalar 
- Aleksander Şpitaer, Buda • ği kaydıyle, mahkemeye bır mek· 

peıteden gönderdiği mektuplara tup daha verdi. Bu, daha müphem -- (&, tararı blrlııcl aaytfada) 

cevap alamayınca, lıtanbula gel· ifadeli idi. Reis vekili Ali Hik· " - İstanbul sinemacıları, İst-en· 
mit. Bir gün kapı çalındı. Ben, met Bey müddeiumumilikten e • bulluların en esaslı şefkat yurtları o· 

açtım Ve kar•ımda onu o-örünce d . ' "f d · · d lan Darülacezeye vermekle mükl"Jlef 
'S' • ıaıa aır ı a eaını sor u. .. . . . . B oldukları muterakım vergı ve aıd._tı 

hayret ettim. M''dd · " N rettın ey u eıumumı ~ . . ' tamamiyle vermiş olduklarından si-ıe· 
Alekıander Şpitser derhal içe· tehdit suçunun usulu daıresınde maların kapatılmalarına da bittabi ka· 

riye girdi. Salonda bulunan ni· sübut bulmadığını, mektuplarda nuni lüzum kalmamıştır." 
tanlıma tehdit yollu sözler söyle· yazılanların sarih mahiyette olma Diğer taraftan sinemacıların i,leri• 
meğe batladı. Onun, kendisiyle dığını, tehditten ziyade atkın şid- ni takip eden heyet namına Şadi 111 

beraber yaııımasını istiyordu. Ni· detine delalet ettiğini ileri sürdü. Cevat Beyler de: 
"Ç k . . v '

1 Sinemaların Belediyece kapatıl• 
ıanhm, teklifini reddetti: o Buradakı zıyaret sırasında dogru- d 1 . 1 hk k. -ii· 

b k f ması o ayısıy e ma emeye va t '"' 
rl'ca ecJerim. beni rahat ıra .,, d d v t hd"d 1" e bu e . an ogruya e ı e ge ınc ' • racaatlarını geri aldıklannı, vergi 11 

dedi. Bu genç, hiddete kapıldı. nun da tek tahidi kızın nitanlısı resim yüzdeleri sinemacılara ağır gel· 

Hr.tlıı elini cebindeki tabancasına olduğunu, halbuki aradaki rakip- diği için meselenin lktıaat ve Tic•~! 
attr. Ben, bileğinden kavradım ve lik vaziyeti dolayısile onun tama- bakımında tetkik olunarak i,in tr•r

11
• ~ 

kendisini dıtarıya çıkardım. Ni· . l b't f l acağını yollardan halli zımnında hükumet ,,eı e~ 
mıy ... e 1 ~r~ _. ~ayı amıy .. . ' dinde te,ebbüste bulunduklannı "' ~t 

ıanlıma da, poliıe müracaatla ca- hulasa şahıtlıgının suçun subutı - Darülaceze aidatını tanıyarak teyit et• ~ 
nlnı korumak için tedbir alınması· t' t d·-· · · h tt' Her )...._ı_ ye ıne ye me ıgını ıza e 1• tiklerini söylemişlerdir." ·r.._ .. 
nı iıtiyebileceğini izah ettim. lıte, Aleksander Şpitserin beraetini -- .-4 lıl"-lll. 
meı~le bundan ibaret! istedi. müracaatta bulundum! lf il 

Beyoğlu merkezinde, Budapet· Mahkemenin kararı Muhakeme bitti. Ali HikıOe, ~ 
teden gönderilen mektupları ter· - Sorunuz davacıya, ba,ka bir Nusret ve Tahir Beyler, kar•r. • 
cüme eden Adnan Bey, mahkeme· diyeceği var mı?. kısaca müzakere ettiler. Mü~.d~; ~ ~ 
ye gelmemitti. Adnan Beyi dava· Tercüman, kıza müddeiumumi· umuminin isteğini isabetli goriJ 1' ~ 
cı hiç tanımıyordu. Bu itibarla, nin mutaliasını nakletti. O, bir ayni esastan sözler birlikte oiarlJ 1-.di 
hadiseye dair bir ıey bilemediği an dütündü: beraet kararı verdiler. ~ ~ laiİi)'o 
neticesine varılarak, çağırılmaıın· - Şu halde, dedi, bir avu· Karar, tercümeedildi. J(re1, ~ lt,ıe 
dan vaz geçildi. katla görüıeyim ! elbiseli, kırmızı bereli, sarı ••\, •, • 

Ok kt 1 B. d d s . .. l"' k t" ••• ııı /' '-.. un an me up ar.. ır an ur u. onra: ve mavı goz u ız, ne ıceyı ·ti 11i~ 

Müddeiumumi Nurettin Bey, - Hayır, hayır! Dedi. Ben bir halde karşıladı. Reis ve~, ~" ~1 
Mektup tercümelerinin okunması ona mutlaka ceza verilmesinde Ali Hikmet Bey, bundan •0 

'" 'ı ' 
isteğinde bulundu. Hayli uzun ısrar etmiyorum. Bu, kanunun tehdide uğrarsa, adalet kapı••" e 

·ıı• birkaç mektup, zabıt katibi Per· ve mahkemenin bileceği ittir. Ne daima açık bulunduğunu, 1 ·b" 
tev Bey tarafından okundu. icap ediyorsa, onu )'apsınlar. Ben etti. Froylayn Anna Şvartı, ~1 te" 

Her Alekıander Şpiher, bu yalnız rahatbırakı1mamı, hayatı • bir gülümseyişle, başını eğdı, 
mektuplarda atkından, Froylayn mın emniyet altma alınması için ıekkür etti .•.•• 



Nasıl Eğlenir? 
A• ~J' Efendi, ucuzca eline eJ• 

ikat ·~ hunlan pahalıca satmak ıu· 
oı..:U'Sirür. O, bu itin çok kirlı bir 
• itle kanaatindedir. Kırk senedir. ar•' 11İratbima bakılırsa, bu kana

llek yerinde oJdufuna hükmet· 
"- eıl ~ aelir. Çünkü, Mordehay E-

z tenha bir yolun üzerinde bir 
~IÖrM, yoldan seri dönen bir a• 

• Eier bu ticaret yolunda da 
ıahiif eli W.. zarara sinnek ihtimali ol· 

~YDİ ıeyi yapar, itini ıimdi
ı.ı • çoktan deiiıtirir, daha ıai· 
• •t tutardı! 
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Verqisi ! 
iiiiiiiiii 

Son zamanlarda bekarlardan 
verıi alınması mevzuu etrafında, 
gene fikirler ortaya atıldı, buna 
taraftar olanlar da çıktı, taraftar 
olmıyanlar da.:. iki taraf ta bekar
lardan vergi alınmasına niçin ta
raftar olduklarını ve niçin taraftar 
olmadıklarını anlattılar. Gazete 
ıütunlarında da, hararetli müna· 
kaıalar akiı bıraktı! 

mı§tı. Celile Hanım, herhalde git
mek iıtiyor, Adnan Bey de yor
gunluğundan bahsederek, o Cuma 
evde kalıp dinlenmek arzusunda 
ısrar ediyordu 

Nihayet, kavga kızıftı. Celile 
Hanım, kocasına töyle söyledi: 

- Benim en küçük arzumu bile 
yerine getirmiyorsun. Yazık sana! 

Adnan Bey, öfkenin tesiri al
tında olarak, böyle bir kanun çık
mıt olmadığını unuttu ve §Öyle de
di: 

Cc ~ 
t.lordebay Efendi" dedikten ıon· 
~ onun eli ırkı bir adam oldu

- Bugilnkü yanıa bu eJekle mi gireceksin? 

- Eğer bu bahiste bir kelime 
daha söylersen, yarından itibaTen 
bekarlık vergiıi vermeği tercih e

derim! 

Celile Hanımla Adnan Bey, ka
rı kocadır. Gerçi onlar evli, ama 
bu evlilik, bekarlık vergisi mevzu· 
unun onlenn evinde de konuıul
masına, hararetli münakap mev -
zuu olmasına mini tetkil etmedi. 
Hem niçin mani teıkil etsin? Her 

mevzu, bir mevzudur ve herkes, ------------------ Evet. Uğuru tecrübemle sabit olan bu eşekle! 
her mevzula muhtelif noktalardan Yavaş Geliniz/ 
alakadar olabilir ! 

'tlaun boylu anlabnaia hacet var 
... Ceddinden miraı lcalan ahpp e
lit katnu keudiıine dükün ya

- Sabihanın da yarııa giı-meğ~ karar verdiğini biliyor musun? 

lcırıruzıya boyadıfı küçük bir ta· 
)• heyu boya ile ve kendi eliyle 

e ehay • Envai türlü mobilyacı" 
lclını ve yapbfı İtin mahiyetini 
~ tahelayi sene kendi eliyle ta. 

adam, ıerek ticaret itlerinde, 
aile seçimi itlerinde hesabı, kİ· 

tiden bırakmaz! 

luııa raimen, kan11, lı:a)"Jl.BnUJ, 
ette damadı ve toronlari1le beraber 

t. lenede bir defa toplu olanak "No-
aıı 'tl\i" L!-L • •d 1- 111"----f h....! • uı:an•neaıne sı. _.._... --,-

- Yok canım. Sahi mi? 
- Sahi, .. hem de niıanlıııyla ! 

Büyümüş Adam/ · ı 
Mektepte muallimle talebesi a

rumda: 
- Naııl bir adama "büyümüt 

bir adam,, derler? 
- Büyümüf bir adam,, , aıaiı

dan yukanclan, vücudunun iki u
cundan da büyümeıi durmuf ve or 
taamdan, yani karnından büyüme
ğe ba9lamıt bir adamdır ! su ·~<llrl, çıroz, zeytin, hıyar, elanelr A· 

ğıt ~tan fıabiı, kabak çekirdeii "'· ı. ı---------------
ü.rd j bır çıkın İseriaind• kendileri sötür- almaiı tasarlarken, ıünün birinde bu 
y-~· orada meze kabilinden bir !ey fıraab Mordehay Efendi hazırladı. Na-

e r!•mamalc t•rti7Je! Köpük tara- sıl oldu İıe oldu, kahve yerine ıüt ıı· 
dıllerinin uci1le aldıktan sonra marladı. Ama, sene yalnııs karıaına .... 

~ iki parmak daha koydurdalda- Kendiıi, mide bozukluiu dolayııi1le, 
...._dan, birer daltle i~I ... iki aa- perhüıde! 

1 'tıarurlaraa bireı·, dört ıaat oturur- Garıon, müstehzi bir teheuümle, 
Jkiıer duble! ıordu: 

ll11, onlar için fevlı:alide bir fey... - Sütten batlı:a ne iıterainiz? 
.lllasraflı bir eğlentidir. Bu, ıene- Mordehay Efendi, adeta çıkı4b: 
~1alet! Bunun haricinde böyle bir - Baıka ne? .. Restoranı mı yiye· 

hiç ayak atmazlar mı? ... Bilikiı, ceiiz? 
•lıay Efendi, arada bazan bir, - Yok,... yani... Sütten hatka o· 

iki halta atlatarak, oraya selir. yuncak da iıterıiniz belki! 
bu Cumartesi aktamı seli.le- Mordebay Efendi, sarıonun ken-

' 1alnız kariıiy)e toronlarnu be- diıinin ıüt ıamarlamaıından çocuklu-
letirir. Kızıyla damadını kf'ndi- i• telmihle alay vesilesi çıkardığını 

'llİıbette müırif ıaydıjmdan, öyle anladı. Hiç bozmadı: 
d:ıc Petine takmaz. Kaynanuı da, - Yoruyorsun, ya... Bizim çocuk-

~~l'lnafı, ıokaia çıkmaia tercih lar, oynuyor bahçede deynekle, yap· 
ar kadındır. f ıahet! ralı:la ... Bundan ali. oyuncak, cansaylı

' ~ .. C:11nıarteıi akıamı selitlerinde, 
• ~ 1 Efendi cebinde çocuklar 

ı.;'fllç Irat.ak çekirdeii, kanıı e
hi,. •üralü ıu, çantaaında da ki

..,_ 1-rdak taıır. Kan, koca bir 
r~'ınarlarlar. Daha doinuu, 
to ti 1 !fendi, kahveyi kanaı Ma
~lnnn için ıamarlar, lı:endiıi mi

'°"- le oldufundan bahsederek, 
.. ' ...., !ftaaeret ileri ıürer. Ama, kah· 
~'tele lcoca ıaraona çaktmnamaiı 

"'le.! Yan Y&nya içerlennif. O 

~~a eli ~ 1.: 1 nce... Onlar oturmı· 
ı_ · aı. hir • ""-"1a.-t _ teY ıçmefe mecbur tu· 
~ .... 'Bahçede dört dönüp o· 
' '!lar· Dolayııiyle ayakta du· 

lh.. : q91n onlar roc k t ç k """t )i,.. . ... u . ... ocu 
t.t.' ~ •p. ıçınelcten ne anlar? On· 
~ ı.. ~nan altı ·· ·· ..._.. el nı uıtune katmııık, 
~ 0 Yurur! 

ı...di '°".... hu ·ı . . . ~ ı.,: Oııı.., ' aı e71 ı1ıce bellemit· 
.. 'Iİ.ti)ot'- n haıiıliiini teferriiatiy-

• lı 1 aer ve idet · · 1 ~ '1• e • 1 • a ıınır eniyoriar· 
~ •, ·~! erinden hiriıi, adaınakıJiı ... 
Ji ili" ~ onlar bahçenin Tozkopa

~:"- Ja. •çılan arka lrapııının mer
,, '-'• ... ~ldannı çılnnaia beıladı-

. etrıen arlradaılarına ıeılenir. , .... .,, 
t ~"';ez içmezler" ıeUyortar. 

~ •claınakıllı nnirlenen hu 
fır..tnu laulu@ ta .W. ~ 

yr! 
Garson, kızdı: 
- Ben oyuncağı ıizin için ıöyle-

clim ! . 
Şimdi yapılacak !•Y, Mordehay E

fendinin sarıonu bir iyice haılamaıı 
idi. Ama, ya hu sırada aizından kötü 
bir ıöz çıkar da, garson dava açaraı? .. 
itin ucunda hapisten hatka, para ceza. 
ıı n tazminat ta vardı. Mordebay E
fendi, piıkinliie vurdu: 

- Benim için ıoylerıin? Ha, sen 
tanıyorsun beni demek... Mohilyacı
yıın diye mal satmak İatersin! ... Pdc· 
ali, çocuiun boyudu, ama oyuncağı 
sailam ha? ... Manallab, manallah! ... 
Böyle çocuk danıı doıtlar batına, Ma
zalto ! Tıpkı bizimkiler ıibi değil mi? .. 
Getir bakalım oyuncakları, ıaraon! ... 
Salı:ab var mı, yorelim, ıonra paz.rrli
ya yiriıelim. Sütün parası da çıkar hu 

arada! 
Garıon, ıöyliyecek hatka lif bula· 
dı Homurdanarak ters yÜzüne dö. 

~ ' 'tü" Mordehay Efendiyi bir lÜr· nup ıı · . 
lü mahcup edememİf, mobılyacı CfDe 

uıta çıkmıtll ! ,,, 
Mordebay Efendi, kis kis cülerek 

karııma döndü: 
- Mazalto, herifçioilunu mat et-

tim,
. .. ··mde ilk defa havadan ama omru . 

ı ...• ;m Müsriflik ettim, 
pazar ıya yrn,.. • .. rifl"k 
bot yere çok )afla.. Bu da mu• 1 

• ... 

Bayat Pasta! 
Pastacıya uğrayan bir adam, 

ayak üıtü bir pasta yiyecekti. içi 
kremalı, dıtı çikolatalı bir paıtayı 
ucundan rsırdr. Kopardığı parçayı 
zoraki yuttu. Pastacıya çıkıımağa 
baıladı: 

- Ne berbat fey bu!. Böyle paı
ta ıatılır mı? 

Şef, memurlarından memnun 
Celile Hanımla Adnan Bey, da-

ha bir kaç sene evvel evlendiler. değildi. Sebebi, gayet basit.. On 
Kadın, güzel.. Erkek, yakıfıklı .. 1- ların ,kendisi odada yokken, ten· 
kisi de iyi birer muhitte yetitmİ!, belliği çalı,maya tercih etmeleri!.. 
zengince bir karı ve koca ... Birbir- Bir gün, gene onları yan gel
leriyle anlatabilirler. Seviıiyorlar.. miş dinleniyor, bir taraftan da çe

ne çalıyor buldu. Onları bu halde 
Ve anlatıyorlar da! 

yakalayıfı, ilk defa değildi. Bu iti- • 
Ancak, -bu da evlilik hayatın· 

d k k b . b' 1 · karıı.ı barla, büsbütün hiddetlendi, ate• a arı, ocanın ır ır erme % % 

bir nevi cilve editi mahiyetinde ol· püskürdü: 
ıa gerek!- her nedense arada - T enbihlerim, ihtarlarım, vız 
kavga ederler. Hem de şimdiye geliyor size!. Ne söylersem, bir 

- Affedersiniz, Ben bu ıehirde k b l d kulağınızdan girip öbür kulag"' ınız· 
k . t s· d h d .. kadar hiç yo tan se ep er en ... 

en ea ı pas ııcıyım. ız a a un - k k dan çıkıyor. Bu ne hal?... Sanki 
yada yokken, ben pasta yaptım! • Hep böyle ... Geçen gün ü avga -

\arı da böyle! müessesemde çalışmaya değil de 

- O zamandanberi bu pastayı 
ıatamadınız da bana mı yutturdu-

Son kavıa, bir cemiyet tara- bir gazinoda sefa sürmeğe glmi_ş
fından tertip olunan deniz gezin - ıiniz. Bir defa da sizi bu halde 
tisine ittirak edip etmemekten çılc bulmasam, tenhellik ederken cürnuz! 

- Oğlum, Nezahetin seni ıevdi
f,inden, seninle evlenmeği dütündü
ğünden, yüzde yüz emin misin? 

- Hiç §Üphem yok. Çünkü, terzi· 
ye verilen paraya acıyıp acımadığım, 
en çok merakla araştırdığı §ey 1 

- Günde bir defa olsun yanıma ge

lip te yüzünü, gözünü temizletirsen, 

sana her gün bet kurut verit-im r 
- Ya be§ defa gelirsem? •. Kaç ta· 

ne bet kuruı verinin ı 

- Doğrusunu söyleyin. Meseli, 
§İmdi, dükkanda yüz lira düıürsem, 
siz de ben gittikten sonra bulsanız, 

saklar, bana verir misiniz? 
- Doğru cevap mı istiyorsunuz? ... 

Ben, namuslu bir adamım... Hayxr 1 

Baş Ve Boş/ 
Muallim, sınıfta talebelerine 

kanın damarlarda naııl cereyan 
ettiğini kaç derstir anlatıyordu. 

Nihayet, talebenin bu anlattıkları
nı ne dereceye kadar anladıklarını 
öğrenmek iıtedi. Onları fÖyle ha
fif tertip bir yoklamağı, birkaç su
al kartııında bırakmağı dütündü. 

-Sen kalk bakalım, Nihat. ferz
et,ki ben, yerde batım aıağı ayak
larım yukarı duruyorum. Bu vazi
yette, vücudumdaki kan, ne tarafa 
doğru akar? 

- Tabii başınıza doğru, mual
lim bey! 

- Pekala. Şu halde naııl olu-
yor da ayaklarım aıağıda ve batım 
yukarıda olduğu halde, vücudum
daki kan ayaklarıma doğru akmı
yor da ıene batıma doğru akıyor? 

Nihat, fazla dütünmeden §U ce
vabı verdi: 

-Çünkü ayaklarınız bo§ değil, 
muallim bey! 

mümeıhut halinde yakalamaıam, 
memnun olacağım! 

Memurlar, fefin bu lakırdıla
rını ıe11iz, ıedasız dinliyorlar, bir 
taraftan da çahfıyorlardı. Son ıö
zü üzerine, biriıi bafını kaldırdı: 

- Bizi, bu halde yakalamamak 
elinizdedir! 

Ne .... Na11I? 
- Altı lastik ayakkabı giym.e

yiniz ! 

Hangi Dünyayı? 
Motoıiklet meraklııı bir deli· 

kanlı, babaıının mektep arkadat 
)arından bir zatla Şitlide karıılat
tı. Maslak yolundan geçerek Bü
yükdereye gitmek niyetinde olan 
delikanlı, motosikletini methetti: 

- En iyi marka, ıon sistem, 
çok sağlam. Pek yakında uzun bir 
seyahate çıkmak niyetindeyim. Bu 
motosiklet, bana dünyayı göıtere· 
cek! 

- Bu dünyayı mı, .. Y okıa öbür 
dünyayı mı, oğlum! 

Rugada Bile! 
Feride ile Mualla, iki eski arka

da!, Ada vapurunda karıılaftılar. 
Sevinçle biribirlerinin ellerini tu
tarak, yan yana oturdular. 

- Dün gece seni rüyada gör
dilin, Mualla! Bu akşam da vapur~ 
da rast geliyorum. Ne denin? 

Mualla, şöyle dedi: 
- Beni rüyada gördüğün za -

man, bu yeni elbiseyi mi giymi~ 

tim! ... 

Eskisine Göre .. 
- Yeni hizmetçinizden m- • 

nun musunuz, hanımefendi? 
- Evet, .• Daha i>:i bir kız. U

kin, i1i dejil ı 
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Reuam Ahmet Ali ve Semiha \ 
bütün ;ünlerini karıı karııya ge
çirirlerdi. Çünkü oturdukları ha -
nın pencereleri kar!ı kartıya ve 
biribirine çok yakındı. 

Ahmet Ali küçük bir reasa.m
dı. Ufak i,ler yaparak hayatını 

kazanıyordu. Yastıklara resim ya
par, perde çizerdi. Odaunda çalı-
9ıyordu. 

Semiha da ôyleydi. ·O da karşı 
handa kiraladığı odada, dıtarda
ki mağazalara yaptığı el iti ile ge· 
çinip giderdi.. 

Ahmet Ali kızcağıza her bakı· 
şmda o derhal ufacık burnunu 
dantelaıının üzerine iğerdi. Çok 
ürkek ve ııkılgandı. 

Bilakis Semiha ressama bakıp 
gözleri karşıla,ıa, bu sefer bu ye· 
ni bu yirmi üçlük koca delikanlı , 
derhal batını önüne iier1 hararet· 
le çalıtmıya dalardı. 

"Meıela timdi ıize "Ahmet A
li Semihanın, dalından daha yeni 
koparılmıt bir üzüm ıalkımı ka • 
dar taze ve çok aüzel gözlere ma
lik olduğunun henüz farkında de
iildi,, desem 9üphesiz bana bıyık 
altından gülerainiz. Hatta biraz 
daha ileri giderek Semiha, Ahmet 
Aliyi sokakta görae tam.maması 

ihtimali çok olduğunu iddia et -
c:em eminim ki "Haydi defol,, di· 
r~rek arkamdan ·bir tekme sallar· 
:anız. 

Fakat derhal ilave edeyim ki , 
bir ay e._.el, çok ıükür, hirih\rl.

riıie kartı mÜtekabil teceuüsleri 
uyanmııtı. 

Semiha kapıcıdan, Ahmet Ali· 
nin san'atta mahir bir iıçi olduğu· 
nu ve araııra arkadatlariyle bira· 
haneye ıittiii zaman eve geç dön· 
mesine raimen fena bir adam ol· 
madığmı öirenmi9ti. 

Ahmet Ali de Semihanın dün· 
yada hiç ki.mseıi olnuyan, namusu 
ile ekmeğini kazanan bir kadın 
olduğunun farkındaydı. Fakat 
gösterdikleri cesaret bundan iba· 
retti. Havaların bu en güzel oldu
ğu mevaimde, ıerç.eler, dam ke • 
narlarını itıkane cıvıltılariyle 

doldururlarken bizimkiler, iti i • 
lerletmek için en ufak bir teteb • 
büste bile bulunmamıtlardı. 

Ancak, iki haftadanberi · sa
bahleyin pencerelerini açtıktan 

zaman hafif bir bat itaretiyle se· 
Jimlaııyorlardı. 

Doğruıunu söylemek lazımge· 
lirıe Ahmet Alinin bu kadar ihti
yatlı olmasının sebebi yalnız mah
cubiyeti değildi. 'Elbette ki Semi· 
hayı beğeniyordu. Hatta ilk aklı· 
na ıelen teY evlenmek olmuttu. 
Fakat dü9ünüyordu. Evlenmek .. 
Ömrünün sonuna kadar iyi bir ar· 
kadata ~alik olmak, çok cazibe -
li bir İeydi. Fakat iıler iyi gitmi
yordu. Hastalık ve itıizlik ihtima· 
line kartı biriktirdiği pek az bir 
parası vardı. Fakat bu bir ev kur· 
mak için hiç mesabesindeydi. 

Genç kız da delikanlıya gö • 
runmez bir bai ile bajlanmıştı. 

Bilhuıa yalnız kalıp dütündüiü 
zamanlar atk bir sarmatık gibi 
tepesine tırmanıyordu. 

Onunla ne mes'ut bir yuva ku· 

d S 1 • · Kaandıkları para 
-'ara pe1r l1l yetebilirdi. Gerçi 
itler l,t rftmiyordu ama .. 

~timet AH gQnJerce dOt Onda .. 

"' " --TAK Vi M-ı 
ı-llKAYE~ 
• 1 

evvel ••• 
Yazan: iki Yıldız 

• Gun do~usu 
Giln batı'' 
Sabah namuı 

O~le namıız:ı 
l~lndl na ma.7.ı 
At.;~ım namaz. 
Yatsı namazı 

imsak 

CUMA Cumartc~I 

ıı Tcmmur. 14 Temmuı 
30 R,E\ vcl ı it Ahır 

~ 3~ 

19.-42 
43{> 
12.ı•ı 

16.Jt'I 
19.4\ 
21.40 

4 39 

19.U 
4 36 

1 i . 19 
16.!0 
19,,ll 
~I 41 

Ah, biraz daha fazla para kazan· Yılın ~ıçcn glinlcrı 
d Yıltn kalan •!inleri 

2.24 
187 

ıı .•z; 

ISR 
I:' il':' say ı. O, ömrünün sonuna kadar L 

böyle yalnız ve arzularını tahak-1~~~,;::=;-~:;:::::::;=::::::::;:::=_ ;;::;:;:::_::::::; ... :;;;:;;;
1
;;!

1

_ 

kuk ettiremiyecek bir vaziyette _ R A D Y O 
mi kalacaktı. Çok müteuirdi. Ani = 
bir kararla evden çıktı. Her za • 
man gittiği birah~neye uğradı, ar
kadaflarını buldu. Oradaki ka -
dmlardan birini yanma çağırdı. 
Onunla ıabaha kad~r içtiler. Ma
nasİz §eyler konuıtular. 

Kadın §ehirden tehre dola§an 
bir artistti. Şarkı söylüyordu. 
Genç adam ho9una gitmitti: Beri
ki de kendinden geç.mit her teyİ 
unutmuftu. 

Sabahleyin kadın elini genç a
damın omuzuna attı. Kulağına ii 
ğildi. 

- Ben bugün gidiyorum. lıter
ıen benimle gel 1 dedi. lsterae .. 
düşynmeden karar verdi. 

İçi valizlerle dolu bir otomobil 
Ahmet Alinin evinin önünde dur
du. Ahmet Ali derhal yere atladı. 
Odasına çıktı. Elbise değittirdi. 
Paraımı aldı, valizini kaptı. Ka
pıcıya birkaç kelime ıöyledi. Oto
mobil bir rüzgar gibi iıtaayona 

uçtu. 

Semiha el itlerini yaparken ha· 
la rüyasiyle meıguldü. Fakat bu 
rüya erken bittL Sabahleyin Ah
met Alinin penceresi açılmadı. Er
tesi gün, daha ertesi gün gene öy· 
le. 

Bugün 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Şarkılı musiki. 19: Muıaba

be. 19,16 Plak. - Musahabe. 20 15 
Hafif musiki. 20,40: Plak. 20,50 Spor 
haberleri. 21,12: Senfonik orkestra 
konaeri. 23 : Föyton. 23,15: Orkeltra 
24: Musahabe. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Her günkü ne,riyat. 19,06 

Orkeıtra konseri. 20: Üniversite. 20, 
15: Radyo orkestrası. 21: Konfcranı. 
21,15: Trio oda konseri. 21,45: Muıl\• 
habe. 22: Mme Marie Valerine tarafın· 
dan taganni. 22,30: Çift piyano ile 
yeni muıiki. 

230 Khz. LOKSEMBURC 1304 
m • 

. Holandn netriyatı. 21: Dünya h11ber 
lerı. 21,20: Kanıık konser. 21,3~: 
Muaahabe. 21,4-0: Konıerin devamı. 
22:. Radyo orkestrası 22,30 Piyano kon 
ıerı. 23: Taıranni. 23,35 : Dans plak -
ları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
20,45: Plak. 21,45 (Radyonun rad

yosu) iımindeki orkeıtra konıeti. 23, 
30 Ş. Bura Sigan laknnı. 24.30: Danı 
muıikiıi. 

21,4S: Senfonik konıer. 23: (La 
lambala di Norimberıa) isimli opera 
temıili (A. Adam) 

592 Khz. VlY ANA, 507 m. 
20,lOı Bando mızıka. 21: (Apothe· 

ker Friedl isimli halk piyeıi. 23 30: 
Aktüalite. 22,50: Seyahat ne,riya;ı 23·' 
Haberler. 23,15, Yaylı sazlar konseri. r 

(Mozar~ Beethoven.) 24: Cubant. 
950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20: Kan,ık ne,riyat - Müaaha . 

be, 21,15 Muıikili bir temıil, 21,45: 
Derhal kapıcıya koştu. Ressa • Skeç. 22,15: Halk dansları. 23,20 Ha· 

nun anahtarına alarak ve çok kal- herler, 23,45 Dans musikisi. 
mau ihtimali olduğundan kira i· ,_ ~.:_ B Q -R S A :....

11111 

çin merak etmemesini söyliyerek 
çıkıp gittiğini öğrendi. 

Semiha odaama çıkarken çok 
müteuirdi. Gitmitti.. Ona bir de
fa dönüp bakmadan, ıülümıeme
den gitmitti. 

Ressam üç ay o manaaız kadı -
nın peşinde dola§h. Üç ay ıef alet 
çekti. Bu kadından nefret ede -
bilmek için üç ay kafi gelmitti. 
Y atadıiı hayattan utanıyordu. 
Bir çılıınlık etmitti, nihayet bir 
gün müthiı bir kavga ettiler. Genç 
adam evden kaçtı. Kendini üçün
cü mevki bir vaıona atabildi . 

Bitkin, harap olmut bir vazi· 
yette odasına döndü. Kapıcı genç 
kiracıaınm bu perişan hali karşı -
srnda bir kere haykırdı. Delikan· 
lımn kafasında sevimli kom9uıu· 
nun hayali vardı. İlk ıorduğu şey 

1 Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 
!erinde 12 Temmuzda muamele görenler· 

1 
dir.J Rakamlar kapanış fiatlarını ıcösterir. 

L nukut (Sabf) 

I 
• Uıodu 634, - • Vlyııu 'l•. -
• Nev)·Or~ 123. - * Mıtfrlı 17. -

1 • Pırls 109. - * Rerlln ~7. -
, • 1\1 ilin o l Is. - • Vırşovı ,,3, •• 

• BrUh t l 17, - • Budıpeşt• ı 6 -
• Atına 2~. - • Bükrcs 19. -
• Ccnevtr 817, - • Bclgrıı ~6. -

" Sor~ı 9S , • • * Yolohamı 3,, -
• Aınsıerda ıı 84, * Altın Q!3, -
• Prıı: ıoı. * !\1eddtye :16 ~o 1 
* ~rolch o m !\1. • Rfnknnı !40 -

[ - Çekfer --(kap. sa. 16) -=I 
• Londra t>.; .ı 00 • Stokholnı 3 06J!I 

• :-:ev) or~ 0.7954 • Viyana 4.3015 
• Paı ı~ t2.06 • !'ılıdrlt 

1 • Mllino 9.'il7 rn • Rerl ln 
~ . ı:ı ıs ı 

vı:-1.; 

l ı • Orukse 3.40~0 • Varşnva 
• Atin~ 83 6635 • Rudıpc~ll! 

4 ~ il ~ 

3,98~ 

• Genevrr 'i 44?5 • Rlikre, i Q,7 175 

• Soryı t 6 30 • Relgrıı 34 807.5 

• Amstt rdanı 1. li 40 • Yot.;oharna ... 06 
10 5 7' 

şu oldu: ,~ - _ __ E- S _H_A M 
- "Semiha hanım mı? Üç gün ,':=-===~==::=;;::::=====. 

• Praıı 19,l ft • Moskova 
l 

evvel gitti. Son gUnlerde çok ü - • i ş Hanim• u.-
• Anadolı 27.10 

zülüyordu. Hiçbir •ey söyleme • ::r Hejt •• 0(1 

1 erko' ·- ,•ıo 

t;lmcnto as -.ı ıo 

C'nyon ne~ -.00 

den buradan çıktı. Bana allaha Şir. t layrıv. • oo 
ısmarladık derken ~özleri kıpkır- Merkez Ranlası "6·• 

l'. • igrırt.• --.00 
mızı idi.,, , Hnmontı 13,;-o 

ark ı ıe ı -.oo 
Hılvı - o• 

·ırk m. ec:zı ~·.00 

l'eteron - oo 
Ahmet Ali yava§ yavaı merdi· 1~~=~ ==='.'!:-~-=-=-=-~-:====: 

iatlkrazlar __!_ahvJller venleri çıkmıya başldı. Uzun za -
mandanberi kapalı kalan odasının 
kapııını aç.tığı zaman yerde küçük 
bir kağıt gördü. Aldı, okudu: 

"Sizi üç ay bekledim, gelme • 
diniz. Allaha ısmarladık . ., 

Semiha 
İradesi zayıf olmasına raimen 

de-likanlı iyi kalpli bir adamdı. 1 
()nun çektiği ııtırabı dütündü. Üç 1 
gön evvel kapının altına bırakıl • 
mıt olan bu kağıt parçasına daki· I 
kalarca baktı. Ah, üç ıün evvel 
gelıeydi. 

Hemen hepimiz ıaadetin çok 
yakınında hu.lunduiumn~ h~!d• 

ekseriya ona bakmadan seçeriz. 

1 -

,,. t93 lTilrlc Por.ı 2'!. •o ı-:ıeır ır i ~ -.o ı 1 . . . il 2:' !O l'raınvh - .rıo . d 111 03 50 I{ ıl<ı l 'll o • 
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Tayyare Cemiyetine 
teberru 

~ 

Fatihte Nişancı mahallesinde "8" 
No.!ı evde oturan Mehmet Ferit Bf'y, 
Tayyare Cemiyeti İıtanbul ıubeıine 
bir hah, üç seccade ve iki kllim tebn· 
ru ctmit ve Cemiyet tarafından kcn. 

i!isine teıekkür tdilmiıtir, 

rı 
''Anlattığınız macera masala benziy 

il Ye 

fakat size inanıyorum!,, ~0r k· 
•ıniı 

73 - olar 
dP.rim Jackz daima §Crefe z. "- Anlattıiınız macera masal 

gibi ıeliyorsa da ıize inanmak ia· 
terim madam. İkinizi de geri gön· 
ı.iermeye çalı9acajım !,, cevabını 

ve-rmitti. 

Bu it ancak üç saat zarf mda 
yapılabilmiıti. Bitap bir halde o· 
lan mülizim Dale'in yarası başça· 
vuf tarafından muvakkat ıurette 

.arılmı9tı. Ondan ıonra hafçavu§ 
yanındaki iki neferin yardınıiyle 

Violet Maııı ve mülazim Dale'yj 

bin türlü tehlikeler atlattıktan ı 
sonra bir tabur karargahına götür· 

1 
meğe muvaffak olmu9tu. Tabur 

kumandanı etrafa telefon et.mit 
ve ortalık ağarmak üzereyken ta-

bur yaveri Violet Magıı'ı Alman· 
ların mütemadt top ateti altında 
altüıt olan siperlerin arasından 

ıevkederek ilk hattan üç kilomet
re gerilere kadar götürmeğe mu· 
vaffak olmu9tu. Mülazim Dale 

biı sedyeye konularak aıhhiye ne
f '!rleri tarafından daha evvel ıö· 
türülmilttü. 

Cephe gerisinde bir otomobil 
hazır duruyordu. Violet Magg o 
otomobile binmit, doiru V eriııny 
ye gitmitti. 

Kız orada kısım kumandanlığı 
dairesine ııirmitti. Kumandanın 
odasında maaa batında Raif Le· 
nokı oturuyordu, yüzba9ınm ben-

olan bir gençti..,, l iÖtü 
OV· ,,_ llo b• 

it 

Violet Magı bu sözleri ifl lekni 
ııarip ve mana11z bir nazari• al e 
!erini Raif Lenokıa dikmİf çık 
bakıtta o kadar müthit bir k Velk 
lık vardı ki kızın yalnız ıCS• a ta 
nin akı görülüyordu. Ondal1 yj 
ra Violet Magı kendinden İ oku 
rek olduğu yerde yıkılıp k• 
tı. Odanın kötesinde otural1 
foncu derhal yerinden f ırl• 
Yüzba§ı Lenoks da kıza 
atılmıt ve telefoncuya demi 
'- Miı Magg, beter ku 

nin fevkinde itler gördü Hi 
Onun için dimaiı yoruldu. 
hal telefon ediniz de bir do ~hı 
b:r haıta bakıcı hemtire ıö lvj 

,,·nıer. Ben de gidip yaralı bİ li ki 
r ~me bakayım!..,, •atar 

Violet Magıın tekrar ke tl ki 
ne aelebilmeıi için aradan t baş~ 
ay geçmi9ti. Nakahat de lirıizd 
yüzbatı Rengnart onu aık 

0

ferd· 
yaret ediyordu. Sazan Y ''baş 
Lenoks da geliyor ve her ta 
sında biraderini de berabe ada 
getiriyordu. Biraderinin o den y 

baihydı. Fakat bu bağı büy' in 
ıeref ni9anı olarak ve f ev1' damı 
bir iftihar duyarak ta9ıyord tilip 
nokı'un her ziyaretini müt 
Violet Magg derin bir yeiıe 
lıyordu. 

---- - V iolet düğü zaman yerinden fırlamı§lı. agg 

Yüzünde müthiı korku ve endiıe 
aliimi olduiu halde kıza ıormuı· 

yüzhatı Renınart'ın tavıiy 
:ıerine Londraya geri dön, 

tu: 
"- Her it yolunda gitti mi?. 
Violet Maıı cevap vermitti: Makdonald, mezuniy 
"- Her it yolunda gitti, Mis • başlamadan vazife1 

ter Lenoks !,, kız bunu söylerken gidiyor 
kendi kendisine dütünüyordu: Londra, (A.A.) - M. M• 
Lenoks benim için endişeye düı- nald bu sabah, doktorların•~ 
müf, ne ıaadet !,, siye:i veçhile gözlerini teds~ ti&, 1 

Violet Magı bunu dütündük-
1 

tirmek için aldıjı 3 aylık rıı' ~elye 
ten ıonra ıu _ıözleri ili.ve etmitti: yetine batlamadan evel y ' 0~ir 

''- Benim ötem berim biraz ıon reamt vazifeyi ifa için t ,1 'I\ 6~n 
zedelendi, mülazim Dale hafif ıu· ile Loaaimouth' dan WorksoP ia. k 
rette yaralandı, fakat İJimizi yap- reket etmittir. Oradan Be~tl Çtk~u 
mıya muvaffak olduk!,, giderek kızı ~iı lıh~el ile ~l~a.ntıA 

Raif Lenokı gen it bir nef eı a • Kanada ya ııtmek üzere bir t . e 
larak cevap vemıitti: binecektir. 1'1ir1 k 
'- Çok şükür, aalimen ger: r'f" , ~~iki t 

döndünüz !11 

1 
V A K J J ~·r er la 

Violet Maıa bunun üzerine l.iundeUk. ısıyuı uuet• ~:~ M 
yüz batı Lenokıun yanma ıide - t ııtazıbuı Ankara cacıdut c VAKJ1'l 

1 ~tıı~an 
rek çamurlu ve kirli ellerini onur r&ı.r.FoN NV!UARAl..Afl

11 lıı ttt 
omuzuna koymut ve yumutak bir Yazı ışıen tcıeronu . ı•s~: ~: ed~ iç 

ldllre teldunu : 't-lS • tf ıl 
sesle ıormu!tu: relgr111 11cıreııı : tıt.arıbuı - ıvıl-' l\h 

"- Bana bir felaket gelir di· 1-'oet• ııutuııv N o " 'l 'ik 
1 ~tb 

ye korktunuz mu Raif Lenoks?. I AHO:'<i'-' KEUEt.ı.ıı;ıcı : ~ ıt,tl 
Doiruıu buna çok sevindim .. ,, ı Urktye = ~~ta~a. 

Ralf Lenokı, kızın ne demek ı :e:;::: •;:: Kr. ~!60 .~t\tr,ınl 
is~ediğini anlamadığını ifade e · ,. aylık •ov ""' f{Ut\d 
den bir tavırla ona bakmıtlı. On· ı 113hk ı:;u • lfoO ttttıi§~: 
dan sonra yava§ça demİfti ki: il.AS Ut 'H~TLtı:HI : ' bir l>a. 

"- Korktum, Miı Maıı, fa - rıcarl tıMların ııan 11yılaı•rı:ı..::d' 1\ •on 
kat sizin için korkmadım, müla· ı' tımı ııo kı.ruıtan ba9lır. nıc eo·· 1\ a.a1 

zim Dale için endişede idim.. kunıerı kadar c:ıkar. ti ~ol>ii 
eııl' a 

Ç.. k" u1.ı:. . D 1 h' d . 1 13Uytlk, f azla, devamlı llAn ,.er ıllit-un u m 111.zım a e \fa erım • l · 
L ayrı tentllAt varı1ır 11..._ 

dir. Kendisini pek ÇOK severim .. ı ıcıı ·l',--.qıt! 
Kesimli ı ııuııarm bir ıuıtırı t O ltı• l_ 

Haberim olmadan istihbarat bü • '-d., ata. 
roauna müracaat etmit, lntelli - KU<)UR ll.ANt..\tc : ~ • de 

uıı ı:ı• 1l\ ı_ "ıl~ gence Service'in reisinden ismi - aır cıeıaıı :su lkl <1ı·aıı :ıu. 1111· .r il .... 
dört dı>fası i~ \'e oo dcraııı ıOO _,, ""-j ' 

n;n Dale olarak kabul olunmasın· Uc; aylıl< ııtn \•crenlerın tıı r def~ ttti 
dilemit. çünkü biivük bir l4 gör • I rıt'nı'ltr Dllr t Htın ~ec:eo uAııl• .~~ ~''t1'.. 

• satı rl arı be~ kuruttan nc.taP 
meie muvııff"k olmadan benim lil••mmİİllmİıllıı•-11111""' 
haber aldığımı iıtememiş .. Bira -



il 

~du 

bun köpüğünde~--çıka-
ziy rdan ilmi nazari ye ! Atletizm mül Bugün yapılacak mühim 

sabakaları futbol maçları b \'e ı 
~or ki a.na.t .. o kadar çabuk ı smdan ha~ıl olan ~ahili ıathın ıa-
Lıt· bugun oyuncak zan - bun sayesınde ıabıt kaldığı ve 

0~ı feylerin yarın yeni bir köpüklerin bu suretle hasıl olduğu 
fe ı arak ortaya çıktığını gö- tebeyyün etmİftİr. 

l ~Ör?:,uncak dediğimiz şey Sabunu o dahili satha sevke 
h· uluyor, ondan sonra muktedir olan kuvvete bugün ilim 

Bugün Balkan 
atletlerile 
karşılaşıyoruz. 

Fener bahçe ile Beogratski, Galata
sarayla Beşiktaş karşılaşıyorlar 

ri i te~r .nazariye atılıyor, ni - lisanında "satıh gerginliği,, ismi 
arll I rıı~ o nazariyeyi kendi - verilmektedir. "Satıh gerginliği,, 

kmi ~dınerek ondan yeni bir kuvveti bu suretle ketfedildiği za
bir ;~I ~rıyor. Böyle b ir teka- man onun bir gün gelip büyük İf-

ıii kı zamanlarda asırlar · lere yarıyacağı hiç bir kimsenin ha 
dao •. tarrıarn olurdu, timdi hr ve hayalinden geçmem itti. 

Yıtıni k- f' 1· · · •ene a ı ge ıyor. Kımsenin hatırından geçmiyen 
okuyuculanmıza yanlış o- ~eyi Amerikalılar bulmakta gecik

eıı '\' ·ı· raJI e ı ım adamı gibi tanıt- mediler. Orada timdi "satıh ger-
. olan yukarıdaki mukad - ginliği, , kuvvetinden maden istih-
' Ya k Prna taki maksadım §U· f.alatında istifade edilmektedir. 

Bugün Taksim stadında atle· 
tizm hayatımızın en canlı ve mü· 
him bir gününü yaşıyacağız. De
katlon müsabakaları münasebetiy
le gelmeleri geçiken Yuğoslav, Ro· 
men, Arnavut atletleri çarşanba 
günü gelmişlerdi. Bu gelen kafile 
maalesef Yunan ve Bulgar atlet
lerinden mahrum bulunuyor. Bu
nunla beraber kıymetten çok faz· 
la kaybetmiş değildir. 

~a.n on, on beş sene evvel 
b 10kaklarında: "Bu balık 
~lık, on paraya bir balık!,, 
~tan satıcılar küçük mu - . 

Madencilikte Flotation usulü de· 
nilen ıey esas itibariyle sabun kö
piiğü istihsali usulünden başka bir 
fey değildir. Bazı laf ocakların
da tatların ite yarıyabilecek ma -
de nlere ihtiva ettiği görülmekte 
ve fak at maden miktarı itletme 
masarif ini bile koruyamıyacak ka
dar az olduğu için onlardan istifa

İki kafile reisi, iki Yugoslav, 
üç Arnavut ve iki Rumen atletten 
mürekke 1 k .. k f'I d k k' . P 0 .ma u~ere a ı e . ~- SugUn FenerbahCie ile karşııa,acak olan Beogratski takımı 

b
uz. 1

1Jı~~nbı.barettıkr: Kıymket 1•tı- soyun mut bir halde ve dün sabah Sirkeci istasyonunda .. 

10
.. tular içinde sarı, kı~mızı, arıy e ıyı ır mev ıe mali o an 

Bugün, hemen misli görülme - Bunun içindir ki, bugünkü kar-.. , .. 
ı b. )' ı, Ye!il renklerde ! effaf, 
1 ' k~ " a.gıtlardan kesilmiş ha -

bu atletler spor meraklılarına gü· 
zel, heyecanlı ve temiz bir gün, at- mit derecede geni§ ıpor hareket- tılaşmanın, futbol vaziyetimizi 

)eriyle dolu bir gündür: tesbit hususunda çok dikkate ••t l a.r ardı. Bu balığı avu -
h İçine aldığınız zaman o 
. •ıını, kuyruğunu kımılda· 
tıı. 

•• 1ıden s:çrar ve hatta yere 
rdi B·· ··k k .. ··k h cc • uyu , uçu er -
başka balık,, oyuncağiyle 
lan ho,lanırdı. 
ldamlarının bu oyuncak 

e.n yeni ketifler yapacak -
ın hatırına gelirdi? Evet 
ltnları o ince kağıdın ne -

tilip büküldüğünü tetkik 
r ve ıu neticeye vasıl ol • 

Avucunıuzdaki hücey -
:s:ıkan buhar "e yahut hoh -
ıı zaman ağzımızdan çı • 
~--jelatinli kağıdı ıitirdiği 
. ınt iğrilip bükülüyor. Bu 
hratan bir kuvvet vardır, 

'lin ismi ''§ işme tazyiki,, 

lirılj kağıt "ş işme tazyiki,. 
'tıi bir kuvvetin meydana 
•tıa. sebep olunca alimler 
~etin derecesini ölçmeğe 

'l'orlar. 
eli 1 ·ı · -ı· 1 • d b" ngı ız a ım erın en ı -
~elYenin şitme tazyikini öl
. tlir demir kap içinde şiş • 
'tto a.n hezclyedeki şişme taz
i 65 kiloluk bir ağırlığı kal-
Çı~ muktedir olduğunu mey

arıyor. 

lrı i.li ı . d b' . . d b· rn erın en ıruı e 
ır te '"b Ş irı· cru e yapıyor: itme 

~)·~~ kuvvetini ölçüyor ve 
fe~ 1 

.telifi etmek için 2523 
t, i;ıırn olduğunu tespit 
d aamafih pek eski za • 

'ttıJ ... 'n heri infilak iılerinde 
JI "!\ " • 

!\eler . . !•!rne tazyiki,, nden 
td·ııçı11, bir enerji olarak is- 1 

'tt b~~eıi. bugün henüz ha -
'~t b a hır §ey değildir. 
•l,l\ 'tka bir oyuncaktan 
t na.:ı:ari · 
~e,· Yenın ameliyata 
t •ne rn 
ttr. l . uvaff akiyet hasıl 

:t... lırn d 1 ınıtıd a am arı sabun 
t...._ en evv 1 ~ "b •qıjtl . e a ı r nazariye 
h· Ctdır B' k ' •r I> ' ır abın içine 

'tt ' arça sabun köp .. ~ .. k 
ol\ta. b ugu oy 
''• .. •a. unun su içinde 

ı .. uıerıne d b ' 
~ol>iiğu ne en ır çok 
•tir. 

8 
hasıl olduğu tetkik 

de olunamamakta idi. 
Şimdi Flotation uıulü haline 

getirilmekte, ıu iliveıile o tozdan 
çamur yapılmakta, biraz da yağ 
katıldıktan ıonra hava ile üflene -
rek köpüklendirilmektedir. Üs • 
te çıkan yaij köpüleri safi maden 
külçesi ihtiva etmektedir. 

Bot ve faydasız bir Jeyden bah
aederken onun bir ıabun köpüğü 
olduğu söylenir. Bakınız derin 
dü§ününüz sabun köpüğünden de 
ne neticeler çıkarıyorlar ! 

Dedikoducu 

SovlJefler 
Dahiliye halk komiserliği 

ihlas ediliyor · 
Moskova, ( A.A.) _ Sovyet

ler ittihadı merkezi İcra komiteıi 
bir dahiliye halk komiserliği ihda
ıiyle G. P. U. nun bu komiserliğe 
raptedilmesine karar vermittir. 

Yeni komiserlik ihtilal nizamı
nı ve devletin emniyetini temin 
sosyalist umumi mülkiyetini hima~ 
ye, nüfus kayıtlarını icra ve hu
dutların muhafazası ile mükellef 
olacaktır. 

İttihada dahil cümhuriyetlerde 
de dahiliye halk komiserlikleri ih
das edilecek ve R. S. F. S. R. de bu 
komiserlikleri temıil etmek üzere 
salahiyeti haiz bir memur buluna
caktır. 

G. P. U. kolleji alaa edi
lecektir. Yeni dahiliye komi· 
serliği ve komiserliğe merbut ma
halli te,kilitlar ceraim hakkında 
ilk tahkikatı yaptıktan sonra dos
yalarını kanuna tevfikan ait ol
dukları adliye teıkilatına göndere 
cekJerdir. Devletin idare ve em
niyetine ait itler ili mahkemeye 
devredilecek ve hiyaneti vataniye, 
casusluk ve saire gibi cürümlere 
ait dosyalar, alakasına göre, aı
keri kolleje, ali mahkemeye veya 
divanı harplere verilecektir. 

Virgil İvan Şandcr Kraya 

letlerimize de kıymetli bir temas 

imkanını vermiş olacaktır. Üç ta· 
kmıın esamisi tudur: 

Arnavut takımı: Luiç Şala, 
Sander Kraya, Gogo, Yugoslavya 
takımı: Buradoviç Kallay, Rumen 
takımı: Virgil Joan, Çoklani den 
müte!ekkildir. Bunların içinde 
bilhasaa nazarı dikkati celbede
cek Balkan ıampiyonu Buradoviç 
tir. Boyu 1 ,80 küsur olan bu se
vimli atlet :Mantikasa göğüs far
kiyle mağliim olmuştur. 8 temmuz
da Sof yada icra edilen dekatlon 
müsabakalarında ise ikinciliği al
ır.akla beraber 110 maniayı 
15 2 10 da, uzun atlamayı 88 
de ıırık)a irtifaı 3,55 le ve 100 
metreyi de 11 1 5 le kazanınııtır. 
Kallay: Bu da bir atlet Konpledir. 
Bilhaua atmalarda temayüz et
mitlir. Ciridi 53 küsur, diski 42 

' gülleyi 12,09 metre ata.bilmekle 
beraber 110 maniayı 16,4, yüksek 
atlamayı 1 ,80, sırıkla 3,20 atla
makta ve tek adımı da 12, 75 te 
alabilmektedir, 

Çaklani; bu atlet de gülleyi 13 
metreye ciridi 53 metreye ve uzun 
atlamayı 6,50 yapabilmektedir. 

Virgil; 400 metreyi 53 le ve ge· 
ne 400 maniayı da 59 da alabil
mektedir. 

Arnavut atletle&inden de iyi de
rece görebileceğiz. 

Gogo; 800 ve 1 SOO de dekalton
da güzel dereceler almıştır. Şallo; 
100 metreyi 11 küsurla 200 metre
yi 23 1 5 ta Krnya 400 metreyi 
53 2 5 ta yapmaktadıı-laı·. 

Atletizm, futbol ve denizde değer olacağında hiç şüphe etmi· 
mevsimin ilk teşvik müsabaka- ~ - ·uz. Bu maç, her şeyden evvel 

ı Fenerbahçenin yeni takımı hak • 
arı ... 

Bunlardan, bilhassa en dikkate kında bize sariha yakın bir fikir 

d 1 ı ı . ·ı f b 1 verebileceği gibi futbolumuzu 
eğer o an arı at etızm ı e ut o -

dur. Atletizmde, Taksimde Bal - temsil edebilece!< bir derecede 
kan atleti erile karşılaııyoruz . Bu- bulunan F enerbuhçe takımı ile 
na ait yazımızı diğer sütunda o - Balkan takımı aTasındaki nisbet 
kuyacaksınız. hakkında da bir fikir edinmemize 

F b ıd . . imkan verecektir 
ut o a ıse, gene aynı stadta • · 

Galatasaray - Beşiktaş ş\lt maçı Bır sporcu kafilesi Sovyet 
var. Rusyaya gidiyor 

Galatasaray ile Beşiktaş bu yıl Sovyet Rusya spor teskilatı ta-

için iki defa \ikte, bir defa da rafından yapılan davet \izerine 
tilt maçında berabere kalarak en- Türkiye Halkevleri te~kHatma 
tresan bir rakor yaptılar. Bakalım mensup futbol, güreş ve yüzme 
bul'ünkü maç ne netice verecek? takımlarından mürekl~ep bir ka. 
Bu maçın aalibi, Fenerbahçe ile file temmuzun yirmi altıncı 
tilt §ampiyonluğu için karıılafa - günü Sovyet vapuru ile hareket 
caktır. edecektir. 

Diğer futbol maçı Kadıköyün - Bu seyahat bir ay sürecektir. 

dedir. Bir aya yakındır ki gör - Cezaları affedilenler 
mediğimiz genç F enerbahçe ta • Haber aldığımıza göre, 1stan • 
kımmı bugün Yugoslavya tampi - bul futbol heyeti, muhtelif vesile
yonu Beogratski takımı kartıaın - lerle cezalandırdığı futbolcuların 
da göreceğiz. Beogratskinin Yu- cezalarını affetmiş ve bu karar 
goslavya şampiyonluğunu kazan- mıntaka heyetince de tasvip edil
mıt olması da gösteriyor ki, bu ta- miştir. Bu karardan yalnız mü -
kım, bu yıl için sahalarımızda ebbet boykot alan bir oyuncunun 
gördüğümüz ve belki de görece • istisna edildiği ıöyleniyor. Fut • 
ğimiz ecnebi takımlarının en kuv- bol heyeti, bütün cezaları af 
vetlilerinden birisidir. Merkezi ettiği bir sırada hiç değilse bu 0 • 

Avrupa siıteminde oynıyan, seri yuncunun cezasını da bir az ha .. 
aletli ve vücutlu bir takım. fifletebilirdi, diye dü~ü~dük. 

·························································••4••····························· 
sir olmak da doğru değildir. 

Miıafirlerimiz kıymetli rakip· 
)eri yanında bugün rahat müsaba· 
ka yapabilecekler mi? 

Burasını §İmdiden tahmin eı.. 

mek pek mütkül. Muvaffakıyet

lere birinci engel olan asap gergin
liği bizimkilerine musallat olmaz
sa, öyle zannediyorum ki misafir· 
)erimiz derece almakta biraz ter 
dökeceklerdir. 

Kendi katogorisinde Balkan
lıların en kuvvetli rakibi olan 
Balkan şampiyonluğuna her sene 
biraz daha yaklatan Semih bugün 
koıtuğu takdirde muhakak ki Ru
ra doviçi de Laniburo dan daha 
kolaylıkla mağlup edebilir. 

Bu İ§te en fazla yorulacak Haydar 
dır. Kollcj müıabakalarındanbe
ri kendisine hasret kaldığımız bu 
sevimli atlet bakalım kıymetli ra
kipleri karşısında ne yapacak. 
Candan temenniyatımız, bu saha
nın çok titiz ve kıskanç olan kro
nosunun lehimizde tecell:sini gör
mektir. 

Günün en enteressan kosusu 

• ~~ı,1 u tetkikat neticesin
''tt ·ltdır k. h ek, ı ava ile suyun 
.'dele rıttırılrnası üzerine her 

" f)il~ "
1
elevki pek kısa bir 

' 
0 •a d h"t· b' tetirir ' . a ı ı ır satıh 

~ getırmez sabun 0 

"'.trhal nüfuz etmekte
:vaıını kanfhnhna • ı 

Yeni komiserlikte, tebit, tehcir 
be! seneye kadar iş hapisanelerin
de hapis ve Sovyet Rusyadan tart 
hakkındaki kararların tatbikiyle 
mükellef bir hususi ıiira buluna

caktır. 
Yeni komiserliğe M. Hanri Ya

gofa tayin edilmi~tir. Birinci mua· 
vini M. Agranof ve ikinci muavini 

M. Prokofief'dir. / 

Şu vaziyete nazaran bugün ve 
pazar günü çok :;•b ve İstifadeli 

bir İmtihan geçirm :ş olacağız. 

Zagrep müsabakalarının nrifesin· 
de atletizmin, çok yerinde olan bu 
fırsattan istifade edeceklerine hiç 
şüphemiz yoktur. Maamafih alı
n~ neticelere bakarak müteeı-

Bilhaua Arriveyeye yaklaıtık
ça daha iyileıen Mehmet Ali de 
idareli bir kotu yapacak olursa bu 
mesafede yüzümüzü güldürebilir. 
Besimde yorgunluğunu izale et
mi' ise, gecen haftanın tesirlerini 
kalplerimizden ~ilmi~ olacaktır. 

(Si1ise) İsveç bayrak koşusu Aola
caktır. 100, 2001 300, 400 üzerin
de koşulacak olan İsveç bayrak 
yarıtına takımımızın nasıl çıkaca
ğı malumumuz değilse de, misa
firlerimiz tarafından teklif edilen 
ve Türk topraklarında ilk defa 
yapılacak bu yarışı kazanabilme. 
miz için ç.ok çalı,ılacaktır. 

Kıymetli elemanları toplamağa 
muvaffak olan Taksim pisti atle
tizm alemimize kıymetli ve yeni 
rekorlar verdirmeğe muvaffak o
lursa ne mutlu ona ... 

Mehmet Sıtkı 



Türkiye - Yugoslavya Misakı 
Müzakere Edilirken 
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Sinemada gibi Uykud 
..... (BaDtara.tı 1 Uıcn ııayı!ada) 

mualıedenin ayan meclisine sev
kedildiğini beyan ederek ::.özünü 
bitiııniştir. 

Nazırdan sonra söz alan ayan 
meclisi encümeni mazbata muhar
riri l\I. Y ovo Banyanin evvela 
Balkan anlaşması misakmdan ve 
lıu misakı imza etmemiş olan dev
letlerden bahsetmiş ve c12miştir 
ki: 

"Balkan devletlerinden ikiıi 

henüz Balkan anlaşma misakını 
imza etmemiılerdir. Fakat mua
hedenin manevi kuvveti onu imza 
etmit bulunan devletlerin, misa
kın bütün Balkan devletlerine le!· 
milini arzu etmelerinde münde
miçtir. Yugoslavyanın bunu en sa
mimi bir ıurette arzu edenler ara-

. ıında bulunduğu şüphesizdir. Yu
goılavya kardeş Bulgariıtanla da
ha fazla bir şekilde sıkı ve kalbi iş 
birliği husulünü arzu etmekte
dir; zira bunun, Balkanların 
başlıca meselesini teşkil eden Yu
goslavlık meselesinin halli için ilk 
şart olduğunu bilmektedir. 

Yurdumuz Arn11vutlukla dahi 
iyi ve dos~ane münasebetlerde bu
lunmak iıter ve bütün Yugoslav -
lar, istiklallerini muhafaza için 
Arnavut milletinin sarfettiği gay
retleri, şüphesiz samimi bir sem· 
pati ile takip etmektedirler. 
("Öyledir,, ıeıleri) Bu baptaki 
garyetlerinde Arnavutluk milleti 
Yugoılavlık tarafından hiç bir 
tehlikeye maruz bulunmadığını 
kati bir iman ile bilerek müsterih 
olabilir. 

, , . Tarihinin eıki hesapları 

bitmiştir. Yugoslavya hürdür. 
Habsburg hanedanı mahvolmuş
tur ve bir daha iktidar mevkiine 
gelemiyeceğine eminim. Türkiye 
tabii hudutları içinde bulunuyor. 
Zira Türk milleti sağlam kuv
vetlerini muhafaza etmiştir. Tür
kiye kendisine yeni istikbal yolla
rı bulmuştur. Türkiye Gazi Mus
tafa Kemal Patanın §ahunda şe
ci bir kahraman ve devlet ada
mı bulmuştur ve Gazi Türkiyeyi, 
hatır ve hayale gelmiyen bir ham
le ile hürı·iyet ve terakki yoluna 
sokmuştur. Türk milleti yalnız 
istiklalinin mükemmelen müda
faası için değil, ayni zamanda 
Balkanlarda teessüs etmiş bulunan 
nizamın takviyesi hususunda da 
cesur bir iş ortağı olarak kendini 
göstermiştir. lşte bunun için Tür
kiye ve Yugoslavya Londra misa
kına, Balkan miaakına ve bu mua
hedeye parlak alınla iştirak ve te
vessül etmitlerdir. 

Bunun için, meclisi mebuıan
<la olduğu gibi mecliıi ayanda da 
yekdil olarak muahedenin tas· 
dik edilmesinin ihya edilmiş yeni 
Türkiye ile devamlı ve pürüsaüz 
bir dostluk ve geçlentirilmiş Türk 
miletinin kuvvetli terakkisi dilek· 
lerinin bir tezahürü olmasını rica 

ederim.,, 
Son olarak söz alan sabık na-

zırlardan ve ayan ikinci reislerin
den Dr. Uroş Kı"fıl Balkanlarda 
tekevvün eden tarihi istihalenin 
tahlilini yapmış ve demiştir ki: 

"Balkan misakının imzalanma· 

11 yalnız Balkan değil, ayni za
mandC.: °Avrupa efkarı umumiyeıi
ain Balkan misakı gayelerine mey
yal olan knmı tarafından tasvip 
ile kartılanmıtlır. Bu sahada ye-ı 
gine istisnayi, ba~ında M. Veni-

zelosun bulunduğu Yunan muha
lefeti teşkil etmektedir. 

M. Venizelosun tarzı hareketi 
her tarafta hayret ve sürprizi ~u· 
cip olmuştur. Maamafih M. Veni
zelos bu hareketiyle düşündükleri· 
ni de ortaya atmış oldu. M. Veni
zelosun Türkiye ile ittifak yapa
rak Bulgaristandan ve İtalya itti
fakı ile de Yugoalavyadan emin 
olmak hususundaki telakkisi esa
sindan hatalıdır ve Yugoılavlara 
kartı temini mevki edebilmek 
için Balkan misakı mefkuresine 
mugayir olarak büyük devletlere 
day~nmak hususundaki eski ide
olojiyi gösterir. M. Venizelosun 
bundan maada , bizzat izhar etti
ği veçhile, Bulgaristan1a Yugos
lavya arasında anlaşmanın laakal 
daha elli sene kabil olmadığı hak
kındaki iddiası da yanlıştır ve bu 
tarzda bir mütalea, Balkan misa
kı lüzumunu inkar etmek demek
tir. M. Venizelos Balkan misakı
nı imza etmekle, bundan on beş 
sene evci olduğu gibi nazik anlar
da taahhüdatı ifa etmemek gibi 
bir vaziyete düşürmek istemediği· 
ni söylüyor. Bu da bir itiraftır. 
Demek oluyor ki M. V enizelos her 
muahedenin karşılıklı taahhütleri 
mutazammın bulunduğunun tama
men farkında değildir ve böyle 
devlet adamlariyle herhangi bir 
muahede aktin;n biıut olup ol
madığı sualinin ortaya çıkmasına 
sebep olduğunu derpiş edememek
tedir. Sözde basiretkarlığa, ·tez
vire, kurnazlığa, gizli gayelere 
ve fikir ihtirazla.rına istinat eden 
bir siyaset az çok muvaffak olabi-

lir ve fakat bu muvafakıyet mu~ 
vakkattır. lki sandalyaya birden 
oturmak siyasetini nihayette 
nasıl neticelendiği malumdur. Si
yasette bundan daha kuvvetli olan 
bir şey vardır ve bu da milletin cis
mi ev manevi kuvvetidir. Bu kuv
vet şuurluluk ve namu4karlık siya
ıeti ile idare ve tatbik olunduğu 
zaman nihai ve devamlı muvaffa. 
kıyetler verir. Yugoslavya. milleti 
harekat ve siyasetini bu kuvvetli 
ve karara icrai tesir eden yegane 
amillere istinat ettirmektedir. 
Harbi umumiden evelki küçük Sır
bistan krallığı ne propag(.l.ndaya e
hemmiyet vermiş ve ne de kabili
yet ve kuvvetini yanlış olarak bü
yütmüştür. Bilakis onun düşman
ları Sırbistanı küçük görmütlerdir. 
işte bunun için Sırbistan kraliyeti 
1912 den 1918 senesine kadar 
dostlarını takdirkar telakkiler ve 
düşmanlarını da hiyanet kuvve· 
tiyle hayret içinde bırakmıştır. 

M. Venizelos, görünüşe naza -
ran, hatalı faraziyeleri saikasiyle 
en göze çarpan hakikatleri bile 
görememktedir. On iki a :lanın 
akibeti, Korfo had.besi, Adalar 
denİ7.İnde i;ç küçük adanın işgali 
ve son faşi!t kongresinde prog -
ram dahilinde vaki olan beyanat
lar, Yunanistan için maküs rüz -
garların ne cihetten estiklerini, bJ 
rüzgarlardan uzak kalmak iç:r.. 
dümenin hangi tarafa doğru kıv · 
rıhnası icap ettiğini a-;·kça gösi.:cr· 

mektedir ki, Ankarac\a bu haki
katler büyük bir açıklıkla görül -
müş ve takdir edilmiş bulunmak-

tadır. 
M. Venizelos, bu açık hakikat-

leri göremediği halde Balkan mi
sakını, Y unanistam ltalya ve 
Sovyetler ittihadı gibi iki büyük 

kuvvet ile harbe sevk edectk bir 
korkuluk addetmtktedir. Mühiş 

bir görünüş ... Fakat huna bizzat 
M. Venizelosun bile inanmadığı -
na eminim. Maamafih meseleyi 
kabil olduku kadar dehşetli gös -
termek istiyor. Balkan misakının 
harbe karşı bir korunma tedbiri 
olduğunu M. Venizelosa anlatmak 
ihtar etmek lazımdır. 

M. Venizelosun Balkan misakı 
aleyhine yaptığı mücadeleler mü
nacebetiy]e Arnavut mebuslarm -
dan Dr. Nuşa Buçati çok enteres
san ve çok şayanı dikkat ifşaatta 
bulunmuştur. Bu zat, "Besa,, 
gazetesinde yazdığı bir makalede 
Arnavutluk aleyhine aktedilmiş 

Nitti - Venizelos anlaşması na
mında bir anlaşmadan bahsedi • 
yor ve M. Venizelosun hunun tec
didini istediğini beyan ediyor. 
Yunanistan devleti için böyle bir 
muahedenin mevcut olmadığı res
men beyan edilmiş ise de M. Ve
nizelos için mevcut olmadığı tek
zip edilmemiştir. 

M. Venizelosun böyle bir çerçe
ve içinde dönüp dolaştığını Bal· 
kan mi1akı aJeyhinde kuUandığı 
deliller dahi iıbat etmeektedir. 

Bütün bunlar, M. Venizelosun 
Balkan devletleri araıındaki mü • 
nasebetler ve yabancı devletlerin 
Balkan İ§lerine karışmaları husu
sundaki telakkilerinin neden iba
ret olduğunu açıkça göstermek • 
tedir. Şa·yanı şükrandır ki Yuna· 
nistanda buna tamamen Z!t telak
kiler tıahibi olan devlet adamları 
vardır \c.i, Jn,ınla'l'ua telakki.i-i 
Balkan misakının tamamen lehin-

dedir. 

Yaptığı mücadelelerle M. Veni
zelos, Balkan misakına çok az ve 
fakat kendi şahsiyetine çok bü • 
yük zarerlar iras etmiştir ve eski 
fikirlerle hareket eden, eskimiş 

ve maziye karışını§ bir devlet a -
damı olduğunu is bat etmiştir. 

Ayan meclisi, bundan sonra 
Türkiye - Yugoslavya dostluk 
ve ademi tecavi~z miıakmı ittifa
kı ara ile tasdik etmiştir. 

* * * 
§ Yugos1avya ayanı ikinci reisi 

Dr. Kıu'ün nutkunun, Lyublyana
da çıkan "Yutro,, gazetesinde in
tişar eden metninde fazla olarak 
şu izahat verilmektedir: 

"Dr. Krfal, bundan aonra Bal -
kan misakının ehemmiyetini izah 
etmit ve bu misakın esasat itiba
riyle diğer misaklardan kuvvetli 
olduğunu söylemiştir. Ona göre, 
Balkan misakının esasları şunlar· 
dır: 

Biri ağzını tıkamış, ötekisi bıçaklamış l 
İz.mirde Alsancak Hacı Bekir 

sokağında 52 numaralı evin alt ka
tında bir cinayet olmuş, 63 yatın
da ihtiyar bir İtalyan yatak oda
sına giren iki meçhul şahıs tarafın
dan on yerinden bıçakla ağır su
rette yaralanmıştır. 

Zabıta ve adliye hadisenin aka
binde tahkikata el koymuş, müd
deiumumi muavini, polis adli kı
sım reisi ve A lsancak merkezi bi
rinci komiıeri beyler akşam geç 
vakte kadar tahkikatla meşgul ol
muşlardır. 

Hadise hakkındaki tasfilatı a
şağıya yazıyoruz: 

Hacı Bekir sokağında 52 nu
maralı evin sahibi bulunan ltalyan 
tebaasından 63 yaşında seyyar 
sebzeci Mateo evinin üst katını ki
raya vermiştir. Alt katındaki tek 
odada da kendisi yalnız oturmak· 
tadır. Mateo gündüzleri Alsan -
cak mahallatında bir merkeple 
akşamlara kadar dolaşarak seyyar 
ıebzecilik yapar, ak§amları gelir 
bekar odası halinde bulunan evin
de yalnızca yatarmış. 

O aktam gece yarısından iki 
buçuk saat sonra yatağmdan kal
kan Mateo birdenbire karşısında 

hiç tanımadığı iki kişiyi görmüş ve 
şa§ırmıttır. Aralarında hiç bir 
muhavere cereyan etmeden meç -
hul şahıslardan birisi Mateonun 
ağzını tıkamış, diğeri belinden çı
kardığı bıçağı vücudunun muhte
lif yerlerine saplamıştır. 

Bu esnada Mateo can acısiyle 
~n~ .. ;. .. ı...· -... .... ~a.:; •••lwn.• 
iki üç dakikalık bir boğuşma ol - , 
muşsa da biçare ~dam ihtiyarlık j 
haliyle ve aldığı yaraların tesiriy- 1 
le yere yuvarlanmıştır. Meçhul şa
hıslar da bu sırada kaçmışlardır. 
Yaralı ihtiyar güç halle odanın 
penceresine kadar gel emilmiş ve ı 
boğuk bir sesle: 

- Bekçi gel! Diye bağıra bil
miştir. 

O 11rada orada düdük çalmak· 
ta olan bekçi Osman Ef. derhal ! 
istimdat sesine doğru koşmuşsa da : 
hiç kimseyi görememiş ve keyfi
yetten karakolu haberdar etmiştir. 

Yaralı Mateo hastahaneye kal
dırılmış ise de aldığı yaraların te
siriyle hastahanede ölmüştür. 

Maktul birkaç gün evel ahbap· 
larına, iki senedenberi araları açık 
bulunan kudeşi için: 

- Kıyamet kopsa ben bu ada
ma evimi bırakmam. Yarısını Hi
laliahmere, yansım hastnlandığım 
zaman yatacağım hastahaneye ter
kedeceğim. Kardeşim olacak o 
herif burada para kazanır, gider 
Radosta ev yapar, benim mirasım-

., 111' da gözü var, fakat ya.g 
demiştir. 

Mateonun bir miraı hır•111; 
ban gittiği şüpheleri k1l"'°'j 
rülmekte ve tahkikat bu . 1 

tamik edilmektedir. tzrııır 
ceneral konsolosluğu viı ~ 
karakola gelerek hadiseııifl 
yetini anlamak istemiş "e 
Mateonun misara kurban 
kanaatini izhar eylemiştir· 

Mateo ölmeden evel 
ifadesinde "Beni iki kiti " 11 

rısı ağzımı tıkadı diğeri 
sapladı,. demiş ve cinayetiıı 
hakkında tevcih edilen 1 

yalnız: 

- Bu işi karıştmı:nayııı 
mekle iktifa eylemiştir. 

Polis memurları ak~aıtı 
katilleri yakalamak için şt~ 
tarafında icap eden tedbir 
mışlardır. 

Balıkesirde kazalB 
telefon muhaver 
1 Temmuz 934 tarihiJl 

haren Balıkesirle, Balya, .f: 
Havran arasında telefon ıJl 
resi başlamıştır. 

Balya ile Balıkesir arası 
muhavere davetiyeli olı 
davetiyesiz 25, Havran, 8' 
ve Edremit arasında da o' 
li 55 ve davetiyesiz 40 kuJ'll 

·Atla ziraat 
l\A.,....,.J..,.t,...,.. --tlaruun..J;lll.! 

evvela bu hayvanlara paz 
ni lazım geldiği ziraat ve 
den baytar müdürlüklerine 

rilmiştir. Atların en tabii 
istihdam sahası olan çift, il 
Onun iç1n at ıslahı işi ' 
atla ziraat meselesini de e 
yetle nazarı dikkate alıxııt~ 
geldiği, atla ziraatin inkİ 
linde tetkikat yapılması <le 

nün atla ziraate teşviki e 
miştir. 

-o--

60 yaşında bir ad 
sünnet edildi 

Aydın, - Burada gariP 
dise olmuştur: Kürt Se~ 
isminde 60 yaşında, nasıl~ 
ye kadar sünnet olma01ıf , 
bir adam, Abdi usta t~' 
sünnet edilmiştir. 

Bekir Ağa son zaınarıl•' 
lenmek istemiş ve dünYıa e~ 
d. ~ ı· . d J<l' mı ame ıyeyı yaptır ı ~ 

girmeyi muvafık gÖrI1lii91 1 - Balkan devletleri arasında 
mevc!.lt hudutların tanınması su • 
retiyle askeri ihtilafların başlıca ~= ....... ~~~'!"!"""""""""'~'!"!!!!!!!'!"'",!!!!!!!~~~!!!!!""'"""'""!--~~~~~!!!!'----!!!---~ 
amilinin bertaraf edilmesidir ve matuf olan tezvirlcri şiddetle ret diyesine vasıta olacaktır~ 
bu, ayni zamanda Balkan millet- eder. retle Balkan mcmleketie19 
leri arasmda kati ve devamlı bir Balkan misak! ile, samımı ış da emtia teatisi kola)' 
suretle ~ulhun tesis olunmasını birliği için temel atılmı~ ve yol iktrsadi vaziyet iyileşn1i~~ 
ifode eder. açılmıştır.,, Banka, bundan U1~:ı. ri 

2 - Balkan haricindeki devlet· Yutroya göre, Doktor Krul bil' krediler bah~edeer, tıc~, 
lcı·:n Balkan iş1edne müclah~le - Dalknn bankası teşkilinden ele demir yolları, otomobil ~~ 
sinden istihlas. Balkan, Balkan hahrctmi~tir. Bu hankanm ser _ telgraf ve telefon hatl3ı1' ~ 
i"lerine müdahaleye kimsenin maycsi, Eenclik taksitler halinde deniz yolları tesisi içiJl :lı 
ha!~kı oldu~unu kabul etmemek - hütün Balkan devletleri tarafın _ verebilir. Balkan ban1'~ r ·tır9~ 
tetlir. Bafüanlar, Balkanlarda dan n~rilecek, merkezi Balkan kan toprnklarmdan 

1 ~o 
kimse icin nüfuz mıntakası tanı- payitahtlarmdan hirinde olacak emtianın sürümü için ef 

mamaktadır. Hele her hangi bir ve her Balkan memleketinde şu- mali vasıtalar temin ed . 
devletin, Balkanlar toprakları ü ~ bclcri bulunacaktır. Bu banka, Dr. KrUI, nutkunu G~~ 
zerinde toprak iddiaları serdet - Balkan milletleri arasında ticari ]eri ve cscıi hakkındtı rı~ 
mesine tahammül edemez ve Bal- ve emsali mümısebctlerdcn \'Ücut rarct.li sitayi~lerdc hııltl 
kanlıları yekdigerine katmağa bulacak karşrlrklı alacakların te - retiyle bitirmiştir. 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Begazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Giıeai Sahibi M. Bahri Bey ve gine Beyazıt tJe Fatihteki itimat 

Bürhanettin Gişeleri Liatemizdeki Numaraların ikramiyelerini Verirler . 
........................................ , .............. ~ ....................... . 

Lira 
500 
40 
40 
50 
40 
50 
40 

500 
40 

500 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 

100 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
4 ( 
40 

100 
40 

500 
100 
40 

200 
1500 

50 
40 
50 
40 
50 

No. 
5 
7 

89 
112 
164 
202 
226 
229 
387 
465 
501 
503 
587 
864 
885 
988 

1008 
80 

145 
159 
180 
194 
305 
391 
406 
440 
472 
488 
eos 
114 
714 
711 
UI 
111 
183 ... 

2024 
54 
1'7 • t• 

113 
210 
224 -IOO 
IOI 
117 

Lira 
800 
500 
500 

so 
50 
40 
40 
50 
40 

200 
40 
40 
40 

100 
40 
40 

200 
40 
40 
40 

100 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 

IOO 
IO 

800 
40 
40 
~ 
50 
50 
40 
so 
40 

aoo 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

No. 
622 
647 
671 
853 
910 

3011 
79 
88 

102 
112 
272 
318 
323 
365 
374 
378 
422 
448 
488 
528 
591 
593 
811 
417 
742 
887 
aa1 
yl3 
811 

4011 
il 

149 
189 
171 
214 
330 
ili 
111 .. .. 
143 •t 
918 

5161 
171 
231 
255 
276 

Lir, 
40 

200 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 

20C 
600 

40 
JOO 
200 
40 
40 
40 
40 
40 

600 
40 
50 
80 

100 
50 
40 
40 
50 

500 
so 
40 
«> 
40 
40 
40 
IO 

200 
40 

IOO 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
40 

No. 
317 
389 
411 
498 
560 
633 
679 
809 
838 

6087 
180 
239 
2N 
319 
387 
487 
128 
118 
810 
813 
825 
849 
894 
821 
840 
941 
968 
973 

7055 
111 
181 
207 
324 
331 
343 
MI .. 
471 ... 
117 
663 
747 
812 
833 
938 
977 

8002 
18 

Lira 
500 
10 ( 
50 
40 
50 
40 

100 
40 
40 

200 
200 

40 
40 
50 

100 
40 

500 
200 

50 
40 
40 
40 
40 

500 
50 
50 

500 
50 
40 
40 
40 
ol() 

40 
200 
so 
40 
40 

100 
40 
490 

500 
500 
100 

40 
50 
40 

soo 
40 

Borsada; ,«\hmet Vefik Paşa 
Hastanesi Baştababetinden : 

9~4 11alt teaeıt leinde a.Deıaetemiıe llzım olan °2750,. lira 
IDubamme• kıymetli muılece Ye bbbt Jeyazım açık mGnak11ıya 

konmuttur. MOaakaaa 22 • 7 · 934 tarihinde bitecek Ye o gün 
... t 16 da ihale olunacaktır. Taliplerin dipozitolariyle beraber 

lı&k6met dairuiae Villr•t eatllmıa IN!emine mlftcaatları Jl-

-~ ~~ 

Ask ri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
2l2&o Kilo yumupk demir l&Ç } 
8830 Kilo yumu,ak lama demiri 4; 81934 sx20 : 

120oo Kilo yumutak lama demiri 

IOc>oo Kilo saf kurıun 8/ 9/ 934 

°Yukarıdaki malzemelerin f&J'blamelerinde y&pılan tadilat dolayı
•i,.ıe hizalanndaki tarihlerinde ye eaat 14 te kapalı :aarfla sabn alına• 
C.Jctır. Şartnameaini almak iıtiyınJ.rin 13,S tan tl,5 a kadar komiı
)oaa •ilneaatlarr. Ve münakaaaya ıirmek iltİJ•nlerin de mezkur 

.._.. teldl"'-•lerini komiı1ona te•dl e:rlemelerl. (3839) 

Posta Telgraf Ve Telefon Binalar 
Ve Levazım müdürlüğünden; 

'Yetilköy ile Y etilköy telıiı iıtaı yonu araıına konulmak üzere 3900 

llletre elektrik kabloıu kapalı sarf uıulll ile münakasaya vazolunmuı• 
lurTrı·1 Be. a ıp erın 2 eylul 934 çart...aba ıünii öileden sonra ıaat 14 te 

~ojlunda poıta T. T. merkeıi Utilncü katta mllbayaa komisyonuna ...:tla f&l'lnamecle)d tarifat dahilinde ihur etmit oldukları tek• 
i •tlbenin •e teminatı muv akkatelerini muhtevi kapalı zarfla• 

l'latnld elden komisyona tevdi eylemeleri ve tartnameyi her ıün alabile-
ce eri ilin olunur. (3780) 

No. 
80 

120 
117 
131 
215 
339 
341 
393 
542 
582 
634 
704 
753 
777 
782 
850 
872 
927 
935 

9048 
312 
315 
3U 
480 
516 
599 
629 
6&1 
872 
707 
718 
732 
821 --1011 
281 
229 
318 
:.t1a 
4Ta 
S06 
603 
638 
706 
709 
762 
878 

Lira 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 

100 
50 
40 
40 
40 
50 

500 
40 
40 
40 

100 
40 

500 
40 

40 
40 

soo 
500 

40 
50 
40 
40 
.eo 
!O 
IO 
IO 
40 

IOO 
10 o 
40 

600 
soo 
40 

100 
800 
40 

No. 
915 
920 
975 
985 

11235 
340 
350 
390 
409 
530 
563 
577 
853 
886 
889 
956 

12045 
61 

112 
176 
187 

. 224 
229 
293 
30I 
368 
384 
558 
712 
615 
685 
716 
741 
819 
&ta 
ta 
186 

13091 
102 
130 
187 
200 
202 
247 
326 
349 
500 
539 

Lira 
40 
40 
40 

100 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 

100 
500 
200 

40 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
so 

500 
50 
40 
şo 

500 
50 
50 
40 
40 
50 
40 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentalığı 
u ... aa... r .ı.ı .. ı m2.s 

·--------------------·--·· Trabzon Yolu 
TARI ıs vt=mu• 
Pazar ıüaü •ut 20 c1e aı-
1a1a nhtaıınııla• kalkacak. Giclit • 

te: Zonpldak. ı..-ıu, Ayaaak, 
Sıuneaa. Udfe, Ordu, Gineun, Ti· 
rebolu, Gönle, Traltzon •e Rizeye. 
Diaüfte .......... lllnt.a Of .e 
Sürmneyı ufrayacakbr. 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dtaranıa H ıabit 

dudak bora11, 

FAAUKl'nin CiCi 
all.tılbt. Hiç bir tıe
mula ılllameı. Vı· 
11 ... a lıil• ;ıkmu. 
24 uat tludakta kalat. 
Tecrllae•I kolardır. , 
• Depoeu ı Sultanhlmuuıda 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

..__ ... mataıuıdır. • 

Dr. Hafız Cemal 
L'ahill haıtalrklar - ··t•ha11111 

C•IM .,. puatdu llafu ıin ..... 
il•dn IOftl'a .... 26 df 6 ,. kadar 
lıtaabula DiTaa,oluada ( ll8) n• 
marab huıuı~ kal»ineainde haıtalanm 
kalMal ecler. Muayenehane ve .,, , .. •, 
fonut--. 

Yukk ibmetıQ teltfoau Kandili 
31 - B.,!ıl'M)'i 48.. ~ · 

No. 
551 
628 
674 
710 
733 
776 
931 
953 
989 

Lira 
40 

200 
4Q 

No. 
797 
835 
957 

Lira 
100 
500 

No. 
661 
664 
716 
831 
884 

Lira 
50 

100 
40 

No. 
798 
889 

14071 
88 

128 
141 
169 
188 
220 
406 
459 
480 
481 
493 
597 
607 
610 
679 
735 
870 
879 
927 
965 

15002 
112 
133 
150 
237 
245 
262 
299 
413 
425 
449 
583 
687 
703 
733 
153 
784 
m 

100 
50 
40 

500 
50 
5G 
40 
40 
'10 

600 
50 
40 
40 

100 
50 

200 
500 
40 
50 
40 
40 

500 
50 

500 
100 

4ü 
1(.\(1 

40 
100 

40 
50 
40 
50 

100 
40 

100 
500 
500 

40 
40 
40 
~o 
40 
40 

500 

16121 
127 
147 
168 
208 
391 
401 
417 
479 
651 
696 
781 
788 
814 
888 
915 

17~ 
149 
260 
?.64 
279 
471 
!i03 
544 
583 
590 
600 
691 
755 
927 
955 
997 

18017 
59 

130 
188 
263 
284 
295 
312 
342 
499 
617 
656 
657 

40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 

100 
100 

40 
50 
40 
40 
40 
40 

ı no 
40 
40 
40 
!10 
40 

500 
40 
40 
40 

600 
so 

son 
40 
40 

100 
200 
40 

500 
600 

40 
40 
4!' 

100 
50 
40 
so 

100 

19016 
104 
267 
320 
356 
556 
587 
611 
644 
827 
878 
877 
947 
974 

200l:l 
139 
142 
271 
395 
·485 
475 
~5 
650 
690 
f\97 
713 
896 
967 

21n~ 

79 
103 
153 
l~f; 

178 
235 
30!-i 
~59 

588 
611 
669 
697 
733 
742 

so o 
50 
40 
50 

100 
40 
40 

100 
100 
40 
40 
40 
41 
40 
40 

lf)O 
40 

100 
40 
!;O 
40 
50 
40 
4'.) 

50 
40 

600 
40 
40 
40 
40 

1 )() 
40 

2on 
40 
40 
50 

500 
Sô 

500 
40 

500 
40 
40 

500 

22052 
116 
194 
213 
244 
262 
305 
311 
440 
546 
564 
663 
675 
871 
951 
9S9 
975 
980 

23248 
336 
371 
413 
423 
551 
544 
567 
665 
667 
675 
719 
77P. 
963 
997 

~4~.h? 

369 
437 
549 
625 
674 
718 
721 
754 
775 
792 
917 
992 

1 lstanbuı Beledlyesı 11.,nları ı 
• Kadıköy belediye ıubeıinden: Merdiven köyünde vaki Meihrimah 

mektebi enkazı bilmüıayede ıatılacaktır. Taliplerin ihale rünü olan 
4 afuıtoı 934 cumartesi günü saat 14 te daire encümeninde hazır bu-
lunmalan ilan olunur. (3873) 

lstanbul Kumandanlığı 
Satın alma komisyonu ilanları 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Hava kıt'atı için Diyarıbe. 
kir Alipınarda Tayyare garni 
zonunda kanalizasyon ve su 
deposu inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 
Şartname ve projelerini gör • 
mek isteyenlerin her gün öğ . 
leden sonra ve münakasaya 
fetlrak edeceklerin 26/ 7 / 934 
perşembe günü saat lıl ten 
evvel teminat ve teklif mek . 
tuplariyle Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna mü· 
racaatları. (3056) (3506) 

• • • 

nü saat 10,30 dan evvel temi· 
nat ve teklif rnektuplariyle 
M. M. V. SatınaJma Komis. 
yonuna müracaadarı. 

(3057) (3505) 
• • • 

Ankara M. M. V. Satınalrna 
Komisyonundan: 

Hava kıt'atı isin Diyarıbe. 
kir Alipınarda ikinci 11ntf bir 
hangarın inşası kapalı zarfla 
mllnakaaaya konmuştur. 
Sartname ve projelerini gör • 
mek fstlyenlerin her gün öt• 
leden sonra ve münakasaya 
Jştfrak edeceklerin 26/ 7 /98' 
perşembe günü 10,30 dan .. 

Ankara M. M. V. Satınalma vel teminat ve teklif mekt~ 
Komisyonundan: lariyle Ankarada M. M. v. 

Hava kıt'atı için Eski~e- tınalma komisyonuna müra .. 
hirde yapılacak olan birinci caatları. (3055) (3507) 
sınıf tayyare hangarının in • -- __ 
'ası kapalı zarfla münakasa- Z A Y 1 
ya konmuştur. Sartname \'~ 28 inci Uk mektepten aldıl11n 
projelerini görmek isteyenle- taıdiknameyl aayl ettinı. Y eniıial 
rin her gün öileden sonra veı alacaiımdan etkisinin hükmü yok--
münakasaya iftirak edecek·/ tur. S•yfettin 
lerin 25 /7/934 çarıamba gü • (1400) 




