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~kfım<:! b~kımın- Sıcak Boğazlar için Tahranda bir canavar idam edildi 

~an T urkıyede 
ahudi meselesi Gölgede 31 buçuk 
~reJcyada Yahudi muhacereti me- d 1 

• t&ınj huıusi surette tahkik ve tet - erece . 
tt~den Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Zıt hükümler 
Silahsızlanma konf eran
sında kabul edilecek 
hükümler ve Lozan 

muahedesi 

''Beni asmak olur mu 
Amada adalet!,, 

•• 

;" raporu üzerine hükumetin mal· 
ildi• Verdiği tebliğ Türkiyedeki Y •· 
'dııı tr\taelesini bütün çıplaklığı ile 

11 ı.~•ttı. Bu itibar ile tebliğin yazı

"Tan,, gazetesinin ı.tanbul hu· Masum çocuklara evvela tecavüz eden, sonra onlan 
ıuıi muhabiri M. Valery, gazete- odun keser gibi öldürmekten çekinmiyen insan 
ıine "Boğazlar meseleıi ve Tür • ki• d b• b d 

~· hakikaten tayanı takdirdir. 
fkiÇllnkü bu gibi reımi tebliilerde 
G tı urnumiyenin öteden beri rördü-
G'Q"e alı,tığı zihniyet, hadiıeleri müm
~ ~~duğu kadar küçültmek ve lafai

• 
1~ temas etmeksizin basma kalıp 

•rler ·ı h · ·· b l '-•tr ı e er şeyı ort as ey eme. 
etidir. Halbuki Yahudi meselesi 

i Çl\da Baıvekaletten verilen bu teb
anakkale ve TrAkya mıntakala -

d' görülen Yahudi muhaccretınin 
'llt ~~e kadar meçhul kalmıt noktala· 
~1 •~er birer ortaya dökmüıtür. Ha· 
~ıı trı bir hükümet otoriteıine yakı· Dün İıtanbul en sıcak günlerin-

k Yakar ve ciddiyetle, tam bir bita- den birini ya•adı ıaat on ikide 1 la tahlil etmittir. ::r 
Şa.. h-k hararet derecesi gölgede 31 dere· .. et u umetin ıöylemediii bazı 

~titr varsa bu Ja - yine tebliğde ceyi bulmuıtu. 
~•ten kaydedildiği veçhile - va- Pazar olması dolayııiyle de ba· 

!lar arasındaki geçimsizliği be - zı müeaseseler husuıi ıurette tatil 
lıkı ha) tedavi etmek maksadiy)e kar- yapmıtlardı. Bu münasebetle 
iti 

1 bazı ithamkir ifadelerden iba · pli.J"lar, deniz kenarlarına giden· 
~· Bu iıe tebliğin makıadı ve ne· 

)~1 Üzerine hiç bir ıuretle müeaair ler doluydu. 
lecek bir noksan değildir. Sokakta ceketsiz ve ıapkaıız 

ç_nakkale ve Trakya mıntakala - erkeklere, çorapsız kadınlara te· 
a on üç bin kadar Yahudi nüfusu aadüf ediliyordu. Saat iki ile dört 

f. Şimdiye kadar bunlann üç bin araıında hararet gölgede 31,4 de-
. Yerlerinden aynlmıf. Oç bin receyi bulmuftur. Asgari derece 
~İn yerlerinden, yurtlarından ay - iıe 20 idi. Saat be!e doğru hafif 
" L ! olması ehemmi ye ta iz olmamak-

' di,.~ber geriye kalan on bin Yahu- bir poyraz esmiye başlamış, hava 

kiyenin tezi,, bathkh bir mektup 
göndermittir. Bu mektupta Lozan 
muahedesinin imzaıındanberi 

matbuatta hiç bahsedilmiyen Bo· 
ğazlar meıelesinin 1933 senesi 
mayısında tekrar münakaşa edil • 
meğe ba§landığı yazıldıktan son· 
ra föyle deniliyor: 

"Harp levazımının tahdidi me
selesinin münakata edilmeıinden 
İıtifade eden Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Bey mütehar
rik ağır topların li.ğvini ve sahil· 
lerin müdafaaıı huıuıunda yalnız 
ıabit ağır topların ipka edilmesi· 
ni protesto etmit ve bu iki tekli -
fin kabulü ile boğazların melhuz 
bir harpte müdafaa vasıtaların -
dan mahrum kalacağı fikrini orta

ya atmııtır. 
İngilterenin, muahedelerin as • 

keri hükümlerinin feahedilmeıi 
hakkındaki teklifinin metnine va
kıf olur olmaz Tevfik Rüttü Bey 
bu projeye Trakya ve boğazlar -
daki gayri askeri mmtakalara mü

teallik ahkamın dahi ilavesini ta· 

~
.~bugün gene meskenlerinde bulun· bir az ıerinlemiıtir. 

lrı §Unu gösterir ki, ııntisemitizm e se irdc buz l k• 11 
: .. - ....... ,..,.__. nauı•eter"dtfitn- hl LI( d r ı Ür 1,Y.e mi i 

lep etmittir. 

ı,,_lııi makamların hiç bir müdahalesi iıti i ide göze çarpacak erece· •ahillerinin müdafaaıında mÜM -
"4'lnııtır. Bu müdahale ancak bir ta- de artmı§tır. Reımimiz buzhane· vat ve müdafaa hakkı meselesi 

fenalık unıurlanrun tecavüzlerini den şehre gönderilen buz kalıpla· mevzuu bahsoluyor. 

tt e~ek yolunda vuku bulmuıtur. rmı gösteriyor. Lozan muahedesi, Türkiyeye 
;~•rn Kırklareli hadiseleri araıın - ------------ "k l J k oır t k boğazları müteharrı top ar a ta 

tık a ım soyguncuların Yahudi Eraani istikraz tahvil-

Şe ın e ır cana var cezasını ul u •• 

Ahlibrz: canavar ~X fıaretli) '11ehpaya--.9ftHM+-.llNH'""'.· ~bpada... 

kası kar§ısında kaldığını anlıyan lran 
polisi en değuli unsurlarını bu cina • 
yetin aydınlanmaıına ayırmrı, bir re
tice elde cdilememİ§tİ. 

Bundan bet altı ay evvel Tahran 
halk; büyük bir heyecan İçerisinde 
kalmı§tı. Pazar civarında oynayan so
kak çocuklanndan bazı1arı bir kaç gün 
ara ile kaybolmuılar bir daha izleri 
bulunamamııtı. Mühim bir cinayet va- (Dc,ıımı 10 c u sa~"lf1111ııı s Uncu ııütunundn) ~ enlerine tecavüzlerini menetmek 6 viye etmek hakkını vermiı bulu· 

,~~~~~b~Tü~~n~~~run ~fufu ilçilnciser~i nu~~ f~~mua~~n~ b~a--------------------------~---
ttı 1. 01tnaıı elim, fakat hükumet kuv- Ankara, 15 (Huauıi) - Ergani dair olan ahkamı ile silahsızlan- Istanbul avcıları dün toplandı 
~~~li lehinde kaydi iktiza eden bir iıtikraz tahvillerinin üçüncü ser. ma komisyonuna arzedilen ah -
~l\.L d~r. Diğer- taraftan vazife yo- . . k d 1 k kaA m arasında bı·r tezat meydana 
~h •hrnalleri görülenler hnkkında vıaı ya ın a ıatı ığa çı arılacak -
~I\ ~ Yapılması, soyguna uğramıı o- trr. Maliye Vekaleti hazırlıkları- çıktr. 
>tlı:tti Harın bir kaç gün içinde yüzde ru yapmaktadır. (Devamı 10 uncu sayılamızda) 

~>tt 11tı~!İnin bulunup çıkanlmaaı, ni- - -------------------------------li' . utecaıirlerinin mahkemeyf' ve- F b h d k • • ~ ,~ rene hükumet cepheıinden i- en er a çe u•• n U 
t~lt/n her feyin yerine getirildiğini 

ır, 

~:•hudj h . . . ı maçta ·ıd·' • 1 i. . ınu aceretını mucıp o an yen 1 1 
liıı ha~ıllerin mahiyeti ile bu amille - • 
lıt te)• devam edip etmediği meıeJeıi· 
~litı ~ll~e: ~ ~u. noktai nazardan hükıi-
d:. - tolıgı b .. w • H . 
~ ~h • ıze §Unu ogrctıyor: a· 

~t?-ir1 k allerındeki Türkler ile Yahu
~tl •t ·~~ılıklı tik&yetlerinde beynel
~tıl\ırı ~-~tı-~m ve antisemitizm edebi

•ı'l tr\ utun ıiyasi, iktııadi milli •· 
evcuttur. Bu vaziyet Türki -

'~ Mehmet ASIM 
"-- • Un ...........,__ CU sayrn:ıın l inci aütununda) 

VQkıt . t. . k 
[! •• gezın ısz ço 

~ 1':ze/ olacak .• 
qll() 
I~,. n toplamamış olan-

~ a ko~aylık göste
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~i Yakında: 
lllali Afrikada 

l·· k ur ler .• 

Dün şehrimizde spor hareketlerine devam edildi. Taksim stadında Balkan at
letleriyle yapılan müsabakalar tamamlandı. Semih güzel bir muvaffakiyet göster
di. Kadıköyündeki Fenerbahçe - Yugoslavya maçı ise maalesef bu sefer Feneır
bahçenin mağJUbiyetiyle neticelendi. Tafsilatını bugün doku~uneu . aa!ıfamrzda 

------------' okuyunuz: .. Resimlcrimiı: Yuı:oslaT - !'e nerbahçc maçından bır vazıyctı ve Sc-
- mlhlll ,.aı IM'treyi kazanmasını ı:österiyor.~ 

lıtanbul avcıları dün Halkevin de toplandılar. İçtima bir hayli 
münakaıalı ve gürültülü oldu. Fa kat neticede bir avcılar birliği ku
rulmasına ve esaslı ıurette faaliyete geçilmesine karar verildi. İçti• 
maa ait yazımızı üçüncü sayıfamızda bulacaksınız. 

Rüşvet suçluları 
Maznunlar vekilleri din saatlerce mildaf aalarını 
yaptılar,· müddeiumumi eski iddiasında israr etti 

Ankara, 15 (Hususi) - Metr 
Salemin muhakemesine bu sa
bah saat on buçukta bakıl -
dı. Celıe aç.ılır açılmaz Metr Sa· 
lemin vekili avukat Galip Hikmet 
Bey müekkilinin Paristen gönder
diği ve görÜ§me esnasında Sale
min söylediği sözlerin tahriri şek· 
lini teıpit eden istidasını mahke -
meye verdi. Bu istidanın okunma· 
ıı Y-arnn saat aürdü. 

Leon F araci samiin 
istidamn okunmasını 
dinliyordu. 

arasında 

heyecanla 

lstidanın okunmasından sonra 
Metr Salemin diğer vekili Sadet· 
tin Ferit Bey söz aldı ve iddiana .. 
mesini okudu. 

Bir saat süren müdafaanamede 
iddia ınakamınca serdedilen mü. 

(DCl"8.Dlı 10 ncu fiayıfanm blrlncı •Utamm«a.J, 



SanF ransisko açlığa mahkôml ıstanbuı valisinin değiştirileceği• 
~ •• • fl ll 1 . .- şayiaları tekzip ediliyor ~ 
.n.omunıs er yo arı Almanyanın harıcı Ankara, 15 (Husuıi) - Vekalet emrine alınd!klarmdan b•ı' 

siyasetine ehemmi- len valilerin ve memurların isimleri etrafındaki neşriyat henilJ~ 

bozul/or k •• ••z • . . iyet kesbetmemittir. lsta.nbul valisi Muhittin Beyin değittiril ' opru erı yet verzfzyor fayiaları tekzip edilmektedir. Belediye muavini Hamit Beyin 
hal valiliklerden birine tayini muhtemeldir. Vali muavini Ali 

l Son hadiselerde öldürü-UÇUr U lJOr ar Beyin teptili §ayiası doğru değildir. /,· 
lenlerin en dog" ru sayısı R h u eisicüm ur nazretleri Kızılcaham t 

110 bin amele birden grev yapacak 
San Fransisko, 15 (A.A.) 

Sanayi münaıebatı milli bürosu • 1 

patronlarla San Fransisko ile ci. 

var tehirlerin 32.000 e baliğ olan 

dok ve kamyon ameleleri arasın -

da bir itilaf viicuda getiremediği 

takdirde 110.000 ki§i umumi grev 
ilan edecektir. 

Bir milyondan fazla halk, gün

lerce gıdasız kalmak tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. 

Seattleden gelen komünistler, 

birçok binaları, yolları ve demir 

yollarını tahrip etmi§lerdir. 

Greve ait olarak ittihaz edile -

cck karar ne oluna olsun ıuraaı 

muhakkaktır ki yeniden 5.000 a -

mele, l!liktarı 34.000 e baliğ bulu

nan grevcilere iltihak edecektir. 

Hizmetkarlar ıendikası, altı bin 

ahçının bugün grev ilan edecekle
rini bildirmittir. 

Ziraat merkezi olan menatıkta 
zahireler birik.mittir. Bu zahirele

rin San Frans iskoya gönderilmesi 
imkansız bir hale gelmiştir. 

Z:ıbıta, büyük yolları mu hafa -
za etmekte ve grevcilerin gözcü -

!erinin faaliyetlerine mani olmağa 
çalı§maktadır. 

Santa - Rosada dokuz grevcı 

tevkif edilmittir. Bunlar, yiyecek 

nakleden kamyonların benzin de

polarını delip patlatmağa uğra§ı -

yorlardı. 

Benzin mevcudu tükenmittir. 

Nevyork, 15 (A.A.) - Umumi 
grev münasebetiyle, resmi ma

kamlar ve halk adeta panike tu -
tulmut gibidir. Y!yecek §eyler ile 
benzinin, timdiden, yokluğu his
sediliyor. Diğer taraftan Minea-

polis ve SenPol şehirlerinde de 
grev ilan olunmak üzeredir. 

Büyük gazeteler San Diegoda 

hadis olan karıtıkhklardan endişe 

duymıya başlamıtlardır. Zira 

burada çalıtan ekseriıi zenci ame

le az ücret almakta ve resmi ma

kamların zımni yardımiyle, mal 

sahiplerinin zulmüne 
lunmaktadırlar. 

maruz bu-

Yiyecek tatıyan kamyonları 
polis muhafaza ediyor 

Sakramento, 15 (A.A.) - Ka~ 

liforniya valisi, San Fransisko 

grev mıntakaıımdn yiyecek mevat 

laf ıyan kamyonların ıeyrüsef er 
serbestliğini temin için bunlara 
polisle beraber askeri devriyelerin 

de refakat etmesini emretmİ§tir. 

San Fransisko, 15 (A.A. ) -
Sendikalar pazartesi günü için u
mumi grev ilanını kararlaştırmt§ -
lardır. 

Southern Pacifie Railway mü -
düriyeti, bir takım komünist çete
lerinin köprüleri berhava etmek 
maksadiyle San Fran111ko üzerine 
yürümekte olduklarını iıtihbar et
tiğinden demiryollarını muhafız -
lar marifetiyle muhafaza etmek 
için tertibat almı,tır. 

lngiltere, Almanyanın yeni misaka 
iştirakini arzu ediyor! 

nedir ? 
Londra, 15 (A.A.) - Sunday 

Times gazetesinin Berlin muhabi
ri diyor ki: 

"30 Haziran tasfiye gününde 
idam edilen tahııların tam bir lis
tesini öğrenmek hiç bir vakit 
mümkün olamıyacaktır. Alman -
yada umumen beslelen kanaate 
göre, başvekilin vermit olduğu 

77 rakamı hakikatten çok aıağı -

dır. Röyter ajansının bir muha -
birine beyanat veren Reichwer za• 
bitlerinden biri, idam edilenlerin 

186 kiti olduğunu söylemiş, di • 
ğer taraf tan bir ecnebi diplomatı 
da bunların hakiki adedini 200 ile 
300 arasında olarak 
mittir. 

tahmin et· 

Bu tasfiye iti hakkında baıve • 
kil tarafından Reichtag mecliıin .. 
de verilen izahat, mumaileyhin 
avam nazarında nüfuzunu muvak
katen iade etmit olsa dahi, yolu .. 
nun üzerindeki birçok mütkülitı 
halle yardım etmiyecektir. Hücum 
kıtalarını te,kil eden 3 milyon ef
rat, hi.li. bir takım f eaatçılar tara• 
fından iğfal olunmaktadır. 

i yonlarla ev kadını, ay 

pahalılığı ile mücadele halindedir. 

Gelecek kıt için yiyecek azlığı cid· 

di enditeler doğurmaktadır. 25 
milyo~ katolik gayri memnundur. 

• N;ziler tarafından ımai müessese

lerin baıına geçirilmit olan müte· 

addit mühim tahsiyetler iıtifa et· 
miştir. 

Diğer taraftan Almanyanın 
harici siyaseti meselesi, yakın bir 
istikbalde ehemmiyetli bir dava 
halini alacaktır. Hassaten Fran -
sız mahafili, batvekilin bu hu· 
suataki sükutunu çok manalı ad· 
de~ektedirler. 

bu sabah gidecekler t 
Ankara, ı5 (Husuai) - Resi cumhur Hazretlerinin kızıl t 

mama hareketleri yarın sabaha kaldı. Gazi Hazretlerinin Adı. 
yoluyla Yalovaya geçmeleri muhtemeldir. Dahiliye vekili Şükrü 
Bey kendilerine bu aeyah:ıtte refakat edecektir. ı-)J 

Bir ihtimale göre İsmet Pa~a Ha zretle:ri yarın lstanbula b{: 
edeceklerdir. hı 

Evkaf müdürıüklerinde 

tahviller 
Ankara, 15 (Hususi) - Mar· 

din evkaf müdürlüğüne Urfa mü .. 
dürü Hilmi, Urf aya Diyarıbekir 
müdürü Tahıin, Diyarıbekire An
kara müdürü Ferit, An karaya A
dana müdürü Hulusi, Adanaya 
Manisa müdürü Mitat, Manisaya 
mahlulit müdürü Rahmi Beyler 
ma~_tlariyle tahvil edilmişlerdir. 

lzmir - Kasaba hattı 
tahvilleri 

Ankara, ı5 (Hususi) - İzmir 
-Kaıaba hattı tahvillerinin tab'ı
na memur maliye nakit i!leri mü
dür muavini Rüttü Bey Fransaya 
müteveccihen hareket etti. Rüttü 
Bey iki gün lıtanbulda kalacak ve 

;d-el<tir. ~~~~ı 

Fransa ya gidecek 
talebe grupu 

Ankara, ı5 (Huıuıi) - Pariıe 

gidecek olan Galatasaray ve diğer 

liıelere menıup 170 talebeye 10 er 

liralık döviz verilmesi kararlat

mıt ve bu husuı alakadarlara bil
dirilmi9tir. 

Ziraat müsteşarı 
Eskişehire gitti 

Ankara, 15 (Huıusi) - Ziraat 

müsteıarı Ahf Bey Eıkitehire ha

reket etti. Oradaki ziraat mües

seselerini tefti§ edecek ve bilahare 

lstanbula gidecektir. 

Yunanistanda müst ~t 

intihabat nasıl yapıla ' 
Atina, 15 (Hususi) -

meclisi, dün hükumet taraf 
müstakbel intahabatın ekıe 

mutlaka uıuliyle yapılması 
kında verilmiş olan layiha11 t 

zakeresinc devam etmittir. ~ 
yihanm müzakeresi cın' 
batvekil M. Çaldariı ıöz • ıı 
layihayı müdafaa etmiştir. '-1 

ayan meclisi neticede li.yih r 

seriyetle reddetmi!tir. ~~ i 
Kanunu esasi ahkamı m t 

ce hükumet an.dan iki ay ~ 
den tekı·ar bu Jayıhayı .. v 

bahsedemiyecektir. İki ay • 
ten sonra hükumet, tekrar 
yihayı mebusan mecliıinde 
rebilecek ve ancak o zam• 
l..- 1--•:--• 1. -.L•.l-,.l,t;-

Gireıun, (Huıusi) - ı 

nesi fındık rekoltesi hakkı 
caret odasınca yapılan t 

bitmit ve ticaret oda11 yap 
kalade bir içtimada rekolte 
hakatla ı9 milyon kilo 
tahmin ve tesbit etmittir. 

Almanyanın A 
rikaya olan bo 

Londra, ıs (A.A.) - Bazı İn
giliz gazeteleri lngilterenin Berlin 
aefiri Sir Eric Filipsin Alman ha-

riciye nazırı M. von Neurath ile 
görüttüğü ıırada mumaileyhe üç 

vesika tevdi etmit olduğunu ve 
bunlardan birincisinin fark misa -
kı projesini, ikincisinin Fransız-

vam kamara11nda kullanmıt oldu- Sovyet/erin Milletler 
ğu l.isa~ın ayni eda ile yap~lmıttı~~ ı cemiyetine gireceği 
Şımdıden beyan olunduguna gol tarih yaklaşıyor 

re M. von Neurath, Berlinden res-
5 

(A A ) l · 

Yeni iskan kanunu 
vilayetlere bildirHdi 
Ankara, ıs (Husuıi) - Nüfus 

umum müdürü Ali Galip Bey gel
di. 

Berlin, ı5 (A.A.) - Al 
jansı bildiriyor: Amerik• id 
metinin münakaleler met·~ Qt 

dair olan 27. 6. tarihli no 
naaebetiyle salahiyettar 
Amerikanın Berlin sefiri11e 
metin Amerika hakkınd• 
bir muamele yapmak ta.-. 
da bulunmadığını bildirdi . 
Al d.. . ·yeti 
manyanın ovız vazı 

A •• • d k' r.I~ .. . . Cenevre, 1 • . - nıçre 
mı hır talımat almadan evvel ken-

Sovyet teminat sistemini ve üçün
cüıünün de bu teminat sistemini 

ilk Lokarno muahedenamesine 
intibak ettirmek usulünü izah ve 
te,rih etmekte bulunduğunu te -
min etmektedirler. 

di şahsı namına bazı itirazlarda 

bulunmuttur. 

Bununla beraber, bu teklife 

karşı göıterilen ilk kabulden ln -

giliz teıebbüıünün neticelerine a

it pek fazla bedbinane istinbat -
larda bulunulmamaktadır. 

Reımi mahafil bu haberi tekzip T ·· k" 1 k • · 
t kt d. B h f'ld 1 ·ı · ur ıyeye ge me ıstıyen eme e ır. uma a ı e ngı ız 

ıefirinin Alman hükumetine bir ırktaşlarımız 
nota tevdii ile iktifa etmiş olduğu Ankara, 15 (Hususi) - Yugos· 

ve bunCla lngilterenin Franıız pro lavya, Romanya, ve Bulgaristan
jeıini tasvip etmekte bulunduğu - dan Türkiyeye gelmeğe talip bir 

nun beyan ve lngiliz hükumetinin çok ırkdaşlarımızın mahalli kon -
Almanyanın da buna ittirakini ar
zu eylemekte olduğunun ili.ve e-

dilmit bulunduğu tasrih eylemek
tedir. 

Bu mahafil, ıunlan da ilave e
diyor: 

Bu teblii, Siı· Jon Simonun a • 

solosluklarımız vaııtasiyle vaki 

müracatları Dahiliye Vekaletince 

tetkik edilmektedir. Bunların 

memlekete kabulleriyle müsait 

yerlerde iskanları düıünülmekte-

dir. 

telgraf ajanıı bildiriyor: Sovyet • Yeni iıkin kanunu vilayetlere 
ler ittihadının milletler cemiyeti • tebliğ edildi. Kanunun tatbikinde 
ne ginmeıi hakkında cereyan eden karıtıklıiı mucip olmamak için is· 
yarı resmi diplomatik müzakere .. kin yerlerini izinıiz terkeden mül
ler çok ilerlemiıtir. Sovyetlerin, tccilerin mutlaka tekrar iıkan yer 
milletler cemiyeti heyetiumumiye- lerine iadeleri emrolundu. 
ıinin ıo eylulde Cenevrede akte • M 1. .. · · • ld 
deceği alelade içtimaında cemiye- a ıye musteşarı ızın a J 

te girmesi muhtemeldir. Maama• Ankara, ıs (Huıuıi) - Maliye 
fih ıalihiyettar mahafilde Sov- müatetarı Faik Bey önümüzdeki 
yellerin milletler cemiyetine ka • haftadan itibaren bir ay izin aldı. 
bul edilmesi için hangi tarihte reı- Faik Bey izin müddetini lıtanbul· 
men müracaat edeceğinden ademi da geçirecektir. 
malumat beyan edilmektedir. 

Avusturya başvekil 
muavini Venedikte 
Venedik, ıs (A.A.) - Avuı

turya ba§vekil muavini Prenı Star
hemberg tayyare ile buraya gel • 
mittir. Bu ziyaretin M. Dolfüsün 
yakında Riccioneye yapacaiı ıe -
yahatle alakadar olduğu bildiril • 
mektedir. 

Bugün /slanbula 
gelecekler .• 

Ankara, ıs (Huıusi) - Halk ı 

Fırkuı umumi katibi Recep, ıa -

bık Tahran elçiıi Husrev, Cumhu-1 

riyet Merkez Bankası idare mecli

ıi azaıından Abidin Beyler bu ak
f&m lıtanbula hareket ettiler. An
talya mebusu Doktor Cem;ıl Bey 
yarın hareket edecektir. 

carı muvazeneım e ı a, 
yııile halen faiz tediyeıi ~ 
bulunmakla beraber, }.idi~ 
meti diğer alacaklı meıı>~e 
olduğu gibi Amerika ile .1 
ve Yung iıtikrazların fı.•~ 

d o ' O kA ..u-e1' te ıyesıne ım an ver ..... 
k l 

. . ~ ,de ere ere gırışmege am 
maktadır. , 

Kuponların vadeleri jİ 
te''t..ı 15/ 0 ve 1/ 12 de ge Jı•"' 

müzakere için lüzumu it 
kit vardır. Keza Alın•""" 

•JııW 
ti, Almanyanın Anıer•. d' 
olan diğer teahhütlerJJ1 ~ 
merika alacaklılar hak", .. ~ 

..... 1 
h muamele yapmaY•. •lı ı 
memektedir. Amerık te 
lılar 29/ 5 tarihli Alı~•~,.11' 
de bildirilen yüzde uÇ tt:Jıl 
solide bonoları kabul ~ 4 1 ~ 
dirde Alman hükünıetıfıtl~Y 

•t'l• . Alman - lngiliz 1 1 ,,,..et• 
h"'k\JP' 

yanalı, Amerika u d1di'' 
kında da tatbika aJIJIL 



Usun ve otori-
• 

nın manası 
"-rf in. ıiperine aığman biriıi 
ıaif aandıiı cepheden ateıe 

· lfedef ıimdilik Maarif Veka-

ft "il ıebebi, Maarif Vekile • 
n b 1dalı kitapları satın almak için 
enii' t.hıiı•tın ötekine berikine ııa
ttirİ ~•inden dağıtıldığı iddiası. 
yin •ddi.Yı okuduktan ıonra ..kalem-

Ali uı mefhumu önünde biraz 

lstanbul avcıları dün toplandılar 

Yeni bir Avcılar birliği kurulacak .. . 
cemiyete ait hesapların tetkik ve tasfiyesi Eski 

teklifleri gürültülü münakaşalara sebep oldu 

1-VAKIT 16 TEMMUZ 1934 -

SOffSETLER --
Istanbulda tifo 
- Mikrop içinde doğup, mikrop i-

çinde büyüdüğümüz için, hastalığa 8 • 

natlanıyor, kanıksıyoruz. Eğer, lıtanbu. 
lun bazı semtJerinde tifo, salgın bir 
hal almıyorsa, vücutlarımızın, mikrop
lara kar,ı maıuniyet keabetmeainden
dir. Bu mevsimde, temiz ve aıhhat yö
nünden bakımlı bir ,ehir halkına, me
sela Şiıliye yerle,tirelim. yüzde dok
sanı tifodan muıap olur. 

llıtrt, ve devlet otoritesi önünde 
~~ bilgili ve haklı olmaaını İa.lİ· 
" dii•üncelerine bir kere daha 

Şehrimiz avcıları, dün HaJke • rada tetkik edilemiyeceğini ve es

vinde bir toplantı yapmıtlar, eski ki cemiyetin yeniden ihya oluna· 

avcılar cemiyetinin ihyası ve ye - mıyacağını iddia etmişlerdir. Bu 

niden bir birlik kurul~ası etrafın mevzu üzerine münakaıalar baş 

teşkili için değil, eskisini ihya için 

toplandık, demittir. 

Bu mütaleaya lstanbul sıhhat mü
düriyeti ne der acaba? Herhalde Is • 
tanbulun bazı kıyı \'e köıelerinde, Şi,. 
li semtinde, her yaz bat göıteren tifo 
ile mücadele ediyorum, önüne ceçmek 
için lazım celeni yapıyorum, diyemez. ttdiırı. 

• • • 
t~la bir iddia, fakat bu iddia • 
llQdeki üılüp örtüsünü kaldırdı· 
li altında çml çıplak, ufunetli 

1 
ıt beden ıayıklamaktadır. 

Eski avcılardan Şekip Bey de 

şunları söylemiştir: 
Şehrimizdeki tifo, salgın haldec:Jir, 

tifo epidemisi vardır denilebilir. Hu 
sene, mukannen zamanlarda, mukan· 
nen semtlerde ba, göıteren, bir çcıju
muzu yatağa serip, bir kaçımızı öteki 
dünyaya cönderen tifo, aalıın halinde 
demektir. 

da görütmütlerdir. göstermiştir. 

İçtimada, e.ki cemiyete ait be- Toplantıda bulunan azadan bir 

)' tııen tu: 

•letin bütçeııine konan parft ye
ltfedilmiyor. 

. •Özün düpedüz ifadesi fU ol -
!in: 

'tçeye çullanan bir sürü insan 
1 
kitaplar için konan paralan J e-

Q\ ~tnıiyorlar .. Yani efendim be
tıyle auiistimal yapılıyor. 

>'azının batlıimı "Maarifte ıuüı
telı:Jinde tea·cüme etmek için 
biiyük feraset ıahibi olmut da 

sapların tetkiki meselesi gürültü • 

lere sebep olmu,tur. Avcılardan 

bir kısmı toplantının yeni bir bir-

1 ik ve avcılar federasyonu kurul

maaı maksadım istihdaf ettiğini, 

eski cemiyete ait hesapların bu· 

Y erlimallar sergisi 
hazırlıkları 

felnıez. Bir kalem darbeıiyle Açılmasma bir gün kalmıt olan 
bu mefhum kaçakçılığını bir yerli mallar sergisi, hemen bitme-
tep talebesi hile sezer. 

"' ~:,. ğe yakın bir hal almıttır. Gala -
."luorta iddianın hedefi, mi:b • taıaray mektebi avlusunda, ıene 
il, vuzuhıuzluiun sırlarına geçen senekileri pek andıran tarz-
. ele, her feyden evvel bir aürü da pavyonlar kunilmaktadır. Av-
ıttihanı altında bırakmaktır. luda takriben 30 kadar müe11ese-

.,. bu iddianın ciddi, samimi ve nin yeri mevcuttur. Bermutat bir 
ltrı kötülüklere mani olmak ia- muzika balkonu bina edilmittir. 

lair hüınüniyeti olaaydı her ıe:r· Avlunun ıol tarafında, aeçen 
el ınadde sösterir. Bir liste 
. Efkan umumiyeye karı• bir sene Zıngal tirketinin itıal ettiği 

çıkarırdı. Bunu yapmıyor. Mak- yerde bir eğlence kısmı vardır. 

böyle bir heıap çıkarmak, böy· Burada tamamen yerli olan bir 
blançoyu eflcin umumiyeye Ar• l k k d 
değildir. al ı arınca göze çarpma la ır. 

kısmı bir infisah vaziyetinin mev· 

zuu bahıolduğunu, ancak cemiye· 

tin bir müddettenberi faaliyetten 

kaldığını ileri sürmütlerdir. 

Bu sırada Doktor Kenan Bey: 

- Biz, buraya, yeni cemiyet 

Talebe Birliğinin 
deniz gezintisi 

Milli T ürk T a lebe birliği tara -

- Ben ne yeni, ne de eski te • 
şekküle mensubum. Otuz senelik 

avcıyım. Eski tetekküle ait he • 
saplar mevcut olduğuna göre bun· 
ların temizlenmesi icabeder. 

Uzun süren münakqalardan 
sonra bir birlik kurulmasına ve e
saslı surette faaliyete geçilmesine 

karar verilmiştir. 

Davul tutuşunca 
ortalık karıştı 

Evvelki gece Tepebaıı bahçe· 
sinde, dans edip eğlenmekte ve· 
ya oturup dinlenmekte olanları 
telita veren ve ortalığı bir müd • 
det için karıtlıran bir h'adise ol • 

muttur. 

Bir aralık ortalıiı bir kaoçuk 
kokusu almıt, dana edenler parte
nezlerini kaybetmitler, muzika 
takımından bir kiti yere yuvarlan 
mıştır. 

Meselenin ne olduğu araşhrılm

ca, davulcunun, elektriğine bağlı 

tellerin kontak yaptığı ve davulun 
samıiiliM1ııi111iıRıillti"11~'5"'ili'=:1"'~a&.~_.r?ı~..-1nd-. ~iYeDJ.

re varıncıya kadar, hemen her 
yer İşgal edilmiı ve yapılarını 
kurmuş, boyamaktadırlar. 

frnClata tertip olunaıfifeniz s~zin- l>irclen yanmaia bqladıiı anla • 
tisi dün yapılmıttır. Şirketi Hay- !ılmı,tır. 

•talar heder oluyor". Sözü isbat 
" tartiyle Teıkilatr esasiye ka
llll laırih ettiii bir prenıipin tat
~~sına geçmeıine sebep o~ur. 
tlt lcdı .. de itlenen hem 'bir ahlik 

lıu&ı:ulı: cürmüdür. 
'Pat ed'J . ' k .. ·1 ı ınıyen, veaı aaı aoıten • 
~luo~a ithamlann al~ınd~ ezi
l nııllet efkarı umumıyesı artık 

derildir. Her ıeyden evvel bu
~ le Rerektir. 

lai> d l'l · 1 b' · 1 •.....-;.. e ı aız davalar a ır cemı-

~ 'tOtl •ni ve idareıini temıil e· 
..,:_e1e karıı çıkanlann da yeri 

alarnnız olmamalıdır. 
'•urı · · ~ . ve otontenan manaaını 

•yi anlamak devri gelmittir. 

Sadri Etem . Q-=------
" 

0irnak davası 
l'0il 
'-' Unda Rumeli Hanında 

Gelecek senelerde sergi için, 

baılı batına birliğin kendi malı 
olacak daimi bir bina temini veya 
intaaı, henüz tebellür etmit bir 
fikir halinde değildir. 

Maamafih, ali.kadarlarlardan 
birinin kati if adeıine aöre bu, bir
liğin "gayelerinden biridir.,. ve 
üzerinde yürümeğe çalıtınakta -
dırlar. 

riyenin 65 numaralı vapuru sabah

leyin dokuz buçukta köprüden 

kalkmıt, Beykoza gitmiıtir. Bey

kozda öğle yemeği yenilmiı, iki 

buçukta tekrar köprüye gelinerek 

diier bazı talebeler de vapura bin· 

mitlerdir. Vapur köprüden gene 

kalkarak doğruca Büyükadaya 

gitmittir. Adada gece yarıaına ka

dar gezilmif, tarkılar ıöylenmit· 

Bir heyet, sergiyi ıene her za - \İP". 
manki gibi Kazım Patanın açma- -.-.----. -. -. ---.--.- • 
sını teminen, kendisini davete git lngılız elçısının mısafırJerı 
mittir. Dün Triyeıteden gelen, Helu • 

Çartamba günü ıaat dörtte vu· van vapuriyle memleketimizdeki 
kubulacak açılma merasimine ec- İngiltere sefirine iki misafir gel
nebi ıefaret erkanı da çağnlmı!· mittir. 
)ardır. 

Davulcunun yanında outran 
tramboncu, telitla kendini yere 

atmıtbr. 

Davulu yanmakta olan muzi -
kaci hemen telleri kopararak da-, 
vulunu toprak üzerine atmıttır. 

Bu yüzden cazbant bir müddet 
çalmamıf, kazazede davulun ye • 
niden kurulması beklen.mittir. 

Galatasarayın 
seyahati 

Paris 

Galata.sarayın tetebbüsü ile 
69 u muallim ve 65 i izci talebe 
olmak üzere Fransaya gidecek 
kafile tertibatını bitirmk üzere • 

' 
dir. 

Kafile araaında, Ankaradan da 
ittirak edecek muallim hanım ve 

beyler olacaktır. 

On iki ayın bir ayı na11l ramazansa 
365 günün 7 ıünü naad bayramsa, 
12 ayın 2 ayı da tifodur. Arabi ayın 
on dördünde ayın tostoparlak dolaca• 
ğım naııl bilirsek, lodos havalarda, 
Marmaranın dalgalanacaiı naııl ma• 
Iümaa, Temmuzdan Ağuıtoı ıonlan • 
na kadar, lstanbulda tifo baıbyacafı 
da o kadar malumdur, biliriz. 

Bir sene, lif odan ölen aınıf arkadat
lanmdan birinin cenazesinden dönüt • 
te, gazetelerde, Sıhhiye müdüriyetjnia 
tekzibini okumuıtum: Tifo yoktur. 

Evvelki ıene, teyzem tifodan yab
yor, bir ev önümüzdeki komıularunn: 
tifodan yatıyorlardı. Bir mahalle öte
mizdeki bir ahbap tifodan öldü... Ve 
0 giin, Sıhhiye müdüriydi gene tekzip 
etti: Tifo yoktur. 

Bu sene, Sıhhiye müdüriyetinde 
bir aat.h var: Tekzip etmiyor. Bila
kiı: 

Şiıli ve Pangaltı civarında tifo v&r
dır. Orada oturanlann atdanmalarını 
tavıiye ederim, diyor. 

l yi, fak at kafi değil. 
Sıhhiye ve belediyenin, halkı tifo • 

dan korumaaı ne kadar ıarba, halkm 

da, hastalıktan korunması o kadar 
prttır. Mademki tifo -.ardır, aıılaaa
caiız, Aplanmamız lizım. Amma be
lediye ile Sıhhiye müdüriyetinin de, 
'bu tifonun önüne seçmeleri lizımdır, 
ıarttır. 

Kızıl, kızamık tabii haıt.lıklardır. 
Verem bütün acunu kemiren, uiraııl
maaı güç bir ilettir. Fakat tifo böyle 
değildri. Menbaı malum bir haıtalık -
tır ve Belediyesi ile Sıhhiyeai olan 
memleketlerde ıörünmez. 

Tifo, latanbuJ gibi bir ıehrin en 
büyük ayıbıdır. 

Sellml izzet -ceklerdir. 
Buraya 23 ağustosta dönecek .. 

lerdir • 

Kafileye mektep müdürü Beh • 
çet Bey riyaset etmektedir. 

Bu, Galatasaray izçilerinin dör
düncü Avrupa seyahati olmakta .. 
dır. Sıra ile bir sene Atinaya, di· 
ğer seneler de Bükret ve Buda
petteye gitmitlerdir. 

~ntu\'anetta.yi parasına 
ede k 't111 re boğmaktan suçlu 

Hamdullah Suphi Bey 
Gelenler, İngiliz tanınmıt ai • 

lelerinden Mis F orl ve M;n~H Sutro 
dur. 

Seyahai, izçi seyahati namını 

ta.tımaktadır. 
Muallimler, Pariste Site üni· 

. veraitesinde kalacaklardır. Tale-
~~ Qluhakeınesine İstanbul 
~·ı Qlahkemesinde dün de· 

l di, 

Bükret sefirimiz Hamdullah 
Suphi Bey dün öğleden sonra Ro
manyadan gelmi,, Tokatlıyan ote

line inmiştir. 

Sefirin misafirler: bu;ün öğle 
yemeğine sefaretha;ıeye davetli

dirler. 

17 temmuz salı günü buradan be için Fransız irfan muhiti ara· 
kalkacakıar, Pire, Atina, Napoli, sında bh· çok muhabereler yapıl
Marailya, Liyon ve Pariıe gide - mışh!' 

DEHRi Efendi Nası I Görüyor? 
::-------~~~~~~-7==::::========::-:::==:::::==~============-=-========-·~-~~--~----~---------.-~ 

. 
fl Al.il 

••• Cümhuriyet Türkiyesi memfe· 
lceti her sün imar edi7or. zü naııl ıülmez.. 

1 
... Şu etrafına bak ... Köylünün yÜ· j • • • Şu toprak alimallah bire 

verir, o kadar bereketlidir. 
Dehri Efendi - Evet baksana f ab

rika bacaları sün seçtikçe naııl boy 
atıyor ... 
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Hükômet bakımın
dan Türkiyede 

Yahudi meselesi 
-- (Başmakaleden devam) Güzel San'atlar Akademisinde 

yede görülen antiıemtizm cereyanı • 
nın daha ziyade hariçten gelen propa• 
gandaJar tesiri ile uyanmıt bir hareket 
olduğuna delalet eder. 

Y alnrz fazla olarak Çanakkale ve 
Trakya mıntakalanna ait bir buıusi -
yet daha var. Bu da oralardaki Yahu
dilerin yabancı dil ve barata kalmakta 
ısrar etmeleri ve içlerinde gayri aı· 
keri mıntakalarda memleketin emni -
)eti için zararlı ve caıus adamlar bu
lunduğu hakkında zanlar mevcut 
olmasıdır. 

Talebe eserleri sergisi 
dün açıldı 

Bizce Türkler arasında antiıemİ· 

tizm cereyanını doğuran bu sebepler 
arasında birincilerden ziyade ikinci 
kmm daha mühimdir. Zira memleket· 
te kökü olmakaızın hariçten gelen pro· 
pagandalann teıirini bertaraf etmek 
kolaydır. Binaenaleyh Türkiyede bazı 
mahdut mrntakalarda kendini göste • 
ren antisemitizm cereyanlarına kartı 
tedbir alırken bizzat Y abudilerin de 
kendi hesaplanna bu ikinci sebepleri 
izale ebnefe çalr!malan lazım gelir. 

St>n zamanlarda Yahudi münevver• 
leri arasında Türk dilini ve Türk har· 
sini umumiyetle Yahudilere benimset
mek için bir faaliyet baılamııtır. Bu 
fıuı·iyette samimi olarak devam etmek
te büyük faydalar vardır. Fakat gayri 
askeri mıntakalarda memleketin emni
yeti aleyhine zararlı ve casus adamlar 
bulunman rivayetlerine k&rJı ıadece 
"haksız ve isbataız" olduğunu ileri 
sürmek kafi olmasa gerektir. Çünkü 
bazı ahvalde zanlar ve ıüpheler tesir 
itibariyle hakikatten farksız neticeler 
verir. Onun için Yahudiler bir taraf • 
tan filen Türk dilini ve harsini benim
semek için çalıımakla beraber diğer ta· 
r•ftan en küçük zan ve ıüphe uyan -
drracak vaziyetlerden de çekinmeleri 
lazımdır. Mehmet ASIM 

Almanya ve Fransa ara
sındaki ticari müzakereler 

Paris, 15 (A.A.) - Hariciye 

Bir haftadanberi meydana ge • 
tirilmesi için, hummalı bir faali -
yetle çalışılan güzel sanatlar aka
demisi talebe sergisi, dün açılmıt· 
tır. 

Mektep müdürü Namık İsmail 
Bey: 

"- Bu, mektebin dördüncü ta
lebe sergisidir. Dört senedir, a • 
kademi, bir senelik faaliyetini ha
rice göstermektedir. Böylece, u -
muma bir nevi hesap veriyor, ve 
çalışmanın ne veçhe takip ettiğini 
bildiriyor.,, 

Demiıtir. 

Akademi talebe sergisinde, mi
mari, resim, heykel, fresk, tezyi • 
nat, seramik şubelerinin 1933 -
1934 seneleri faaliyetinin seçme 
nümuneleri vardır. 

Bundan baıka diploma kazan -
dıran eserler göze çarpmakta ve 
muhtelif müsabaka neticeleri gö -
rülmektedir. 

Mimari sergisinde, "Bağdatta 

bir Türk sefareti,, mevzuunun bir 
çok safahatı gösterilmektedir. 

Sene içinde yapılmış 14 kadar 
muhtelif müsabakada kazanan e-

serleri muhtevi salon, serginin en 
calip yeridir. Burada Çallı İbra· 
him, Halit, Namık lamail, Feyha· 
man ve Ayetullah Beylerin atcl -

nezareti, üç haftadanberi Berlin· 
Polis haberleri 

de devam etmekte olan ticari mü-

~kerelerin müsait ~ir ıekiıd.~ in- Bir çocuk bulundu 
kııaf etmekte oldugunu teblıg e • 
diyo~. Mühim meseleleri~ ezcüm· Fenerde Azaplar hamamı kapı
le Daves ve Yung iıtikrazJarı me· sına dün üç aylık bir erkek çocuk 
ıelesinin iki tarafın memnuniye- bırakılmııtır. Çocuk Darülaceze· 
tini Mucip bir tarzda halline mü· ye gönderilmiıtir. 
sait bir itilafın ana hatları üzerin· 
de prensip itibariyle anlaıma 
mümkün olmuftur. 

Almanyada şeref salibi . 
nışanı 

Berlin, 15 (A.A.) - Reisicüm
hur, hükumetin teklifi üzerine 
"Şeref salibi,, nitanını ihdas et
miıtir. Bu Dİ§an umumi harpte 
hizmet eden bütün Almanlarla, 
harpte ölenlerin dullarına ve ailele 
rine verilecektir. Cephe muharip
leri salibi üzerinde kabartma iki 
kılıç re~mi bulunmaktadır. 

Beşiktaşta 6 dükkan yandı 
Evvelki aktam saat ikide Beıik

taıta Has f ırm caddesinde Mani
f aluracı Hacı Ahmet Efendinin 
dükkanından yangın çıkmıf, ayni 
çatı altında olan altı dükkan yan· 
dıktan sonra söndürülmüıtür. 

Yangının neden ve nasıl çıktığı 
henüz anlaıılamamııtır. Tahki -
katla nöbetçi müddeiumumisi Ek
rem Bey mefgul olmaktadır. 

Söylendiğine göre, yangın çı • 
l<an dükkan on iki bin liraya, ya
nan dükkanlardan kahve dükkanı 
da iki bin lira.ya sigortalı bulun -
maktadır. 

Bir çocuk ezildi 
Evvelki aktam Karaköyde bir 

otomobil !kaza11 olmuı, töför 
H.aykazar Efendinin idaresindeki 
bmyon, Ro%a isminde bir çocu -
~a çarpmJ!, aAır surette yarala
mıştrr. Çocuk hastaneye kaldrnl
mıt. §Öf& WJkif edilm.iıtir-

Başından ağır surette 
yaraladı 

Evvelki gece Galatada bir cina
yet olmııt, Yuvakim isminde bir 
otomobil tamircisi, Mehmet ismin 
de bir töförü batından ağır suret
te yaralamıttır. Şöför Mehmet 
ümitsiz bir halde hastaneye kal -
dırlmııtır. Yuvak im yakalanmıı
tır. 

Ağaçtan düştü 
Fenerde Demirhun mahallesin· 

da oturan 11 yaıında Emine ağaç .. 
tan düımüş, yaralanmııtır. 

Berber İbrahim efendi de Mah
mut Paıa cami avlusunda ağaçtan 
dal kırarken dütmüf, yaralanarak 
hasthaneye kaldırılmı~tır. 

Kalbi durdu 
Karagümrükte Bekçiler mi\-

hallesinde oturan 70 yaıında bak .. 
kal Ahmet efendi kalp sektesin • 
den vefat etmiştir. 

Otlar tutuştu 
Y edikulede Demirhane cadde -

sinde otlar tutuımuı, 30 metre mu
rab baında bir saha yanmıtsa da 
söndürülmüıtür. 

iskambil oynarken 
Tütün inhisarı amelelerinden 

Hasan, İbrahim ve ha.mal Meh· 
met iskambil oynarlarken arala
rında kavga çıkmıf, Hasan hamal 
Mehmedi sol tarafından lbrahimi 
de baımdan yaralamıf, yakalan • 
m._ur .. J 

yeterinde çalıımıı talebelerin eser .. 
leri görülmektedir. 

Tezyinat ve ilancılık sana ti mu 
allimi Mithat Beyin atelyesi mev • 
zuuna pek uyan bir üslupla, "Sa
nayi ve ticaretin ruhu reklamdır.,, 
deye çepe çevre büyük bir yazı 

ile kaplıdır. 

Şark tezyinatı sergisinde Reisi
cumhur Hazretlerinin bir tarihte 
takdiren imzalamıı oldukları bir 
çerçeve mevcuttur. 

Akademide müdür Namık İs -
mail Beye, muharririmiz, bilahare 
şunları sormuştur: 

- Bizde daimi bir resim gale
risi teıisine imkan var mıdır? 

"- Bir eser, fena da olsa, dev
rinin sanati hakkında bir fikir ver 
mesi itibariyle daima kıymetlidir. 
Bu galeriler, müzeler bir nevi do~ 
ya olabilir. Memleketimizde da· 
imi bir galeri açmak mümkündür. 
Çünkü resmimizin 60 senelik bir 
mazisi vardır. Bu zaman zufın· 
da yaıamış sanatkarların eserle -
rinden birer örnek toplanabilir ve 
bu kolaydır.,, 
Namık İsmail Bey ayni zaman

da memleketimizde meşhur dün· 
ya eserlerinin birer kopyesini ih
tiva eden müzeye ihtiyaç olduğu
nu ileri ıürmüttür. 

Kurtlu çikolata 
Tıp fakültesinin dördüncü sı

nıfından Macit Bey evelki gün Os
küdarda bir bakkaldan aldığı 

Melba markalı bir çikolatayı açtı
ğı zaman içinde kurtların kaynat
tığını görmüş ve derhal ayni bak
kala dönerek elindeki çikolatanın 
vaziyetini göstermiıtir. 

Bakkal bunu görünce: 
- Ben ne yapayım beyefendi, 

biz de bunu fabrikadan kapalı o • 
larak alıyoruz, içinde ne olduğu-

nu ne bileyim, demittir. 
Bu söz üzerine Macit Bey çi

kolatayı yapan fabrikanın müdü
rüne kadar gitmiı orada da elinde
ki çikolatanın kurt içinde olduğu .. 
nu gpsterince Melba fabrikasının 
müdürü de: 

- Bakkallarda satılamıyarak 
kalmıt olan çikolataların belki bu 
§ekilde kurtlanabileceğini ıöylc
miı, ve bunu ne maksatla kendi
sine kadar getirdiğini ıorımuıtur. 

Bundan sonra Macit Bey çiko
latayı sıhhat müdürü Ali Rıza Be
ye götürüp vermiıtir. 

Sıhhat müdürlüğü meseleye e

hemmiyetle el koymuş ve lüzum o· 
lan mahallerde tahkikata batla· 
mııtır. 

. .. -·-··------..-..---··· ... -· 
Kumaş kaçıran terzi 
27 kilo ipekli kuma§ kaçırmak· .. 

tan maznun terzi Maryamın mu • 
hakemesi dün bitmittir. Karar bir 
kaç gün içinde verilecektir. 

Kokaincile 
Kokainci Sultana, Niko, Avra

mani, Jakın muhakemelerine dün 
sekizinci ihtisas mahkemesinde 
devam edilmit, üç polis memuru 
§ahit olarak dinlenilmiıtir. Muha
keme bazı ıahitlerin getirilmeıil 
için ba§ka güne kalmııbr. 

Otomobile 
araba 

çarpan 
davası! 

Otomobilci ve benzinci 
Necmiye Hanım, dava

sından vaz geçti 
İstanbul üçüncü ceza mahke· 

mesinde, yeni bir davaya ait mu
hakemeye baılandı. 

Dava, bir kaza davası.. Bir 
yük arabası, Unkapanı civarında 

bir yokut tan inerken arabacı te
kerleğe zincir takınağı ihmal et -

miş, bu suretle araba, otomobile 
çarpmıı. Otomobilin camları kı • 
rılmıt, içinde bulunan Necmiye 

hanım, hafifçe ya.ralanmıı. Tah .. 
kikat yapılmıı, arabacı Mustafa
ef endi tedbir'-izlik ve dikkatsizlik
le ya.ralanmıya sebep olmaktan ve 
mala zarar getirmekten mahkeme· 
ye verilmif. 

Bir ayağı takma olan arabacı 
Mustafa efendi bastona dayana -
rak mahkeme huzuruna geldi. Da
vacı sıfatiyle <le Necmiye hanım 
hazır bulunuyordu. Yalnız dava 
istidası veren ıoför Salih efendi 
yoktu. 

Eyüpte oturduğunu, Eminönün .. 
de benzincilik ve otomobilcilik 
ettiğini söyliyen Necmiye hanım, 
§Öyle dedi: 

- Bu Salih benim şoförümdü. 
Burıaya gitti. izi kayboldu. Ona 
asıl "Simitçi Salih,, derler. doğru 
mu değil mi bilmem, geçende Bur
sadan gelen bir arkadaşına Salibi 
aordu-m. "Ha n ölt1ü .• del'li. Ama. 
onun davaaa yeri yok J<i... O a ~ı-
kiyet etmiı ama ona bir fey ol· 
madı. Ne oldu ise, bana oldu! 

Bana olan ıey, otomobilimin 
hasara uğraması, bir de hafifçe 
yaralanmaklığım .. Bir haf tada iyi
lettim. Bu arabacıyı dava etmiş, 
bet yüz lira da tazminat istemiş--tim. Lakin, davamdan vazgeçiyo· 
rum. Nasılsa bir kazadır oldu. 
lstiyerek değil ki.. Fakir adamca .. 
ğız, be§ yüz lirayı nereden vere
cek. Kendisine acıyorum! 

Günün 

Avusturya'da, 
Yeni hükumet 
Tedbirleri 

Almanyada Nazilik içinde~) 
lan ve süratle bastınlan isyan ~J 
da Almanyanın haricinde de ! 
yaptı. Bu tesirlerin en mühirnırıl 
luryada görüldü. 

Avusturya Batvekili Dr. fJ 
bu yüzden istifa ederek kabine 
niden teıkil etti. Çünkü A .;!) 
Başvekiline göre kabinesi aı• 
biri, yani Harbiye nazırı Cene~ 
ten - Stien Avusturya içindelı1 

leri ıiddetle tedibe taraftar ol 

için istifa etmiı, Dr. Dolfuss 'f 
binesini teıkil ederken HarbiY' 
lığını doğrudan doğruya derııht'J 
mittir. Dr. Dolfu11, Harbiye rı':I 
ğıru yüklendikten başka emni1"). 

zaretini de sırtına almıt ve bıJ 
hem askeri kuvvetleri, hem zabıt 
vetlerini kendi idaresi altınd• 
mııtrr. 

Almanyada olduğu gibi A 
yada da ordu kuvveti ile on• 
eden kuvvetler arasında ihtil' 
dı. Bunların kumandanlıkları 

Şönburg ile Binba!ı Hey araııll 
sim olunınu§, fakat bu hattı 
te aradaki husumeti izaleye Y' 
mi~ti. Dr. Dolfuu bütün bu 
lerin idaresini deruhte ettikteıı 

Binba,ı Hey'i de yardımcı ol• 
dr. 

Bütün bu tedbirlerin neti , 
rak Avusturyada Naziliğin 

tenkiline baılandı. Avustury• 
ri memleketlerinin ikhsadi ~ 
felce uğratmağa çalı,arak ve t 
sıta1arını kullanarak tecavüze 
leri için yeni hükumet bunlar• 
le mukabeleyi kararlaştmnıt "' 

göre yeni kanunlar hazırlamıf~ 
ten Naziliğin Almanyada ke11di 
uğradığı sademe Avusturyad•~ 
fikirlerini zaafa uğralmıt bu~) 
Bu da Dr, Dolfuu'un yeni b 
viffa ıyet kazanma11 -ıçın ze"' 
zırlamııhr. 

Doktor Dolfuu'un hükurn,ıı 
zilerin ellerindeki bombaları ~ 
ları teslim etmeleri için bit 
vermi,tir. Bu mühletin hita 
vel Naziler içindeki mutedillc:# 
cera ve tedhi! siyasetinden ~ 
rek hükümete teslimiyet ar'' 
beklenmektedir. 

Vaziyet mühletin geç 
sonra tebellur edecek ve A ,(' 
Nazilerinin kuvvet veya za•fl 
man meydana çıkacaktır. 

Bir haftada iyileftiği raporla Dün gelen seyya~I 
sabit olan Necmiye hanımın da -
vaıı, ıahsan vazgeçi~le düşebilen Bulgar bandıralı "Ç"' 
davalardandı. Mahkeme, dava· nand,, vapuriyle dün, fe 
nın düımesini kararlaıtırdı. Yal- 400 kadar Çekoslovak, ~' 
nız ortada başka bir mesele kalı • vusturyalı ve Polonyalı 
yordu. Şoförün seksen lira itten gelmi§tir. 
güçten kalış ücreti isteğiyle istida Seyyahlar V amadan ~~clı 
vermiş olması, davacı mevkiinde ve bugün için Yamada 1 
bulunmaıı ve mahkemeye gelme- dar ziyaretçi bulunğund'" 
mesi !.. O vazgeç.meden, davası mektedirler. 

düıebilir miydi?.. Necmiye ha " Seyyahlar salı akt""':ııı 
nım, otomobilin kendisine ait bu- Varnaya gidip oradan ıfl 
lunduğunu söylüyordu, ama acaba lerine dağılacakardır. 
şoför hiue iddia etmiyor mu idi? ======= =='='-- Jıf' 
M hk d b. k k' 1 . .. . k yıtl• a eme e ır ere sorgusu ya ., ımse erın uzerıne 8 ce 
pılmak lazımdı! kü, işin angaryası ço~· · .~'' 

'l" . . k b jal ~ ...r, Müdeiumumi Nurettin Bey, ad- ıı ır, şu ışı çı ar, u 5 •• v;
1 

resi meçhul olan, yafayıp yafa • git lazım gelir. Bir k•t'; ~1 

madığı da anlaşılamıyan şoför mobilin pefinde kotı.d'" 0i 
fetl J~ Salih efendiye ilin suretiyle tebli- Arabacı Mustafa e ı'CJ 

gat yapılmasını, kazaya uğrıyan guya çekildi, "Bir k"de~İ· 
otomobilin sahibi kim olduğunun işte. Elden ne gelir?'' ı·Jı e . s-. da, numarası bildirilerek, ıeyrüse-- Mahkeme heyetı, . -t 1' 
fer idaresinden sorulmasını istedi. ye ilan suretiyle teblıtı i~tl, 

Bunun üzerine Necmiye hanım um ve otomobilin o ::j&Jıt~ 
ayağa kalktı: üzerine kayıtlı bulun 

10
t"I 

- O zaman İf çatallaşır, reis rüsefer idaresinden d'e' 1 
beyefendi! Dedi. Çünkü, otomo - karar verdi. Muhake 1;;ıt~ 
bil seyrüseferde Sabahat hanım teırinievel perşembe .11 .; 
namına mukayyettir. Otomobil ona bırakıldı. Necd'~til' 
benim, benim ama kaydı batka- da, davasından ..,a:ı 

eYe J~ 
sının üzerine.. Benim üç otomo· re, artık mahkeJll. djtil.,.-
bilim var. Hepıi de bqka baıka lüzum kalmadığı &ıl 
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Tatsız bir yaz 
şakası 

hudutları"n.da 
rtakleden: Sellmi izzet ___________ _ -40- Neler gördüm? 

Zayif, hastalıklı Ihsan, yoksuz
luk, yoksulluk çekmiyecekti. lh· 
sanın istikbali temin edilmiıti. İh
san kurtulmuftu. Ihsan mesuttu! 

Hilmi Mütfiiin elinde, Ali Na
kinin verdiği mühürlü zarf vardı. 

Hilmi Müıfik için, Ali Naki ile 
yüzyüze gelmek bir faciaydı. Fa· 
kat Kaya Hasana söz vermitti. 
Kalkıp gitti ..• Kaya Hasanın, Ali 
Nakiyi tanımıf olmasını aklı almı 
yordu. Buna mana veremiyordu. 
Kaya Hasan, bu kibar serseriyi, 
bu iki yüzlü herifi nasıl ve nerede 
tanımıt olabilirdi? •• 

Hilmi Mütfik, biraz da bunu an 
lamnk ümidile Ali Nakiye aitti. 

Ali Nakiye: 

-- Hilmi Mü§fik Bey geldi, si· 
zinle görütmek iıtiyor? 

D&dikleri zaman, biraz sende • 
ledi, bozuldu ... Her zaman, hiaai • 
yatma hakim olduğu halde, bu se· 
fer, asabına hükmedemiyordu. 
Bu namusiyle, faziletiyle, kuvvet
li irade ve seciyesiyle methur olan 
aclamın karııaına çıkacağını dü • 
şündükçe, manevi kuvveti saraılı· 
yordu. 

Aynaya baktı .. 

Yüzünü biraz ıarı gördü. Bu • 
nun üzerine yanaklarını uğuıtur • 
du, dudaklarının ucuna bir tebeı • 
süm ilittirdi, Hilmi Mü,fiğin ya • 
nına girdi. 

Uk müvacehe sert ve soğuk ol-

du. 
Kıaa konuftular. Hilmi Müşfik: 

-.nnın tarif ettiği zarftı. Mühürün 
üıtJnde tırnak yeri duruyordu ... 

Evet amma, bu işin içyüzü ney· 
di? Hakikat neydi? Bu işte bir sır 
vardı. Bu sırrı meydana çıkar • 
mak lazımdı. Bunu kim yapa • 
c.ıktı.? 

Kaya Hasana, kırmızı balmu • 
mu, nasıl bir damla kan gibi gö • 
ründüy!e, Hilmi Müıfiğe de, bir 
kan damhuı gibi göründü... Bu 
zarf, ölümle tehdit eden bir dilsi
ze benziyordu. 
Sordu: 

. Dün, öğle ile ikindi arası. yeği· Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 
nık ( 1) bir yaz tekerlemeıınden 

sonra, içeriler ve dı,arılar birer Osmanlı hükumetinin ihmali karşısında 
ıssı dam (2) gibi adamı buram 

buram terletir ve bunaltırken ha· Uzak villyetlerimizin ibret verici zenginlik ve güzellikler· 
tımı aldım, ıerin kırlara doğru u- ı .• 
zandım. Bir az uzaktaki yol ıöl- Jaiıdarma kumandanının deline • zide oturan Benilam bu ıuretle 
geli, bol ve buz gibi ıulu yığın a· cek yerin kartısına koyduğu nö • lrana kaçırılmıı kabilelerdendi. 
ğaçlığa ulatmak için iki yönü (3) betçinin de faydası olmamı§. Buna mukabil Petti küh valisi 
böğürtlenlik, çorak, tozlu bir yol· Çünkü mahpusların duvara vu • kuvvet bularak hududumuzun içi· 
dan geçiyordum. Yazın bu çok rutları bir hile ve gösterit ımış. ne geçerek Dicleye kadar olan 
aıcak çağında ( 4) gökde fıkır fı- Onun muhalif tarafından bir tü • mıntaka ahalisinden otlakiye na. 
kır kaynıyan günetin yeni erimif nel açmıtlar ve geceleyin en azılı miyle vergi almağa cesaret edi • 
kurtundan bir dere gibi yere sar· olanlar e§yaları, sandıkları, yatak· yor. Vatanın bu kısmının müda· 
kan kızgın ve titrek yalazları (5) lariyle çıkıp gitmişler. Kabahatle- faasına çok yarıyacak olan urban, 

- Bu zarfı ne zaman açabili • yerdeki tafı, toprağı kavurup ke- ri küçük yahut masum olanlar a§İretler, ceaaur, binici, müteham· 
ri.m? bap ederken iki yakası sık ve bo- kaçmamı§ oturmutlar s.l\bah ol • mildir. Halbuki bunlardan hiç iı· 

- 1hsanrüştünü ispat edince.. dur böğürtlenlerle örtülü çorak, muş; kimse farkına varmamı§. tifade olunamıyor. Bura vilaye• 
_Uzun zaman... tozlu bir yoldan yalnızca geçme· lçerdekiler de çıkmıya kalkışmış ti bir fırka için lazım gelen efra. 

nin ne demek olduğunu bilir misi- ve o zaman mesele duyulmuştur. dı aAayirden tedarik edemiyor ve - Evet Hilmi Bey ... O zama- 3' 

niz? Bilmezseniz dinleyin: Bunların bazısını tutup getirdiler. tabur mevcudu yüz neferi gıll'remi· na kadar, zarfı açmamanızı rica -;y 

" Eni iki, iki buçuk adımlık olan lçerde bir kmm mahpus daha var yor. ederim •. 
bu daracık yolun, daha doğrusu dı. Jandarma kumandam bunları Bağdattaki fırka da ayni halde 

- Bunu ihtara hacet yok. İnsan 
genişçe patikanın orta yerine ge • duvardaki delikten içeri soka • gibidir. 

iki şeye riayet eder: Bir dostun 
lince baktım ki o yere l>atası deh- madığını gelip de anlattı. Hudut Hankine kadar hududun iki ta• 

sırrını ifşa etmez ve bir .•• 
reniklerden (6) biri yolun bir kö- bölüğünden beş altı nefer giderek rafındaki ahali • cinsçe Arap 

Ali Naki gülümsedi: ıesine Aynaroz kadısının kavuğu bunları içeri koydu ve deliği Ör • ve Kürt ve Türk, mezhepçe sün· 
-Dütmanın mektubunu açmaz gibi çöreklenmit yatmıyor mu? dürdü. ittihat ve Terakki murah· ni ve tiidir. Pek az miktarda Ya· 

mı, diyeceksiniz? ince tabanlı iskarpinlerle üstü· huı bey bunları .da kendisinin ka- hudi vardır. 
Hilmi Mütfik, süali bo~a bırak· ne bastıkça ayaklarımın altını kı· çırmıt olduğunu ima ve i!aret e • Evvelce hasıl ettiğim kanaat 

tı. işitmemezlikten geldi. vılcımlr mangal külü 1tibi yavaf derek bununla da öğündü. 29 ey· hilafına burada iÖrdüm ki lran 
Zarfı büyük cüzdanına koydu yavaf pitiren kızgın tozun üzeri - lulde hudut komisyonuna veda et- tarafındaki Araplar ve Kürtler 
- Kaya Haıanın oğluna böyle ne ne de keyifli keyifli yan gelmit tim. Erzuruma gidiyorum. Çetin her hususta bizimkilerden ileri • 

bir iyiliği neye yapıyoraunuz? di- yatıyordu kökü kuruyası! ve sürekli ve §erefli vatan müda • dir. Bazı yerlerde bir kabileden 
ye sormıyacağım. Bir adamın, vasi Hani baklava tepisisinde çörek- faaıına ko§uyorum. iki tarafta da a§İretler var. lran 
y~etini yerine getirmek üzere bu • lenip yatan o canım sarığıburma- On ay ve on gün içinde deniz· tarafındakiler ticaret, unat ve 
r"ya geldim. Yapacağımı yap • da bile bu keyfi göremezsiniz. den 804 mil ve §İmendif erle 397 içtimaiyat noktai nazarından di • 
tım. Vazifem bitti. Müsaade • Yolun orta yerindeki yarım döne- kilometre ve nehirlerde 800 kilo- ğerlerine faiktir. 

Biraz evvel, lüzumsuz bir meçle o andır kalası (7) ile kar· metre karada hayvanla 1500 ki- Şiilik buralarda büyük rol oy· 
nr-,-:.-~--=~1---..-Hz aöylcdlniz-ı Diit:rnan .• Buracla- = ıılatır lc:arıılatmaz birden durak '.: ·-loımetreden fazla yol almıttık. Bu nuyor. Müçtehitler ve ahuntlar 

rar ıibi bir tavır takındı: be:n ıırf bir ziyaretçiyim ... Bura • ladım. Bir iki göz kıpımı ögemi heıap harita üzerinde ve nehirle- Necif ve Kerbela ile hudut ara • 

- Kaya Hasan ... 

- Kaya Hasan? .. Mahkum o .. dan çıkınca, kendi eıki adam ola • ardamı, sağa mı, sola mı ne yana rin ve yolların dolatıklığı hesaba ıında yüksek faaliyet göıteriyor • 
lan adam mı? cağım.. Yani eskiyi unutmıyan, yollanacağım dü§ündüm. Sonra o, katılmadan yapılan bir hesaptır lar. Hiç bir mürıide mümer ol -

- Evet ... Ona bir §ey vadet - Selim Nazımın babau Nazımın Ö· up uzun, kap kalın debreniğin ip ki hepsi 3600 kilometreyi bulur. mıyan bu çöllerde ahuntlar tatlı 
Bu kadar uzun ve yorucu seyahat- d·1ı · haJ · ·k l miısiniz. 

- Evet .. 
Ali Naki, eıki günlerde, Hilmi 

Mütfiğin oynadığı rolü dütünerek 
bir türlü kendini toparlıyamıyor • 
du.. Gülümsiyordu, fakat içi ra -
hat değildi. Hiç bu derece heye -
can duymamı9tı. 

Hilmi Mütfik neye gelmişti? 
Ne soracaktı? 

Öğrenmek, hakikati meydan• 
çıkarmak mı istiyordu? 

- Ona çocuğu i~in bir ıey va
dettim. Evet, oğlu beni alakadar 
ediyor. 

Masasının çekmesini açtı, bir 
zarf -ldı, evirip çevirdi, baktı, mu 
a.yene etti: 

- Bu zarfta bir senet vardır. 
Bu ıenet noterime yazılmıttır · 
liaıan sizi, bu zarfı almak ıçın 
ıöndenni9tir. Acıdığım bir biça· 
reye yardım etmekle bahtiyarım .. 
Bu hediyem, bu hibem, Hasan na· 
lnına değil, oğlu Ihsan namına • 
dır.. Siz İhsanın vasiıiymişsiniz ... 
Çocuk rüttünü ispat edinciye ka· 
d.~r bu zarfı saklayınız... Ihsan 
ruttUnü İspat edince zarfı notere f Ötürürsünüz, ıize parayı verir • 
er, 

Hilmi Mütfik, dikkatli dinliyor· 
Ali Nak· · ·· · 1 · d · l. 1 ınm soz erın e gız ı o an 
lloktaları ketfe çalr§ıyordu. 

- Peki, dedi. 

Ali Naki zarfı uzattı mührü gös 
terdi: ' 

- Zarfı mühürlediğime müte • 
~!it, fakat sarfı sizin gelip a • 
d~cafınızı bilmiyordum. Bilsey • 
ırn, rnlihi.trlcmezdim. 

»nntı Mn,nk nrf a 1'aktt. Ha-! 

lümünü unutmıyan ve unutmıya • 
cak olan adam olacağım .. 

Ali Naki, Hilmi Mütfiğin biran 
bakışlatı önünde geriledi: 

- Nazım mı? 

Aklına bir şüphe saplanmıttı: 
"Biliyor mu? ... Bilecek mı·? . .. '' 

(Devamı var) 

Delileri öldürmek 
Onları yaşatmaktan 

hayırlı imiş! 
Bu sene lngilterenin Bristol 

§ehrinde toplanan hıf zıasıha kon· 

greıinde iki doktor, tedavileri 
mümkün olmıyan akıl hastalarım, 

incitmeden öldürmeyi tavsiye etti
ler. 

Profesör doktor Berry bu çeşit 
insanları canavarlatmıı akıl sa· 

hipleri diye tarif ederek bunları 

ya§atmanm doğru olmadığını söy
ledikten sonra tunları ilave etti: 

"insanlığın bütün meziyetlerin
cleı~. bilhassa akıl ve idrak nime -

tir.den mahrum olan bu insanları 
yf!dirmek, içirmek, giydirmek, ve 

bunların bütün masraflarını mil
letten almak için ne lüzum var? 
Bunların hislerini ibtal ederek öl
dürmek daha hayırlıdır.,, 

Mancister tıp medresesi mü· 

derrislerinden doktor Henry Head 
da delilere kar§ı bu şekilde hare • 

ket etmenin onlar için bir iyilik o· 

lacağını anlattı. 

Meself~ knngrede münakata ~1 dilecektir. 

ince, ıip ıivri ve çatal matal dilini 1 erı ve musama ı ıtı at te • 
ak 1 te arkadaılarımız ve askerlerimiz- kinlerı"y]e cı·Aılerı'n ad-..ıı'nı· gu··nden bana uzatar çözü meğe ba§la • :r eu 

dığını görünce yallah ettim, ta • den ciddi bir hastalığa ve kazaya güne çoğaltıyorlar. Şiilerin sün -
ugv rıyan olmadı. Al · b. l d tJ • 

hanları kaldırdım. Aı-kama bile nı ere, yam ıze o an a ave en 
Bu seyahatte uzak vilayetleri- ve nefretleri ise bu civarda bedi· bakmadan yüz metre bökemiz 

(8) Semih gibi, dilim bir karış 

dışarıda kendimi bir az yukarıda
ki ana ve iılek yola dar attım . 

Köylerde, köye benziyen yaz -
lık yerlerde yazın doyulmaz gü
zellikleri, tadları ile birlikte ara 
sıra böyle tadından yenmez şaka
ları da var. 

Osman Cemal 

Yukardaki kelimelerin buıünkü 
dilde karşılıkları: 

Yeğnik = Hafif (Sivas, Karahisar. 
Kemah) .. 

Issıdam = Hamam (Dergiden) 
Yön = Taraf ( ,, ) 
Çağ = Mevaim karıılığı ( ,, ) 
Yalaz = Ziya, ışık, büzme ( .. ) 
Debrenik = Mahluk (Dergiden) 
Andırkalası = Yok olsun gibi beod-

dua (Şebinkarahisar) 
Böke = Şampiyon (Dergiden) 

Tütün ikramiyesi 
Beyoğlu askerlik şubesi riyase

tinden: 

Beyoğlu As. Ş. de kayitli malu
len mütekait zabitlerle askerlerin 
ve tchit yetimlerinin 934 senesine 
ait tütün ikramiyeleri gelmittir. 
T evziatgünleri: 

Her haf tanın pazar günleri öğ
leden sonra malul zabitlerin, her 
haftanın salı günleri öğleden son
ra malul askerlerin, her haftanın 
perıembe günleri öğleden sonra 
şehit yetimlerinin ıubeye mürac:.a• 
etla ikramiyelerinin muayyen gün 
lerde almaları ilan olunur. 

mizin ibret verici zenginliğini gü- hiyattandır. 

zelliklerini gördüm. Hükumetin Arapların ticaret ve .anatla bü· 
buralara ne kadar kayıtsız oldu • yük alakaları yoktur. Bunlar Y.a• 
ğuna hayret ve esef ettim. Nazır- hudi yahut lranilerin elindedir. 
larımızm buralara bir kere olsun lranın kumatları, halı kilimleri, 
gelip görmelerini ne kadar arzu 
ederdim. Bizim ihmal ettiğimiz 

bu yerlere ne kadar ittihalı ve ar· 
zulu gözler dikilmi§ olduğunu pek 
açık olarak görüyordum. hakta 
Küveyt şeyhi, Muhammere haki
mi hakiki hakimiyeti başka bir 
hükumet hesabına elde etmeye uğ 
raııyorlar. Mentefek şeyhleri ita· 
atten çıkmıya çalışıyorlar. Ecne -
biler bunları teıvik ediyor ve se
mave vak'aaı gibi isyanlar çıka • 
rıyorlar. Basrada bir mebus adeta 

hükumet kunnut oturuyor. Hüku
met buna aciz gösteriyor. 
ahali hükumete muti fakat ondan 
hiçbir yardım görmüyor ve bir laf 
ititmiyor. Hükumetin halkla ver· 
gi istemekten başka teması yok • 
tur. Mukataa usulü ahaliyi yer • 
leşmekten ve oturduğu yeri imar 
etnıekten meneden bir eski usul 
olduğu halde bunun ıalahı kimse· 
nin fikrini işgal bile etmiyor. 

Halbuki mukataa müzayede ve 
iltizamları bin türlü suiistimallerc 
rütvetlere yol açıyor aciz kabile
ler Irana kaçıyor kuvvetli kabi • 
lelerin (Hevae) adıyle anılan mü
sellah kıt'aları hükumete karşı 

koymıya kalkıtarak asi kabileler 
meydana çıkarıyor Emmare cival'· 
larmda Bedreye kadar olan ara • 

pirinç, yağ, peynir ve ıair mamu• 
latr buralarda aarfolunmaktadır. 

Hankinden Bayazite kadar o • 

lan hududun iki tarafında muhte
lif Kürt atiretleri vardır. lran aıi· 
retleri, beylerinin çok müstebida
ne idaresi altında olmakla bera • 
her, köyleri toplu vekalabahk, re· 
fahları göze çarpacak kadar iyi -
dir. lranilerin methur merasim 
ve iltifatkirlıkları buralara da 
geçmittir. Okuyup yazmağa bü • 
yük hevesleri vardır. Bir köyde 
tesadüf ettiğim atiret beyinin on 
yatındaki çocuğu bizi büyük bir 
centilmen nezaketiyle kabul etti. 
Babasının bulunamadığından iti • 
zarla bizi ikramlara boğdu. Ken• 
disine silah taııyıp tatımadığını 
sordum. Henüz okuyup ya:Ema 
bilmediğinden bu şerefe liyakat 
kazanamadığına müteessif oldu • 
ğunu anlattı. 

Şimal taraflarında Azerbaycan 
kısmı kamilen Türk olup bizim ta 
rafta da ihtiyat süvari alaylarını 
teıkil eden muhtelif atiretler var· 
dır. 

29 eylülde hudut komisyonuna 
veda ettim. Erzuruma gidiyorum. 
Çetin, sürekli, ferefli vatan mü • 
dafoasına kofuyorum. 

SON 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip 'in Gemlikte 

·---··s•o•~az'!:~~~rc~~~~-ı,. Sanatkirlar 
Saraya hücum ettik, Muçado mağlup 

olmuş ve biz de kazanmıştık 
-27-

- istediğiniz fiati söyleyiniz? 
- Her vakitki gibi adam başı -

na 100 frank! 
- Kabul! 
- Ha yalnız vadetmek kafi de-

ğil, paraları saymak lazım . Eğer 

taahhütler yerine getirilmez ise 
size çullamrız ! Haberiniz olsun! 

- Ben vekar ve şeref sahibi -
yim ! Vadım borcumdur ve borcu -
mu yerine getiririm! 

Bol keseden hovardalık ediyor -
dum ... Adam sen de it yapmak 
kastedildikten sonra fazla düşü -
nülmez. 

xvııı 

Bundan sonra bütün çalımımı 
takınarak mülazım Asso ile bera -
her askerlerimin önünde dolaşma
ğa batladım ... Bu sırada yanıma 

bizim zenci geldi: 

- Affedersiniz efendim, dedi, 
ben çarpıtmak istemiyorum. Ko • 
lona döneceğim. 

Yüzüme bir dehıet manası ve • 
rerek: 

- Sıraya gir ... Yoksa seni tim
di kur§una dizdiririm ! 

Zavallı zenci bendeki bu deği
şiklikten hiç bir şey anlıyamamış· 
tı. Şaşkın şaşkın geriledi ve müf -
rezemi teşkil eden serseriler ara -
ı;ındaki yerine döndü. Allah bilir, 
çıldırdığımı zannetmişti. 

Bir müddet sonra hükumet sa -
rayı tarafından silah sesleri, fer • 
yatlar ve gürültüler gelmeğe bat • 
ladı. 

Mülazım Assonun suratı yeşil • 
fonmişti. Bana: 

- işte, dedi, hareket batladı .. 
Mükemmel bir soğuk kanlılıkla 

cevap verdim: 

- Biraz gecikti bile .. 
Soğuk kanlılık gösteriyorum 

amma, bütün asabım tirtir titriyor· 
du ... Az sonra silah seslerine top 
sesleri karı§tı. 

Harp meydanuıdan gelen ha • 
vadisler hiç te iyi değildi. Pilkoma 
yonun asilerinden bir bölük taba
na kuvvet vermiş ve ric'ate batla
mış... Bu takdirde Pilkomayonun 
ve ardınca da benim iıimiz du • 
mandı. 

Tam bu esnada milis kuvvetle· 
rine kumanda eden miralay gel -
di. Meğer bütün çalımına rağmen 
o da tabansızın biriymiş ... 

- Arkadatlar, dedi, mahpus • 
lardan yapılan alay kaçmağa baş • 
ladı. Sahilden gelen gönüllüler 
ise bin zorlukla yerlerinde duru -
yorlar. Vaziyeti kurtarabilecek 
yalnız sizsiniz! Hükumet kıta· 
atı yavaş yavaı gevıemektedir. 
lleri ... Mart, marş!.. 

Ben hemen kılıcımı fora edip 
heybetli bir sesle: 

- Heri, marş! ... diye bağırdım. 
Etraf rmda vahşiyane sayhalar 

yükseldi. Adamlarım yırtıcı hay
vanlar gibi bağırarak ileri atıldı • 
lar. Hücuma geçmiştik. 

Etafıma bakınıp milis mirala • 
yını arattırdım. Herif sırra kadem 
hasmı!·· Bunu da, kaçanları top
lamaf a u~ra!ryormu§ diye tefsir 
etme1i. Silah seslerinin geldiği 

saraya JoğTU yakl&!tıkça bacak • J 

larımın zayıfladığını, kesiklik gel
diğini hissediyordum. 

Mülazim Asao çorabının laıti -
ğini bağlamak için geri kaldı. Ben 
ise yürüyüş hattının sağında gidi· 
yordum. Bu sayede bir karıtıklık 
hadis olursa askerlerimin başında 
bulunacak yerde aralarına karışa
bilecektim. 

Askerlerime itimadım vardı ... 
Fevkalade müteheyyiç görünüyor 
ve vahşi vahşi bağrışıyorlardı ... 
Velhasıl hakiki haydutlara çatmıı
tım. 

Bunlar öyle hırçın ve büyük bir 
~iddetle saldırmışlardı ki dütman 
evvela dağıldı, ondan sonra peri -
şan bir halde firara baıladı. Reis 
Muçado'yu himaye eden takım da 
dağılmııtr. ,. 

ihtilal müzaff er olmuıtu. 
Bundan sonra saraya girip yer· 

lettik. 

Pilkomayo geldiği zaman beni 
karşısında ayakta ve elimde, yer
de bulup aldığım kanlı bir kılıç 
olduğu halde gördü. Zaten göı -
terdiğimiz ıecaatı daha evvelden 
haber almış bulunuyordu. Bana 
doğru ilerliyerek: 

- Yüzhatı Kazimir ! Siz hakiki 
bir kahramansınız! dedi ve beni 
heyecanla kucakladı. 

Atından inip aaray merdiven • 
!erini baş.metle çıkan milis kuman 
danını Pilkomayo soğuk karşıladı. 

Ve ona: 

- Zaferimizi yüzba§ı Kazimire 
borçluyuz! dedi. 

Cevap verdim: 

- . . Ve kahraman askerleri
mize borçluyuz. Askerlerimiz as
lanlar gibi çarpıştılar. Onları 

layik olduğu veçhile mükafatlan • 
dıracağınıza eminim. 

- Mükifatlandıracağıma emin 
olabilirsiniz yüzbaıı Kazimir ! 

Vadedilen parayı bekliyen aı • 
kerlerim mırıldanmağa başlamıt· 
lardı. Bunun üzerine Pilkomayo· 
ya müracaat ederek: 

- Reis efendi, dedim, bunlara 
adam başına yüzer frank vadet -
tim. 

Anlatılan daha ucuz kurtulaca· 
ğını tahmin etmit olan reis Pilko
mayo şaşaladr, fakat cömertlik et
mekten de hali kalmadı ve o kor· 
kunç seraerilere dönerek: 

- Dostlarım, dedi, vadimiz 
yerine getirilecektir. Yarın sa
ray vekilharcı her birinize teker 
teker paranızı verecektir. Bun
dan başka benim için yaptığınızı 
unutmıyacağıma da emin olunuz. 

Bu sözler "Yatasın,, larla kar· 
şılandr. 

Pilkomayo bundan sonra ba -
na dönerek: 

- Size gelince, dedi, yüzbaşı 
Kazimir sizi saray muhafızlığına 
tayin ediyorum. 

Reisi askerce selamladım ve 
kırk beş derecelik bir zaviye ya• 
parak eğildim. 

Yeni memuriyete tayin edil· 
mi~tim. Artık kurtuldum de
mekti. 

(Devamı var) 

ihracat - Gezintiler -
Spor - Belediye binası 

Gemlik, (Hususi) - Son gün
lerde burada kaç aanatki.r vardır, 
diye bir meraka düttüm. Tahkikat 
yaptım. Şunları öğrendim: 

Gemlikte on iki kunduracı, iki 
çizmeci, dört marangoz, bet terzi, 
dört sobacı ve çilengir, üç teneke· 
ci, üç bakırcı, ve kalaycı, beş çu
bukçu, on bir berber, iki araba ta· 
circisi, iki saatçi, bir saraç, iki 
kuyumcu, iki küfecidir. Ayrıca 
yirmi kahveci olduğu da ilave e
dilmektedir. 

Bir yılhk ihracat 
Gemliğin çok güzel, çok leziz 

zeytini vardır. Bu leziz zeytin ve 
zeytinlik cumhuriyet hükumetinin 
yüksek ve unartan gölgesinde gün 
den güne yeni bir inkişaf bulmak· 
tadır. Bu muhit hemen hemen 
geçimi zeytin ve zeytincilikledir. 
Bu itibarla burada bu ite büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Zey 
tinciler önümüzdeki sene mahsu • 
lünden de pek ümitvardırlar. Söy
lendiğine göre bu seneki ihracat 
geçen senelere nazaran yüzde 
doksan nisbetindedir. 

Ciezlntiler 

Bu ay içinde "Gemlik spor,, klü
bü "Uludağ,, a, "Hilaliahmer,, şu· 
bemiz Y alovaya, "Tayyare Cemi
yeti~, de Armutluya bir gezinti ter 
tip etmi§lerdir. Bu gezintilerin 
pek eğlenceli ...,. nqe\i g~ccttii 

§imdiden tahmin edilmektedir. 

Bundan baıka gene kasabamız 
"Hilaliahmer,, Cemiyeti tarafm -
dan Ağustos ayı sonlarına doğru 

kalabalık bir sünnet düğünü tertip 
etmeğe karar vermiştir. Hazırlık
lara. bu aydan sonra başlanacak -
tır. 

Spor işleri 
"Gemlik ıpor,, klübünün buse

ne deniz sporlarına fazla ehemmi
yet vereceği anlaşılmaktadır. 

Bunun için belediyeden ve fır· 
kadan ayrılan tahsisatla iki fıta a· 
lınmasına karar verildiği gibi he
men 1stanbula sipariş edilmiştir. 
F ıtaların yakında buraya gelme
si beklenmektedir. Kasabamız 
Halk Fırkaaı idare heyeti gençleri 
mizin bu yoldaki inkişafları için 
candan bir alaka göstermektedir. 

Belediye sıvandı 
Senelerdenberi belediye daire· 

miz sıvasız bir halde bulunmakta 
idi. Son zamanlarda belediye 
meclisimiz binanın güzel bir tek
le getirilme.i ve sıvanması için ka
rar vermiş ve bina derhal sıvanma 
ya batlanmııtır. Binanın yarısı 

sıvanmıttrr. Yakında bütün bina
nın sıvaaı bitecektir. Cephe ta • 
mamen ıvandığından bir memle • 
ket aynası gibi parıldamaktadır. 
Belediye bundan batka kasaba da 
bilinde bundan evvelki mek -
tubumda da yazdığım gibi birçok 
imar işlerine başlamıştır. Faali • 
yet devam etmektedir. 

Armutlu nahiyesi mUdüril 
Kasabamızın Armutlu nahiye 

müdürlüğüne yeni tayin edilen 
Halit Bey vazifesine başlamak ü
zere buradan geçmiıtir. Halit Be
ye bu vazifesinde de muvaff akiyet 
dileriz. . 

Kiraz Ali oğlu 

Trakya şehirlerinde 
Keşan, Malkara ve Hayreboluda 

imar ve ticaret işleri belediye, 

Güzel, münbit ve mahsuldar 
Trakyamızın imarı kararından 
sonra it başına gelen müfettiı lb
rahim tali Beyefendi tekmil Kaza 
ve Nahiyeleri ve bir çok köyleri 
dolaşmıf, her tarafta halkle temas 
ederek onları dinlemiş ve yavaş 
yavaş çarelerini bulmak ve tatbik 
etmek üzere dertlerini not etmiş

tir. Halk sevinç içindedir, çok 
memnundur. 

Trakyanın her Kasabasında 
haftada bir defa pazar kuruluyor. 
Meseli. gezdiğim yerlerde Keşan
da Cumartesi, Hayreboluda pa
zar, Malgara, Lüleburazda Pazar· 
tesi, Babaeskide Perşenbe günleri 
hafta pazarıdır. Etraf köylüler pa
zara gelirler. Bir haftalık ihtiyaç
ları için alış veriş ederler. 

Keşan: TafI bol ve oldukça iyi 
denecek derecede kömür maden
leri olan, emsaline nazaran ma
mur sayılan takriben sekiz on bin 
nufuılu, bayır üstünde inşa edil
mif, yeni yeni kargir inşaatla ve 
yeni usül binalarla süslenmekte 
olan güzel bir kasabadır. Burası
nın pazarı çok kalabalık olur. 

Malkara: Keşandan ufak olup 
taşlık aayılır. Fakat vaktile dar 
sokaklarla yapıldığı için biraz in· 
sanı sıkar. Şimdi yeni usul bina• 
lar kasabaya süs vermektedir. Ge
çen sene Ahmet usta isminde biri· 
si a kara e ediy sine c 
ederek elektrik yapmalC istemiş, 
yapamamış ,nihayet Belediye 
mahkemeye müracaat etmiş, da
vayı kazanmış kasaba henüz ka· 
ranhktır ve yakın istikbalde nur· 
lanacağıda henüz şüphelidir. Bu
ranın pazarı da haylı kalabalık o
lur. Tekirdağı - Ketan - lpaala 
yolu üzerinde olmasınd~n buradaj 
ticaret fena değildir. 

Hayrebolu: Bir pazar erken• 
den otomobil ile Hayreboluya 
geldim. Belediyeye karşı fırka 

kahvesine oturup bir çay içtim. 
Burasını kıymetli gençlerimizden 
bir müteşebbis elektrik nuruna ka 
vuşturmuş. Cidden bu ufak ka • 
saba için mühim bir varlık mey • 
dana getirilmiştir. Hayreboluda 
taş yoktur. Bir araba taş iki , üç 
liraya satılırmış. Bunun için he -
men tekmil evleri kerpiçtendir. 
Gün aşırı buraya 1stanbuldan doğ 
ru otobüs gelir. Fakat kasaba §i· 
maiden cenuba uzanan ve cephesi 
şarka olan tatlı bir sırtın şark ya• 
maçlarına yayılmış.. Zihni açık i· 
mar ve inkişafa çok müsait sevim· 
li bir yerdir. Burası insanı sık • 
mayor. Belediye reisi Nazmi Bey 
isminde bir geçntir. Halk ken • 
disinden ümitlidir. 

Nazmi Beyin kasabanın tam or• 
tasında içinde güzel ve büyük bir 
havuz olan bir park yaptırdığını, 
ve hamamı tamir ettirdiğini ge • 
çen sene yapılan mükemmel hari • 
taya göre kasabanın ıslahına ça • 
lıştığını ve bir çok musip ve ma· 
kul kararlar alarak tatbikiyle meş 
gul olduğunu söylediler. 

Pazar mahallini gezdim. Bir 
çok kimsele rle görüştüm. Kahya 
ma?,allesinde tanıdıklarımdan bi -
.. _; .. ; ... ;ft v'nJ• b ' .ı;,camisafir kal 
dım. 

Öğrendiklerimden bazılarını 
esefle kaydetmek mecburiyetin • 
deyim. En mühim vazifeleri ta • 
)ebeleri ytiştirmek ve halkı irtat 
etmek olan munllimlerin burada 
iı şattan barf ınazar halkla temas • 
ları dahi olmadığını söylediler. N~ 
kadar doğrudur bilmiyorum. 

Şahin 

Mustafa hem karısını, 
hem baldızını öldürdü! 

Tirepolu köylerinden birinde 
bir cinayet olmuf, askerliğini biti
rip köye dönen Mustafa isminde 
biri ailesine kavuşmak ve mesut 
olmak hulyasiyle avdet ettiği e -
vinde huaran ve felaketle karşı • 
latmııtır. 

Tireboluya bir saat çeken Av • 
cılı köyünde Seydi oğlu Mustafa 
askerden döndüğü gün karıaı El
ması köyde bulamıyarak aratmış, 
kadına şüpheli bir yerde rastlıyan 
lar, kocasının geldiğini, evine 
dönmesini haber vermişlerdir. 

Elmas, evine dönmüşse de Mus
tafa, ailesinin eski neşesinden bir 
eser bulamamıştır. 

Karısı Elmaı hakkında Musta -
faya söylenilen bazı şeyler, onda 
bu esrara karşı bir merak uyandır 
maya başlamıştır. Üç beş gün 
sonra kasabaya inen Mustafamn 
bu husustaki bildiklerine inzimam 
edebilecekkadar kuvvetli ve ha -
kiki bazı malumat ta katılmıştır. 

Köye dönüşünün dokuzuncu 
günü Mustafa Elmaaı bahçede ya
kalıyarak konuşmak istemiş ise 
de kadın bundan şüphelenerek : 

- Ben seninle artık konuta • 
marn. Sen beni vuracaksın. 

Demiş.. Fakat Mustafa ısrat 

ederek Elmasla konutmuş, on• 
yaptıklarını, nasıl igfal edildiğiıtİ 
buna kendisinin nasıl olup ta riı• 
gösterip kandığını, sebeplerini bit 
bir söyletmiş, kadın sonunda: 

- Mustafa, artık sen benirıı 
kardeşim ol. Ben seninle bunda" 
sonra duramam. istersen çocuk "' 
larmı da al.. Demiştir. 

Mustafa: 
- Elmas, beni mahvettin, o~"' 

ll"' ğımı yıktın, bundan sonra ben Y 
va kuramam!. 

Diye mukabele etmi§ ve yal1ııı"' 
dan yavaşça kaçmıya yeltel1~ıı 

d '· rııP Elması hemen oracıkta öl ıı ii' 
yere sermiş, göz yaşları içinde Y 
rümeğe başlamıştır. 

Hadiseyi gören baldızı: 
8'"' 

- Kaçma bakalım, kaçll'lil· 
1 

cımı vurup nereye gidiyorsuıı · · 

Diye bağırmıştır. bil 
k 

..,e 
Mustafa buna da ızll'll~ tııt• 

sefer de baldızım öldürJlltlf 

Katil yakalanmıştır. 
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toır Jqıyan imanları arayıp 
•e kendileriyle uzun boylu 

. bir ıazeteci, bir köyde 
~i J&tmda bir kadının ya -
•1111 haber aldı. Gerçi, 157 

lllda öldüiü mevzuu bahaolan 
0 •laya nisbetle bu bir teY de-

İı:a'~ ne de olsa, çok yqayıf 
lcııyonunda bu kadın da yer 
! 

~eteci, derhal o köye ıitti 
~dınla konuttu. Adı Esma o
uq kadın, yüz yirmi yatında 
~iu mevzuu bahsolmasına rai· 
it, dinçti. Hafızası da olduk· 
>'erinde.. Gazetecinin 10rduiu 
en her teye, derli toplu cevap· 

lerdi. 

~zetecinin ıözlerine, bir ara-
11•ardaki iri bir temel çivisi· 
~lı balta ilitti. iyi bir ıaze· 
1
' Yaptıiı bir mülikabn müm· 

. 01duiu kadar enteresan olma· 
için, konuttuiu kimaeye dere
' tepeden sualler de sormalı. 
tazeteci de iyi bir ıazeteci idi. 
le Yaptı: 
- Bu balta, kaç senelik var, 
a Hanım? 
~nıa Hamm, kurulduju min· 

• il kötesinde kımıldandı. Göz • 
' YUkarıya dotru kaldırdı. 
Ja baktı. 

- O mu? •• Ha, o da çok yqa· 
Babam odun yardı, kocam o· 

Yüz yirmilik kadın, bir an ıu .. 
tu. Bu sırada ıazeteci, biraz evel 
kadının muhtelif pozlarda reımini 
çektiii küçük fotoiraf makinesiy· 
le baltanın reımini çekmeie hazır· 
lanıyordu. Onun tılur tıkır bir 
feyler yaptıiını farkeden uır ıör· 
müt kadın, sözlerine ilive etti: 

- Öyledir o da.. Yatıt benim
le.. Hem de yeni ıibi, sapasai· 
lam! .. Şimdiye kadar on kere de
mirini deiittirmitiz, ... on bet kere 
de sapını.. Ama, batka tarafları 
eskiden nasılsa, timdi de öyledir. 
Hiç mi hiç deiittirilmemiıtir. Bat· 
ka tarafları ! 

üırınıez fti! 

- Erkekler araıında da kadınlar ıilN yatlarını ıaklıyanlar var mıdır, der-
ıin? 

- Şüpheıiz! .. Meaeli iten, hemıimnin batm için yaıımı aaklarım. O
nunla ikiz doimuıuz da! 

Küçük Daktilo/ 
"Küçük Daktilo,, , -film yıldı-1 sine çeTirdi: 

zı Meri Glori delil, böyle anılan -Şimdi anladım. Hakkınız var. 
batka bir kız! - Bir it bulmuttu. Ukin, kabahat ıene ıizcle ..... Ga
Yuıhane sahibi olan yqlıca, çatık zetedeki ilanı dikkatli okumamıt
kqlı, çetin balutlı bir adamın ımız f 
kartısmda duruyor. • adam, an- - Ne elemek iltiyoraunuz, bey-
latıyor ve daktilo dinliyor: efendi? .... 

- Ancak, timdild halde tize - Hiç delilse, kapıda mesleği-
ayda otuz liradan fazla para ve- min de yazılı olduğuna dikkat et· 
remem ! meniz, lazımdı! 

Ufak tefek, çıtır pıtır bir kız - Affedersiniz, ama bilmece 
olan "küçük daktilo,, kıvrak bir aöyler gibi lakırdı ıöyliyoraunuz, 

larım odun yardı o halta ilet lamıl......, IMHYı ~-.llt 
b.nı ıöylerdi. Onu, anam be· - Fakat, rica ederim, beyefen- - Size iiyle selditini tahmin 
doiurdug"'u zaman kap b. k al di!.. Bu para pek az!.. ederim, hanım kızım! Bu bilm--

' ı ır om - S onunuzda aaç için "ıörün- ...-odunc M h t h d' · - Siz bilirsiniz, kızım. ltlerim ceyı· size ıene ben halledeyı'm. Bu-u a mu , e ıye etmıf mez ai" var mı? 
&nıa.. Şu hesapça, 

0 
balta da - Tabii, Hanımefendi. Hem en İyi ıitmiyor. Daha fazla para ve- raaı bir avukat yazıhaneıidir. Haıl-

~-'benimle, efendi! .. Hah, hah! aon model! remem, mümkün deiil ! •. Bununla buki siz, ..... Muhakkak lükı bir ter 

1~eteci, tattı ve hayretini ıu - Şu halde setiriniz de.. bir "sö- beraber, siz yqta bir kızm ne zihane sahibinin yanında Mane-
l!Qelerle söyledi: reyim"! masrafı olacak? .. Ben, kos koca kenlik edeceğinizi sanıyordunuz! 

;-Şl.fılacakıey! •• Babanız,ko- Do•6dum Gibi A--1 
adam oldujum halde, ey masrafı· 

t, oiullannız torunlarınız ~ , ma.. mı altmıı liraya indirdim. Bu ka-
1laııdıfı halde ... : . Oburluiu ile meıhur bir adam, dar para ile pek ili ıeçinebiliyo-
- ya v ! ş· d' d torunla• zıyafetten dtindü. Hem pek zen· rum. Şu halde ıiz de ...... , ,,a .. ım ı e . . b' 
oduna . d k l l b bal ıın Ye cömert ır adamın ziyafe • - Aman, riea ederim, beyefen-

h ! 11 er en a ır ar u • t'ınden.. E-de sordular·. d " i! .. Ben, sizinle bir miyim? .. Be-

;-.., Bu kadar eıki olduiu halde, 
ilanı... Sizin ıibi ! 

. ....... Öyl d' h' ' ö 1 ita... e ırza ır, .. ya.... ye-

- Nasıldı ziyafet?.. Bol bol nim yalnız tuvalet masrafım ...... 
yemek yiyebildin mi bari? -Tuvalet masrafınız mı? 

Obur, ıüçlükle nefeı alarak, -Tabii ... 
bir koltuia çöktü: - Meaeli, .. Ne ıibi? 

- Yedim! - Aman, Efendim. Pek zaruri 
/Ve k - Doydun mu bari? tefler! Dudak boyası, allık, pud • 

za et Bahsi I - Doydum ribi, ama .. Ne ka- ra, kolonya, Jayanta.. Berbet, 
~iaz.nın sahibi, aabcılarm • dar iıtenem o kadar yiyebileceği· masajcı, terzi v.s. için vereceiim 
"tılliııi çatırdı. itte, yanında mi ıöyledikleri halde, yemek iste· paralar! .... 
~tıJı .tam iki saat uiratbran, dilim kadar yemeği, midem al· Yatbca, çabk kqlı, çetin ba· 

Bankada Çeki 
Banka veznesinde memurla bir 

kadın konutuyorlar: 
- Bu çek, hem sizin, hem de 

kocanızın namınadır. Parayı ala· 
bilmeniz için, onun da imza11 li· 
zrm! 

Kadm, telita düttü: 
- İtte bu fena! .. Ben, ne yapa· 

yım timdi? ... 
- lmzuı lizım olan kocanız, 

hanımefendi! 
- EYet, ama .. Onun bende im· 

zaıı yok ki .. Kaç zamandır ne ben 
ona mektup ıönderiyorum, ne 
o bana mektup yazıyor! ~top top kumq indirtip madı maalesef! kıtlı adam, oturduiu koltuiu, ter-

' açbrdığı halde, biç bir _____ ..._ ______ ...... ______ ...,.. ___ .... ______________ _. __ .... _ 

...._ •lınıyan, sonra da sabcı· ... .- Uyumamagv a Eşek Uyumagv a Dair ıııııuımuııııı 
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Kestirme 
Cevaplar 

iki arkadat, Köprü üstünde 
karıılqtılar. lkiıinden biri, bu 
karıılatmaya pek ıevinmit ıörün· 
dü. Heyecanla, hararetle, muhab
betle elini uzattı: 

- Kaç zamandır ıörmedim ıe· 
ni, yahu!. Adam akıllı ıörecejim 
ıeldi. Gel bir defa öpeyim ! • 

öteki, bu kadar aevinmit, be • 
yecanlı, hararetli, muhabbetli ıö
rünmüyordu. Bilikiı, kifi dere • 
cede soğuk, mütereddit, tutuk •• 
Buna rağmen, kendisini adam a • 

kıllı göreceği geldiğinden bahse • 
den arkadqı, onu f&pur ıupur öp· 
tü. Öpiifüne öpüıle mukabele 
görmediği halde ... 

- Azizim, ıenden bir ricam 
var!. 

Tamam! .. Bu ricanın neye da· 
ir olduğunu söylemeie hiç hacet 
yok.. Zaten ıoğuk davrananın 
ıoğuk davranmuının sebebi de 
bu idi. O, derhal bir rica ile kar· 

ıılaf&C&imdan ve ricanın her za· 
manki ricaların tıpkıaı olacağın • 
dan emindi! 

- Bana bet lira ödünç verebi· 
lirmiıin? 

Suale cevap, kıaa ve kestirme: 

- :V....JUJ-.., E.ır- ve.....,k 
istememi 

- Gerçi sana bir haylı borcum 
var, ama ay batında hepıini bir· 
den ödiyeceğimden emin ol. yok-

ıa, sana borcumu vermek isteme· 
diğimi mi zannecliyonun?. 

Suale cevap, kısa ve keıtirme: 

- Vermek iıtersin, fakat ve • 
remezain! 

20 Ve 200 / 
Suçlu liıevkiindeki adam, hır

sızlık yapmadığım iddiada 11rar 
ediyordu. Poliıteki ikrarını taz· 
yik teıirine atfederek, töyle diyor• 
du: 

- Katiyen kabul etmem! 

Hakim, bu inkir 
ıuçluya ıöyle söyledi: 

karı111nda 

- Sen öyle diyor, inkarda ı,. 
rar ediyorsun. Lakin, ortada yal· 
mz ıenin ikrarın yok.. Oıtelik, 

11a C9T1.p vermesine kızan """"""""" t nuııuıııııııııı 
~Yor. Fırbna dehtetle 

~>4-.ıa ~er~ydi ! Bu ezici Ye 

'

fllrt........_ llluften, üatelik kendisi· 
·~ etna· . h 

t:ırn yirmi tahit var. Yirmiıi de 
ıeni hırsızlık yaparken görmüıler • 
Şimdi bunları çağıracağız. Onla • 
rın ifadeleri kar911mda ne diye· 
ceksin? 

Suçlu, bir omuz kımıldatııla, 
cevap verdi: '1a! ııtı, a! .. Ah cada· 

~ ~ oalıibi, katlarım 
Ilı,., w-.. ::J• hqin bir tavırla 
,,, ... q: 

-.l"'i.. ~ilendi, senden ti
~ ıt.~-""'aa kifi derecede ne-

t._.,. ...,l'llaenı · · ' t-' lf&ID. s "lıib~~lerini aıcırdattı. Ma
\ "ık dlllft Yanında suratı bir 
~ ~ ile ~~D kadını, parmajı· 
~ .... loıtererek, kendini 

'~~t ~.~ lllaiazamn içinde 
• ~~ .te.k fey kaldı. Bu 

iliniz .. y •• Naaket ! 

_ Sabahın aaat ıelı:izinde eve ıeli· 

yorıun, ha?. Olur f81 deiil! 

- Sen ne aöyliyorıun, kuzum? Bu 

olur teY delil de aenin bu aaatte u· 
~muı bulunmaman, olur ıe1 mil 

- Aman, bu ne hal! Herk~ı bize 
bakıyor! 

- Bakacalc ae nr7 Bu ;,az Adada 
etek yarqma •damalcdb merale ....ar. 
dnn. Kocamla beraber antrenman ya
..,_..ı 

- Verdiiim ilaçtan karınız her aJıı:. 

fUll yemekten aonra bir katık alacak. 
Mııd nuııl uyur! 

- Fakat,. .. uyumak ihtiyacında o
lan benim! 

- iyi ya iıte .. Siz de uyuyacak11· 
... ı 

- Ayni teYi ıöyliyeceiim, ha· 
kim bey hazretleri ! 

- Tam yirmi tahit görmüı ! 

Suçlu mevkiindeki adam, ıene 
omuz kımıldattı: 

- Olabilir. Yirmi tahit ıör
düğünden dem vurabilir. Ben 
de yirmiye kartı iki yüz tahit göı· 
teririm, bunlar da benim ıörmedi· 
iimi ıöylerler. O zaman, ne ya· 
parsınız, hakim bey hazretleri? •• 
G?r.düğünü aöyliyen yirmi kitiye 
mı ınanır11nız, ıörmediiini aöyli· 
yen iki JÜZ kiti:re mi?ı l 



~ - VAKJT 

TAKViM-ı 
Paıartcsl SA Ll 

16 Temmuz 17 Temmuz 
3 R. Ahar 4 R. Abar 

44l 4.4~ 

l'ençereden pençereqe 
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Oturdukları yol dardı. Evleri 
kartı kartıya idi. Kafesleri kaldır

dıkları zaman, biribirlerini görü -
yorlardı. ikisinin de e§yası basit
ti. Odaları sade döşenmişti. Per-

deleri, elleriyle itlemişler, masa 
örtülerinin danteli.lannı, elleriyle 
örmüşlerdi. lkisi de, hanım ha
nımcık ev kadını idiler. 

Bu iki kadın, biribirlerine de 
biraz benziyorlardı. ·Benzer ta -

rafları vardı. lkisi de gençti. İkisi 
de evine düşkün ve titizdi. ikisi 
de, her ıabah, silip süpürürlerdi. 

Birinin ismi Hatice, ötekinin is
mi Leyli. idi. 

Harp ilan edilinceye kadar, bi
ribirleriyle hiç ali.kadar olmamış-

lardı. Esasen komşulukları da pek 
yeniydi. Fakat bir ağustos akşa
mı, odalarında yalnız kaldılar. İç

lerinde ayrılığın acısı, gözlerinde 
acı yaşlar vardı. Biribirlerine, u
zaktan, hazin hazin baktılar. 

Mahzun mahzun bakıştılar. 

O günden sonra, sabahları, ha
fiften selamlaştılar. Akşamları, 

biribirlerinin lamba ışığını uzak
tan görür, teselli bulurlar, kendi-

lerini daha az yalnız hissederler
di. Biri lambasını söndürünce. 
öteki, daha fazla oturmıya cesa
ret edemezdi, evde yalardı. 

Nihayet konuıtular. Bir ak -
m, Leyli, .kafesleri açmı~, pen-

cerenin önüne oturmuş, bir mek • 
tup okuyordu. Karşı pencereden 
gözetlendiğini sezdi. Başını kal-

dırdı ve karıı pencerede, solgun, 
enditeli bir yüz gördü. 

Hatice haykırdı: 

- Bugün mektup mu aldınız? 
Kocanız nerede? .. Kusura bakma 

yın, ben bir haftadır mektup ala
madım da .. Çok merak ediyorum. 

Leyli., kartı komşusunu teskin 
etti. O da, bir haftadan fazladır 

mektup alamamıf tı. Haticenin 
içi biraz rahat etti ve ertesi gün, 

kocaıından aldığı mektupları se
vinçle gösterdi. Üç mektup bir -
den ıelmit ti. 

Buna rağmen, dostlukları faz
la ilerlemedi. Birbirlerinden hoş 
!andıkları halde görütmediler. 
Pencereden pencereye konuşu -
yorlar, mektup aldıkları zaman 

birbirlerine gösteriyorlardı ve bi
rine mektup gelir de, ötekine gel-

mezae, mektup almıyan, karşısın • 
dakini için için kıskanıyordu. 

Aylar geçti. Leyla, hafifçe ya
ralanan kocasını görmek için, 
konyaya gitti. Hatice, kocasının 
Eıkişehirde olduğunu öğrendi ve 
hemen trene bindi.. 

Bu müddet zarfında, birbirle • 
rini özlediler ... Ondan sonra, has 
ret günleri birbiri ardı aıra geçip 
gitti, birbirlerine daha fazla bağ • 
landılar. 

ikisinin de gönlünde ayni has
ret, ayni endişe vardı. 

• tt"' 
Bir sabah Leyla sevincinden 

deli olacaktı. Kocası izin almıştı, 
geliyoulu. Bu müjdeyi kartı kom 

Yazan: Salamı izzet 
21.;17 'i t .43 
2.'l~ :t.3 1 
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Karşı pencerenin kaf eıi yarı Yılın kalan ı: ilnlert 
kalkıktı. Oda karanlıktı. Etrafta L. _____________ __, 
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bir perişanlık vardı. Birdenbire ==~====-=====-===::;-;-:: 
bir ~es duydu. Boğuk bir feryat L R A D Y O 
i~itti. Hatice hınç.kırıyordu ... Ma- ::.-:..===========,==~! 
flP.nın önüne çökmüş, yüzünü dir· 
:-eğinin arasına almıf, titriyerek 
hınç.kırıyordu. 

Leyla anladı. Ürperdi. Acıdı ... 
Bir şey söylemedi. Seslenemedi . 
Hem ne söyliyecekti? Söyliyeceği 
sözlerin ne faydası olacaktı? 

Karıı pencereler bir daha açıl
madı. Hatice, başka bir yere git -
mi§ti. Leyli onu hemen hemen 
unuttu. Kocasını dört gözle bekli
yor, gelmesi uzadıkça sabırsızla • 
nıyordn. 

l/o l/o. 

Kocası nihayet geldi. Leyli 
yolda ona sokuldu. O kadar meaut 
tu, ki sevincinden konutamıyor, 

kocasının söylediklerini anlıya • 
mıyordu. 

Evlerine geldiler. Yukarı çık • 
tılar. Leyla ağlamağa ba,ladı. Se· 
vinci kursağında kalacaktı .. Koca
sı bu heyecanı yatıştırdı. Hasreti· 
ne kavuşmuştu. Bu ilk geceyi nete· 
li geçirmeleri lazımdı. 

.- Çabuk yemeği hazırla .... Kar 
mm zil çalıyor ... Sana yardım ede· 
yim ... Ama burası çok karanlık. .. 
Dur, kafesleri açayım. 

Leyla h~ykırdı: 

- Sakın aç.ma ! 

Karşı pencerenin açıldığını gör 
müştü ... Komşusunu güç tanımıştı. 
Genç kadın o kadar sararmış, öy· 
le bozulmu!lu ki .... 

Leyla, kocasına mani olmak i
çin koştu, fakat lrncası anlamadı, 
kaf eıi kaldırdı: 

- Neden açmıyayım canım? 

Leyla, kartı komşusuna af dile
yen, özür dileyen gözlerle baktı. 

Hatice görmüştü. Biraz daha sa • 
rardı, geriye çekildi ve ~iddetle, 

tert bir hamleyle, kafesi kapadı .. 

Bugün 
ISTANBUL: 
18 den 19 a kadar Fransızça ders. 

19 dan 19,30 a kadar Dr. Şükrü Bey 
tarafından konferans. 19,30 dan 21,20 
ye kadar Türk muıiki neıriyatı (E.k
rem, Ru§en, Cevdet, Kemani Cevdet, 
Şeref, lbrahim Beyler ve Vecihe, Bel
ma Hanımlar) 21,20 den 21,30 a ka· 
dar Ajanı ve borsa haberleri 21,30 
dan 22,30 a kadar Ostüdyo orkestrası 
hafjf musiki .. 

221 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

10,15 Oıl:ı nıu<ıiklsl. 19,~S mUsahabP. 19,~3 

Gszcl aan'atlıır. 20 l\luhtellf. 20,ıo PJAk. mu-
aahabc. 21,12 Hafif orkestra mu!ll<lsl . 21,l\O 
Hııbcrlcr Ye ~Irat n~rlynt. 22,1! Populf'r ıen· 

fonfü orkestra kon,f'rl. 23 F.ılrblyat. 23, lö 

danı musikisi. 2-1 l\IUsahabt!. 

S:?3 Klu:. BOKREŞ. 36f m. 

IS · 15 ytindllz nr..şrlyah. 19.0S Karı ık 
nearlynt. 20 Vnh·er&lte radyosu. 20.1~ iadJO 

orkestrası. 21,45 MU habc. 2ı Tagonnlll kon • 
ser. 22,80 Piyano knnıerl. ıs Hah rtcr. :.ıs,so 
Kah\·l'han11 kon<1erl. 

230 Kh:r- LtlK "EMDERG, ISOl m. 

Polon~·a neşriyatı. 20 Piyano konıırri. %0,20 
:\tüsahab<'. :?02.5, Radyo orlu~ traaı. 20,U ite· 

porbıJ. ıı H berter .. 21,40 Karıoık knnM'r. 
2J,S5 l'ılUsahııbc. 21,40 Kım,ıl' konsf'rln df'· 

-\·anıı. 22,tn eenfonlk konser. !3 

naklen klislk konser. 

638 Khz. PRAG, 4i0 m. 

\ 'lyanndan 

21,öO Çift piyano luın!!Crl. 22,10 Rrefülav
dıı..ıı nakil, ınliııahabe. 23,16 pllk. 28,·iS müu
habc. 

545 Km: 

19,45 plAk. 20,30 
vatuvar salonlarından naklen org koıı~rl. 
28,15 Cu7.bant. 2ı Almnnca konferın,. 2t,SO 

'ignn nııı~lkhıl. 

l!Jl Khz. Dou~chlandsender, 1571 m. 

21 ,l:S Milli ncşrl.)at, 21,43 MUsahabe. 22,10 
(l'nnofllkum) lıılmll &ke9 (Piyano refa~ıtın
df') 2i Hıırnbıırf\'tnn akııam konserL 

yCiO Khz. BRESLAU, 816 m. 

20 ııeı,.eli ne,riynt. 21 Kı!4 Haberler, %1,t.5 
~mm ııe~rlyııt. 21,t:i cmbcrlayn. 22,15 Chkra 
"cll) !~imli ·keç. 2S AHı.,tıırye. 23,20 llı•bE>r. 
ter. 28,45 D ns mu,lklsl. 

20,.;o Bf'nçlrr mu~lkl heyf'tl, 21,SO. ~nra 

bildlrilocektlr. 22,l!S :'.\lii<ıhaba. 22.25 Hol7rr 
nld~ o orkestra ı. :S.20 Ha!K'rler, 2S,50 kon • 

feran'5. ıı l'lilk. 1: Şrnmml'l mu!!lkı .. ı. 
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l VA K 1 T Gezintisi ' 
~ i 
€ E 
) Kuponları eksik olanlarla kupon \ 
) toplıyamamış bulunanlara kolaylık 1 
~ Bugün; (VAKiT) okuyucuları- hi~ olmıyanlar yukarda verdiğimiz ~ 
~ na mahıuı olmak üzere tertip etti- izahat daireı.inde idareye müraca - i 
§ ğimiz gezintiye ait olan kuponun atle bunları temin edebilirler. ~ 
E d • . • !ı. e (31) numarahsını neırediyoruz. Okuyucularımız an gezıntının :; 
~ Bir takım okuyucularımız ku· nereye yapılması hakkında ıorc!u- ~ 
= . 1 ld' 'li. E ponlarımının noksanlığından bat> • ğumuz ıuallerın cevap an K" ı. ~ 

~ ıederck ne ıurellc tamamlıyacakla· Bunları tasnif ediyoruz. Şimdiden ~ 
~ rını sormakta bir kısmı da bunların haber verebiliriz ki: Bu gezinti kin .§ 
~ hep birden ne suretle tedariki mÜm· uzun deniz ve kara yolu istenme· ~ 
~ kün olacağını öğrenmek istemekte- mekte ve eezintiye i!tİrak edenleri ~ 
§ dirler. bir arada bulundurarak ağaçlı ve i 
~ Gazetemiz, kuponları noksan o- sulu bir yerin seçilmesi tavsiye o- ~ 
§ )anlarla hiç kupon toplamamı! dan lunmaktadır. ğ 
~ okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer teabit et- ~ 
§ üzere bunları hazırlamııtır. tik. Bu yerlere vapurla gidiler<'k, % 
ğ Bir hafta zarfında idaremize okuyucularımız ııkşıuna kadar m-a- g 
§ müracaattA bulunanlar bir aylık da istedikleri gibi eğlendikten ~r,n- ~ 
[ kuponları gayet uyğun ıartlarla el- ra denizde bir cie mehtap gezintisi l 
E de edebilirler. yapmıt olacaklardır. ~ 
§ Vakit gezintisine davetli olarak Gezintimiz için hazırladığımız g 
§ iştirak edecek olanlar hiç para ver- program bir çok sürprizlerle dolu - ~ 
§ miyecekler, ı 5 Hazirandan itibaren dur. Mesela musiki kumı herkeıi ff 
~ gazetemizin başlığının yanında neş· tatmin edecek ş~lcilde tertip ~dil- ~ 
E rettiğimiz kuponlar mukabilinde mittir. Bundan başka musiki yalnız i 
'§ biletlerini alacaklardır. Kuponlann vapurda kalmıyacak, gidilecek yer· ~ = : 
E neşri 31 Ağustosa kadar sürecek- de de gezintiye ittirak edenleri l•· s 
~ tir. Kuponları noksan olanlarla, kip edecektir. ~ 
E ıı1 11 ınııııııı1111111ıııı11ıı1111ıııı11 1111ıınhlııı :ıııı"rı11111ırıııı111ıııııııııı11111ıııııı1111111ııııı1ıııııııııııır1nııtıııı111111ııı11ıı1111ırııııı111111ıı11J : 

AVRUPADA 
Barp Olacak MıT. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları: 

Demek ki bütün Avrupayı kor
kutmut olan tehlike Hitler in is
midir. Bu adam iktidar mevki 'ne 
çıkalıdan ve milyonlarca Alma -
nın alkıtları içinde işe başlıyalı -
danberi bir seneden çok fazla bir 
zaman geçmedi. 

Bu bir sene zarfında Avrupa -
nın siyasi ufuklarında büyük de -
ğitiklikler husule geldi. Hitlcr 
iş başına geçmeden evvel mevcut 
olan beynelmilel rabıtaların hiç 
birisi eski ,eklini muhafaza ede - , 
medi. Bu itibarla cihan efkarı 

verilen ilk hükmü tasdik ediyor 
gibi görünüyor: 

"Hitler, harp demektir.,, 
Fakat bu doğru mudur?. Harp 

olacak mıdır?. Bu ıuallere cevap 
vermek için ihtilaflara sebebiyet 
veren noktaları birer birer ziyare' 
etmek ve oralarda tetkikat yap • 
mak lazımdır. O memleketlerde 
hiikümdarlarla, diktatörlerle, şö· 
förlerle, hariciye nazırları ile. 
erkanı haribye reislerile, gazete • 
cilerle ve siyc:ı.~i adamlarla konuş
mak icabeder. Bu seyahate Ber -
linden baılanacıık, Danzing, 
Gdingen, Varşova, Stolpce, Prag, 
Viyana, Eisenerz, Peşte, Bükreşi 

Sof ya, Belgrad, Sarayhosna, Tri
ycste, Fiyume Şuşak, Roma, Ce -
nevre, Sarre haval;si dolaşılacak, 
ondan sonra Paris, Brüksel, tek • 
rar Berlin ve Londra ya gidilecek· 
tir. Bütün bu merkezlerde hakim 
olan korku tetkik edilecektir. 

Gelecek harp, bütün milletleri 
girdabı içine çekecektir, garbin 

ta Ameril<a bile :A.vrupadaki bu u
mumi fikre karşı lakayt kalamaz. 

Onun için "harp olacak mı?,. 

suali herkeıi alf\kadar eder. 

-2-
Danzig 

Bu Danzig ,ehrinde on milyon 
Avrupalının ve Amerikalının ha
yatı kurtarılmıttır. 1914 - 18 se· 
nelerinde devam eden umumi 
harpteki insan zayiatı on milyon 
kitiydi. 

Gelecek bir harpte laalc:al bir o 
kadar ki§inin telef olacağına şüp· 
he yoktur. Bu gelecek harp Dan· 
zig de ba,lıyacaktı. Bugün harbin 
artık Danzig'de batlamıyacağı a
şikardır. "Harp müıevviki,, telek
ki edilen Hitler, Danzig şehrine 
hakiını olduğu için "Sulh amili,, 
Hitler dereceıine yükıelmi,tir. 

Çünkü Danzig bugün milli soı· 
yaliıttir ve on üç senedenberi 
Danzig şehri ilk defa olarak Leh· 
lilerle ıulh ve sükunet içinde ya · 
şamaktadır. 

On üç seneden beri ilk defa ola· 
rak Danzig yeni bir harp menbaı 
olarak gösterilmekten kurtulmuş • 
tur. Danzig'in yeni bir harbe se -
bep olacağı ve bu harbe mani ol
mak ümidinin büıbütün ortadan 
kalktığı o kadar katiyetle söyle
niyor ki Danzig'in timdi sulh ve 
sükunet içinde yaıamaıını. on mil 
yon insanın hayatı kurtarıldığı Jek 
linde tarif etmek pek doğru olur. 

Fakat Amerikanın Danzig'le 
ne alakası vardır? Almanyaya ait 
iken ondan zorla alman, serbest 
bir tehir haline konulan, milletler 
cemiyetinin hakimiyeti altında 

bulunan ve Lehistana liman olan 
bu eski Hansa şehrinde gelip ge -
çen vakalarla AmerikaHarm ha • 
yat ve me:natı ölr&:;ındn r.eden bir 
münasebet bulunsun? Milli sos -

yaliıt olan Danzig'le Lehiıt•11 

smda teeuüs eden müsalenıe, i 
merikanm ne alika11 va~dır; 

Bu münasebet tundan ıb• Ol 
Avrupadaki devlet adamlı 
uykusunu kaçıran fena bir 

vardı. O devlet adamları Bi . 
Almanyada iktidar mevkİİP1 •di 
tiğini, Nazi hücum kıtalarıJ1jJ 

tün Nazi düşmanlarına b0Yt1~· 
dirdiklerini ve nihayet Da a 

\I" 
geçen ıene Mayıata yapılan~ 
haplarda milli ıosyaliıt ol t ! 

nı görüyorlardı. Ayni hüc&J 
11 

t'ı 
talarınm Lehistanı diz üstü ~ 1'ir 
receğini tasavvur ediyorlardı ı 

' ·Fakat !ehirlerin hudutl eri 
Leh alayları bekliyordu. L' · 
kerleri iki saat zarfında P fırı 
tehrini zaptedebilirlerdi ve 
diyorlardı. Muntazam bir o 
le harbetmeğe hazırlanmıt 
Nazi hücum kıtaları düt 
teslim olmuyarlardı. Danzig 

cinde kalan Alman arkad 
derhal onların yardımına k 

du. Lehliler Şarki Prusyayı 

oluyorlardı. Almanya sefer 
yapıyordu. 

Hitler'in iki buçuk milY 
ibaret olan hücum kıtaları, 
miğferleri vesair teşkilatı 
ıarılıyordu. Derken Fransa 
kerini topluyordu. Belçi1' 
Çekler, Romanyalılar ve Yu 
lar da Fransa ile olan muk• 
lerine riayetle silahlarını 

luyorlardı. Milletler cemiY 
mumi katipliği ellerini u .. 

maktan batka bir şey yapa 
du. 

Harp batlamıt oluyord&J-

rupa rene ateıler içinde bo 
yordu. İngiltere bir kere 

yordu. O bitaraf kalabilir 

-.eri 
•ii 
llıı 

Bütün Avrupa efki.rı umıı cır. 

lngilterenin bitaraf kalanı• \ t 
kanaatindedir. Amerika d ~ll ö 
kere bakmıyordu. O da İtci 

kalabilir miydi? Buna c.e~ıf \...,. 8 
nıek için elimizde mevcut ;.t' '-'lle. 
umu-!lli harpte elde edilen ~ 
belerdir. ilk~ 

H. G. \Vells son eserinde ~~ 
zig ıehrinin 1940 - 50 ıeJ'~ ~ i 
çinde umumi bir harbe seb 
cağını ispat etmitti. Bugi.iJ' 
tehlike Danzig üzerinden 

mııtır. ~' 
Danzig şehri intihabat.•"i p 

li ıoıyalistler yüz~e elli ıi' ~ı 
tinde bir ekseriyet kaı•" ~ 

h. d b"f'rı ı...e ve şe ır e oturan u u 1' 
ve Yahudileri fena halde" 

tıı. 
tukları zaman ne olmu; ~~ 

sosyalis~ler Danzig'de k"'tr~ 
ni tahkim ettikleri, siy••1b,tı1 
rini iıten çıkardıkları, :1• ııt D 'lalt• 
lerine geçirdikleri zarnıt~ 1, . d ' 
tu? Danzig tam marııa•1~,I ,, d 
ler'in bir eyaleti oldui0 '/. '~ ' 
olmuıtu? o~ , ........ 

Bu ıuallerin cev.ab•~;., ~~ ' ~ 
senatosu reisi ve Hıtlct '~ tl 

niJlg ,I'. , ~d, .. 
hası olan doktor RauŞ ,,f ~ ~ 

tedir. Rauşning sulh t• Fııt1 ~ ~.; 
lan bir zattır. Doktor . ~~ ~~ " 

• claf(I ~j \ı.. "f ~ 
~t"re~ senato bınaıJJ1. "e~ ~~ )~ 
ş•m dairesinde, gere~ ~·ı \' 
d k .. . h tnı:~tır• ,J "--~ e ve ayıı ıza e ·-:s bit• -~ 

;-ıahati Lehlilerin ,.e 
i::cıh:.ı.~inc uygun::Jur. ~I' 

. ( D•'° 



~ 
1 
:Yiskiyi çok kaçıran bir 

i:., lord neler anlatır?! 
enıe~f 
rd1r

1 1llin zararlarından birisi de insana 

!J - VAKiT 16 T EMMU Z 1934~ 

Yugoslavlar Fenerbahçeyi dünkü 
intikam maçında 2 -1 yendiler ! 

l~~.()lur olmaz şeyleri söyletmesidir 
ir ~itin· · 

. rtt ın zararlarından biri de, arabay8 hücum ettik ve posta a -
!!1 İd· olur olmaz şeyleri söylet- rabaSJnı tamamiyle ıoyduk. Bu 

Yugoslavya yedincisi olduğu anlaşılan 
futbol bilgileri orta dereceden ileri 

misafirlerimizin 
geçmiyordu 

ııııe ır }{ h ·11 · ı · o·· F b h Y l d b. eınen er mı etın ısa- soygunculuğa iştirak etnıit olan un ener a çe, ugos avya 
arını ' u d . b" d b kl "' b"l . 'k Jd na. aır ır ar ı mesel ar!md.ı;larımın hepsi artık ölüler spor u ı e mh am maçını yap-

yı.ır; ır. B d C k 0 ~hı ~ U arbı mesellerde sar- arasına karışmış oldukları için ha- tı . uma gün ü yapılan ilk maç-
Da ~un bütün ayıpları meydana şımdan geçmit olan bu macerayı ta genç. Fener takımı müsabaka -
ları d~IUndan bah.sedilir. Gerek anlatmakta bir mahzur görmüyo- yı 2 - 6 gibi kati bir farıkla ka-

ol kı !t.hııları ve gerek ba•kaları zanm111.tı. Bu itibarla intikam ma 
1 d .,. rum.,, .,. 

üc&J 1 n • bot boğazlrk eden ıar- Lort Lonsdalc bu soygunculuk çını da, bir az zor bile olsa, ka -
ltt ik• 

tii ı ll· . ı sınıfa ayırmak lazım- vak'aımı atılatırken bütün arka _ zanması mantıkan icabediyordu. 
lardl trıncj kısım ne söylediğini c.lnşları ölmüı olmakla beraber Futbolda mantık olur mu, diye-
utl& e:~' '-Yıldığı zaman söylediği kendisinin henüz yatadığmı ve ceksiniz. Olmadığını filhakika 

Ll'.Rıt ıtı farkında bile değildir. hıırnsiyle gazete muhbirlerinin dünkü maç iyice gösterdi: 
JJ r bo, boğazlıkları başkası kulaklarının çok delik olduğunu 1 - 2 mağlubiyet!. 

a ;n.dan kendiıine anlatılacak dütünememişti. Ertesi günü Lon· J1. 11- 11-

~e !~·onlara inanmamak bile iı- dranın bütün gazeteleri vaktiyle Cuma günkü maçı görmediğim 
ır 0 ınci kısım ise gevezeliO. ini A ·k d 1 

)' c merı a a soyguncu uk eden için Yugoslavların kıymeti hak -
ıt 'Pa.r, 1 lordun bu itirazlarını aynen sü • kında hemen hemen bir ıey bilmi-
diif ç~İnin te · ·1 ·· ı d' "" ·· 1 tunlarına geçirmişlerdı. Lort Lo- yordum. Yalnız, bazı ıpor mu -zig ,h, .. 

1 
sırkı e ıo_y e ıgı soz e-

d •oy er en pısman olur a- n.sdale Londramn yüksek ıosyete harrirlerinin yazılarından bu ta-
ka l'ı-tık İ! i•t ~ hayatında büyük mevkii olan bu knnın iyi ve kuvvetli bir takım ol• kot 11 • T en geçer. 

lllterenin spor hayatında sporcu, kendisinin ıoyguculuğun• ması lazım geleceğini düşünüyor-
.ayı ~ bir mevki ıahibi olan ihti- dan bahıedildiğini gazetelerde o· dum. Hele bir arkadaş, yanılmı
tfer lık rt Lonsdale galiba bot bo- kur okumaz fena halde kızmı~ ve yorsam, Yugoslav takımını Hapo

Yapan ;ıyyaşların birinci gazetelere birer tekzip göndere- elden evet, Panatinayikostan beş 
iJyO: l1tla. ınensup bulunuyor. Çün- rek domitti ki: gömlek yukarı olarak tavsif edi -

Ol'du L d d b '" k b. "Şayet Amerikalı izcilerle olan yordu. Son zamanlarda gördüg· ü-
1, f n on ra a uyii ır 

't muhaverem esnasında bir posta müz ecnebi takımlaı-ın hiç şüphe-
ı *w.. eınaıında söylediği aöz- b h ı 

l""lt d arabası mevzuu a ıo muşsa, o siz üstünde olan Panatinayikos 
... 

1
• • olayı bütün Londra hay- k d ~·ı 

" ~ d poıta arabasını soyma tan egı , takımından beş gömlek yukarda 
ik' ı: e baıını salladığı halde soymak iıityen e,kiyadan kurtar" olmak fevkalade bir şeydi. Bunun 
u n ~le: d ....._ B dığımdan bahıetmitim ir.,, içindir ki dünkü maça, güzel ve 
ı.1 en böyle §eyler aöyleme-
J\ y l Londra gazeteleri lordun bu ince bir futbol görmek ümidiyle 
0~ a.n If anlatılmıf !,, diye kı • 

tt koparıyor. _ tekzibini aynen neıretmi§lerdir. gitmit tim. H albuki cuma günkü 

ne.:ıen i o du • ,~kat ~esele b~nu~la h.alledil • ,_ maçtekini bilmiyorum ama dün 
•-)alay d L Lo dal :rnıt olmuyor. Çunku vali ayı an -, .. d .. _. y J t k 
.... ı ım a ort na e gor ugum ugoı av a ımınr, 

a ·•" kıtıd k. h"'k .. . . . latan lordun mu, yoksa onu din- b .. l t "f d"ld'-· kada ··k ,., a ı u mu sız verınız· oy e avıı e ı ıgı r yu • 
lord Lo d l l · liyenlerin mi daha ıarho§ olduk - k b 1 d Hapoelle belki . ns a e geçen erde A· d 1 se u ama ım 

~_ı • ~ıı,,d 1 b' 1 . . }arı ve lor un mu yan If anlattı- mukayese edilebilir ama, bu ta -
uıı lı an ge en ır a ay ızcı ço- • k d' ı· ı · · ı ,. ~,t gı yo aa ın ıyen erın mı yan ış k h 1 p · ·k ı k bO'l 've kızlara büyük bir ziya· ' ı d kl lA d ~· ld' K t'A ımr, e e anatınayı oa a mu a-
hi '°'riyor v A "k 1 . · ı . ana ı arı ma um egı ır. a ı yese etmek hatta bu Yunan takı-

.. .. e merı a ı ızcı erı olan bir şey varsa 0 da fazla vis- ' .. k d 
ıfı •uru il tr f d .. .. ' mından bet gomlek yu ar a tut-

d~ e e a ın a gorunce ki kaçırılmasından dolayı bir boş- · l 
tl da. gençlik hatıraları uya _ boy 1 k ld y d mak, garaipten hır şey o ur zan -u tlt C gaz ı yapı ıgı ır. 

ı1 .' e.nç delikanlı iken Ameri- Dedikoducu nmdayım. 
't """" :Jf. dl ~ .~•rınit olduğu hayat gö - ' 

b ı, ~ ~nünde beliriyor ve Ameri· ,.. V A K J T Maçı Fener bahçeliler Bedii, Ya· 
r ,1 :tcılere diyor ki: 1 tar, Fazıl - Re~at, Ali Rıza, E-

~~ '- 8 GUDdelik, sıya.aı Gazete sat - Niyazi, Namık, Muzaffer, 
şıı1 ~.. en 1874 senesinde bugün· lstanbul Ankara caddeli. (\'AKIT> yurdu kk b. k d 

"'ı l · Naciı Fikretten müre ep ır a -
t ~ih. ı_ ıaın Amerikan şehir erı TELEFON NUMARA.J..JUU: 

"' 1>0 s 1 ro ile oynadılar. til• .. ! topraktan batka bir tey Yazı işleri telefonu: 24 711 
ıs:"t\ A f idare teletonu : us;o Oyunu Kemal Rifat Bey idare 

e ' L~lld,k: rnerikanm garp tara • ı reıgrat a dresi: latanbuı - (VAKITl ediyordu. Birinci devre Fener· 
el~d .. t·ıkıl ıneralarda bet dolar P~ta ırutwıu No. 6e l " bahçe hücumları ile açı mıştr. Sa-
eP ii k 'çobanlık yapardım. Bu ı\BOSE BEDELLERi : rı - Lacivertlilerin güzel bir ma-
.. d, <>ca Den\·er tehrinin ye-
,. o TUrklye Ecnebi ça ba~ladıkları görülüyordu. Ra • 
~'* t,dı, b-z.e.rn .. an yalnız, samanlık ı:ıenellk ı•oo Kr. z100 K.r. 1 k 

Q e ,aylık 7~0 tt50 kip taraf berbattı: Vuruş arı ötü, 
111. h.. Ugunkü Vuoming eyale-
. "•~tk . I " h S aylık •OO 800 kalecileri bir hayli müteredditti. 
!I\ }' • ezı o an Cheyenne şe - ı ayhk ıM ıoo Fener muhacimleri akın üstüne a-
1~\ı, ~rtnde yalnız bir nöbetçi 
l •1 h l iLAN U<rRETLERl: k.!.n yapıyorlar, bilhaaııa Niyazi 

~ı~ ~tt 1 _ u unuyordu.,, 
, d. ~llsdalein bu gibi hatıra- Tte&ı1 ııruııarm Ut.o eayrtaıarmda aa11- ile Fikret Yugoslav kalesi önün. 

"il hah b ... Um! 30 kuru'tan t>qlar. nıı 1aytfac!a 2~~ de oynuyor, fakat Fener muha· 
or ~ ·''' ol •etmesi kadar ta ıı ku~a kadar Ctkar. cimlerinin şutu yandan gidiyordu. 

'si,.. e.ınaz. Şirndi Lord oldu- amı utn nı aıt 
~ •c o ıa Büyük. te.zJa, de• 1 vere ere Bu tazyik nihayet on dokuzuncu 

i
l t ~i)'e .

1 
nıan günde be§ dolar ayn teru:tıat vardır . 

d ı e r b 1 k dakikada semeresini verdi ve top ~1 ' ,.,. :rO an ı etmi! olma· Restmıı utnıarm bir aatm ıo kuruıtur 

f 
lltı'd,1 'ı> değildir. Fakat Lort KUÇUK iLANLAR: Yugoslav kalesine girdi. Seyirci -

' il ' Yaln k . ler artık sayıların çoğalmasını 
1 j il a, ız Yll ardakı hatıra· Btr detaııı so, lkJ di:•uı 50, Uç detaaı 6:>. 

~ ~-~i :.!tta.kla kalmarnış ve içti- dört defası 'ili ve on defam 100 kuruştur. bekliyorlardı. Fakat ne yazık ki 
ti! du..._ :!dede durduğu gibi mid~ Uç aylık uıı.n \'erenlerin bir defam mecca· Fenerin güzel oyunu burada kala-

' tt ~ lll, ı'" d nec dlr. D6rt satın geçen 111!.Dlarm faz.la l d . Ik 
d._ ' da.h itn an etrafındaki iz· ~"urıan ~ kuru§tan hesap cdU1r cak ve yaptıkları go a ı ve so· 

'q 1 • rn .. h. .... l k 
,1 Q,b, u ım bir hatırasın • nuncu o aca mış. 

~ '- etın· Dol<tor . Operatör --' .. t. ıt Ve dem.it ki: Maçın manzarası on beşinci da-
\Qı_ •• ethu ··k Ah A ~, ~tl\i-a.c' t l'ııun Ü gibi gözü - met sım . kikadan itibaren değişmiye ve iri 

' tıbi e 1Yor. O zaman be • vücutlu Yugoslavlar gerek koş-

lavlar kusursuz bir sayı çıkardı -
lar. Bununla beraber top kaleye 
girmeden hakem düdüğünü öttür
müş ve bu sayıyı hatalı bulduğunu 
bildirmişti. 

ikinci devrede F enerbah~enin 
tekrar hakimiyeti ele alması bek
leniyordu. Fakat vaziyet gene u-

mulduğu gibi çıkmadı. Takım u· 
mumi heyetiyle yorgun görünü· 
yor, bir türlü temposunu bulamı-

yordu. Bunun neticesi iri vücut -

Sırıkla yüksek atlamada 

lu, kazanmak için oyruyan, aert 
ataklar yapan Yugoslavlar kolay
ca Fener sahasına yerleştiler. Ye
dinci dakikada bir firikik cezasın
dan ilk golünü, yirmi beşinci da· 
kikada da sol acıP.m yolladığı bir • 
tandeli durduramatlan kaleye çe-

viren orta mühacimlerinin ayağiy
le ikinci gollarını altılar. Otuz' 
heıinci dakikada bütün maç bo -
yunca aert ataklar yapan Yugosl:ıv 
sol için ile Yaşar arasında bir ha
dise çıktı. Y a~ar topu bırakarak 

Yugoalavı dövmiye kalkıştı, ara -
ya girenler işi güçlükle bastırdı -
lcır. Hakem iki oyuncuyu da dışarı 
çıkardı. Yugoslavın sert oyunu 
hatalı, fakat Yaşarın topu bırakıp 
Yugoslavı dövmiye kalkı!ması 

bundan laakal iki mi~li hatalı ve 1 
garip bir işti. 

Oyunun tadı tuzu kalmamış, ı 

son dakikalar sayılmıya başlamış· 

h. Kırk dördüncü daki!:ada Yu

goslav muhacimlerinden birisinin 
golliık bir şutunu Bedii fevkalade 
bir meharetle kurtararak alkışlan
dı. Maç da böylelikle bitmiş oldu. 

"' lfo :r. 

İşte dünkü maçta gördükleri -
mizden bir kısmı. Misafirlerin ma
çı galibiyetle bitirmelerine baka -
rak kendilerinin yüksek bir kıy · 
m~te malik olduklarına hükmet-

meyiniz. Dünkü. maçı F ene:·in va· 
sattan aşağı oyunu kaybetmiştir. 
Yugoslavların yegane gösterişleri 

dereceyi tuttuğunu da dün öğren
diğimiz misafir takım maçı müte
akip memleketine doğru hareket 
etmiştir. 

Taksimde 
Günün en entresan ve heyecanlı 

koşusu 100 metre üzerinde olmuş

tur. Bu müsabakada Balkanın en 
kuvvetli koşucusu olan Semih, ge

çen yazımızda yazdığımız gibi 
Bradoviçi, Lambrodan daha ko -

}aylıkla , fakat o günün neticesin· 
den daha parlak bir vakitle geç • 

mistir: 10 8 10 saniyede kos • 
~ ~ 

muştur ki hu rekorle St>mih kendi 
T ürkiye rekorunu Egale etmiş ol
maktadır. 

Neticeler şunlardır: 

100 metre 
1 - Semih 10 8 10, 2 - Raif 

3 - Bradoviç. 

1500 metre 
1 - Teoharidis 4,35 1 5, 2-

Maksul, 3 - Remzi . 

Uzun atlama 
1 - Bradoviç 6, 72, 2 - T ev

f ik, 3 - Çaklani. 

Sırıkla atlama 
1 - Bradoviç 3,43, 2 - Fethi 

3,35. 

Sırık çok heyecanlı v~ zevkli 
olmu§lur. Her atlayışında çıtayı 
kolaylıkla ve çok güzel sitiJJe a~an 
Bradoviç (Yugoslav) Türkiyede 
3,43 atlamayı şimdiye kadar gör
mekten mahrum olan spor merak· 
lılarrnı tatmin etmiş oldu. Bu at .. 
let bu mesafeyi daha fazla a~a
bilmektedir. Fakat iştirak ,.de -
ceği katogorilerin f azlnlığı kcn -
disinin bu kadar atlamakla iktifa 
etmesini icabettirdi. 

Fethi de 3,35 atlamekla günden 
güne ilerle:liğini gö:;tcrmiştir. 

Disk atma 
1 - Kallay 34,99, 2 - Vir -

gil 34,3, 3 - Çaldani 33,50. 

isve~ bayrak koşusu 
Bu koş~yu memleketimizde ilk 

defa sey•ettik. Maalesef takımın 
zaif baz! noktaları bu koşuyu Bal· 
kan ekibine hediye etmiş oldu. Bi
zim takım ( 400 Manol, 300 Besim 
200 Müfahham, 100.Scmih(, Bal
kan ekibi ( 400 Gogo, 300 Virgil, 
200 Çaklani, 100 Bradovi~ ti. 

tik 400 de Gogo Manolu iyi bir 
farkla geçti. Telafisi güç olan bu 
geçi~ neticede epi bir c.1esafe iki 
m< ğlubiyetimizi intaç etm= ş oldu. 
F ::-.kat diyebilirim ki Besimin 300 
r.leki stili bu işin meraklılarına bu 
mağlubiyeti unutturm:.ıştur. 

)'1ı~d'l \~:anlık yapan birkaç Doğum ve kadın hastahlıları makta gerek uzun vur·ı~ta Fener· 
~~t .)'~tttı araya gelerek eıki - ı mütehassısı lileri geç.miye b:.ş 1 ::ıcl : lar . Oyun 
'tUl\ 1> Y-. karar vermittik. Doktor _ Operatör yavat yavaş mfü:avi şekle girdi. 
~- \t 0 ata b 
)~ "'relik ;ra aıını soymıya iffet Naı·m H. Artık Fener kalesi de te'>iike atla-
~~'-ı -., · 0ıta ara.hasının ne tıyordu. Haflar iyi de., "idi, yor • 

futbola iyi modellere bakarak ça· 
lışmı! olmaları, vücutları ve vü
cutlariy le mütenasip şutlarıdır. 

işte o kadar. 

İk! günlük müsabakaların ne • 
t:cBinde Türk atlet'eri 7 birinci
lik. 12 ikincilik, 2 üçüncülük, 
Balkan atletleri d,. 6 bir incilik. 
3 ikincilik, 7 üçüncülük almı~lar· 
dır. 

Yugoslav ve Arnavut atletleri 
dün ak~am 8 ,30 treniyle memle • 
ketlerine hareket etmi§lerdir. 
Romen atletleri ise yarın hareket 
e.lf'• eklerd ir. Hepsine güzel ıeya• 
hatler temenni ederken atlet ar!ta• 
dat'arımın hepsini de tebrik edi. 

~ ~~ (l~.red~n geçeceğini bili- Cerrahi hastalıkları mütehassısı gun görünüyorlardı. Eu esnada 
'"-~'- )'~ıp onun geçece~i yer- i\Juaycne saatla rı. 10· 12 Ortaköy Ş i fa Fener kale:sinin üst direği sıkı bir 

~lttık. Biraz aonra ara· yurdu l!i-18 fleyottlu ı~ı i k lA : ead :_, şutu kaleci hesabına geri çeldi. 

lit11ıen arkadaıiarla - Telefon · 42221 ve 
41960 1 Fa.kat devre ıonuna doğru Yugoı• 

Hakem Kemal Rıfat Bey dünkü 
maçı umumiyet itibariyle iyi idare 
ctmiye muvaffak olamamıştır .. 

A. S. 
Yugoılavyada. ancak yedinci 

yorum. . . .. 
Mehmet Sıtkı 



___. ıO - VAKiT 16 TEMMUZ 1934 

Rüşvet suçluları Tahranda bir canavar idam edildi 

~ •I' • ı .._ ._,..._> imkan kalmadıiını aöylemiıti. 

taleat inceden inceye tahlil edili- Yapılmaaı imkanı olmıyan bir ıe· 
yor ve iddia makamı mütaleatı· yin Rüttü Beye teklif edilmeıi, 
nm varit olmadığı bildiriliyordu. Rüttü Beyin de bunu kabul eder 

" Dört çocuk öldürdüm diye be 
asmak olur mu .. Amada adalet ! 

Sadettin Ferit Bey ıon aöz olarak gibi görünmesi suç tetkil etmez. ... lBa.etaratı ı t.ncıı aayıfada) tarken claiına ıuuruna malik olduiu • de müdüriyetin kapııınd• ; 
60 ıeneden beri evvela vekalet ha Bilakis terviçe kabil olmıyan kim• nu, hiç bir beyecan, titreme duymadı- o zamana kadar idam olu~ 
;atında ve ıonra bir çok mali it· senin teklifi kendisi icin suç tetkiJ Nihayet bir gün, peliı müdüriye • iını, gömerken de gayet tabii bir it la inanıruyan katil, idam • ~le 
lE"rc!e namuıile teferrüt eden bir eder.,, ~ tine doiru gibnekte olan iki poUı ba· yapıyonnuı ıibi hareket ettiğini apa- halkı görünce, ıaırrdı, bir 11'~ 
Zatın bl·r an içinde cemiyeti bete· ıında Pehlevi külahı, sırtında cübbe çık aöyliyen katil, ıon dakikaya kadar rakladı, geriledi ve anide. r ,ı 

Bundan .onra Galip Hikmet b b. it w d "•"ıve" d--- .,. · · k k d ozması ır pa o, ayagın a • .... aıılacağına inanmıyordu. Her zaman- dr, ıonra sarardı, gözlerını 
riye arasına aıremıyece a ar B ı ··ekk·ı· · t ·ı k h d 'd l _ .. , ey söz a mıf, mu ı me ısna nı en eten ve anı en en yapı an ki gibi gevezeliklerine devam ediyor, ri kelepçelenmit olan can•_Y .. J 
namusunu lekedar edecek bir ıai· olunan fiilin mahiyetini ve hadi • pabuçlu bir adama raıtlamıtlar, bir e· gardiyanlarla ıakalaııyor, oha olıa, dımlannı ıaıırmıf, bir aal" r. 
be ile kirlenebileceğini aklın ka- sede birinci rol oynıyan Rü,tü tinde tuttuiu ıaz tenekesinden ıüp • müebbet hapıe mahkUın edileceğini ıa. yalpa vurarak ıehpanın aluıı'~ 
bul edemiyecegwini ve Metr Sale- helenerek muayene etmiıler ve içinde nıyordu. lerliyebildi. Ve diregwe d•Y.J'i-Beyin komiıyondaki hukuki vazi· 
min üç rubu aaıra yaklaıan haya- taze kan lekeleriyle dolu bir çocuk idam ıabahı, adalet meydanına gö- hükmü okunurken telit e _;1 

yetini ve tutulan zabıt varakaları· pantolonu ve ceketi bulmuılardr. 1 w• k d' . .. 1 d·~· k' . ki vuı11' ı 
tında böyle bir leke görülmedigw ini türü ecegı en 111ne ıoy en ıgı va ıt, terıyor, aya annı yere 

nı uzun uzadıya tahlil etti. Şahit- ~ aöyledi. Kaybolan çocukların katili olmak geceıini pek rahat ıeçiren katil: detli hiddetli homurdan 
lerin §ahadetinde yanılmaları ih • ihtimaliyle müdüriyete ıevkedilen • • - Allah, allah ne garip insanlar- ipi hazırlıyan memura bücııııı' 

Sadettin Ferit Bey uzun mü da • timalini, ilmi misaller getirerek dam uzun bir ıorgu ve araıtınnadan sımz. Dört çocuk öldürdüm diye be- di: 
faaaında bilhassa dedi ki: tefıir etti ve dedi ki: ıonra gayet hayret verici bir ıoğuk • ni aamak olur mu? ... Amma da ada- _ Neye boşuna durılf 

- İstanbul telefon ,irketinin S l l f kanlılıkla kaybolan çocuklan kendiıİ· let !. Bekletmeyiniz. Veriniz ipi, Metr a eme isnat o unan, a • • 
ıermaye vaziyetini tesbitle tavzif nin iğfal ettikten ıonra öldürdüğünü, Aıgar'ı hapiıhanede evveli muaye· geçireyim .. Diye haykırdı. 

kat hiç sabit olmıyan fiilin, farzı hatlarını ayn, vücutlannı ayn gömdü- ne eden adliye doktoru kendiıinde hiç 1 bo · ·ıd· ~:;, 
edilen komisyon azasından Rü§tÜ l Jd P ynuna ıeçırı 1

• muhal olarak sübut bu muı o u • ğünü itiraf etmitti. bir haıtalık bulmamıı, ve ıuurunun · 'd ı· · k d k y 
Beye yazacagv ı raporda f irket ıer- ne ıti a ını 0 a ar a ~ ğunu bir lahza için kabul edelim. Göıterdiii yerlerde caninin huzu • tam olduğunu ıöylemiıtir. Yalnız gözlerini, ipi tutan• 
maye.inin altın üzerinden tesbiti· Acaba bu fiil, ceza kanununumu- riyle yapılan arattırmalarda hakik"' - idam karan kendiıine hildirilmit mitti. Mütemadiyen honııı . 
ni temin için bir rü§vet suçu ile zun 223 üncü ve 220 inci madde· ten çocuklann ce1etleri, hatları mey· ve ıöyliyecek bir ıözü olup olmadığı Ufak bir itaret ile memur i~ 
maznunen huzurunuza getirilen lerine temas eden fiil midir? Te- dana çıkarılmıt; böylelikle bu korkunç ıorulmuttur. itidalini muhafaza eden karda aaılı kalan Asgar ilk 
müekkilimin cezalandırılması id- cinayet bidiseıi mahkemeye intikal et· katil yukarda kaydettiğimiz ı<lzleri renmedi, ıonra; eli, ayağı 0 

reddütaüz hayır diyebiliriz. Çün· · · · ı · · d ta ·d .ı·ı dia makunınca talep edilmittir. mıfb. ıöy emıt ve yıne e ıarar ı am ~1:.1 - batladı. 
İddia makamı, fiilin vukuunda kü fiilin 220 inci maddeye temaıı Dün gelen Iran gazeteleri ali mah· miyeceii kanaatini izhar etmiıtir. Canı ıekiz dakikada ç . 

için memurun kanunen yapmagv a kemenin verdiği ıon kararla, Asgar M d s· h'd p ı· ··d·· · ı.: b v k d te_ı.it ıübut delillerini ıerde ıahit mevki ey anı ıpe e o ıı mu urıye- ıet ıeııuz uçuga a ar r 
h ve yapamamağa mecbur olduğu Brucerdi iımindeki bu azılı katil idam ti kartııında kurulan idam ıehpa!n.ın ten ıonra indirilerek tetrih 

inde tutulan Rüştü Beyin §e a- feyi yapmamak ve yapmak için edildiğini yazıyorlar. üzerindeki levhada fU ıatırlar okunu· 1 türülmüt ve Doktor Ahmet 
detiyle baıladılar. Rüttü Beyin rütvet verilmit olmalıdır. Halbu· idam naall oldu? yordu: "Asgar Brucerdinin idamı ... " lanıah tarafından yapılan 
ifadeleri birkaç aa.fhayı ihtiva e • ki Metr Saleme isnat olunan fiil • Hadise dünyada miıline nadir raıt- Sehpanın etrafında bir çok ki mı~ - ceıinde fU gayet dikkate d 
der. Şahit, Halit Nazmi Beyin lanan ve ruhiyatçdara mükemmel bir ler toplanmıttı. Sabah saat altıya on lar görülmüştür: 
ifadesi hadiseye takaddüm eden de raporu tanzim mecburiyeti etüt nümuneai olabilecek bir faciaclır. kala idam hükmünü icra edecek olan Vücudündeki azanm b~ 
zamanda Rütlü Beyin nasıl rü§vet Rüıtü Beye değil, komisyona tah· Çocukları kendiıine vaktiyle ıözde adliye heyeti, poliı müdüriyetinden bir ıekildedir, kalb~ ciierl"" 
teklifine maruz kaldığına dair ge· mil edilmiftir. Komisyonun yap- yapmadığı halde iınat edilen yine bu· çılmutlar ve sehpanın albnda yer leri sağlamdır. Beyninin b" 

v av cbur be l h • d'i. d d 1 lard çok ku-çüktür. Tam bir neti ne Rüttü Bey tarafından rivayet maga veya yapmam ga me na nzer suç a apse ıır ı ın en o- a mıt ır. 

l k ıd :ı:... b. ıey'n hı' la'" fmı yaptır layı beıledi~i kin yüzünden öldürdü • Tam saat altıda Aıgar üzerinde ay ıonra anlatılabilecektir· ı suretiyle söylenen söz eri te rar - o U15u ır ı - • , 
k · · R" t d d'l · }'" ğünü ve onları kör bir çakı ile boğaz- mahkumlara mahıuı elbiıe olduğu hal-

d~ i~~ti~ ~rt~ed~nme~ ma ~m ~n ~ e ımeu a·---------------------------------------~ 
hut cürümde Rüttü Beyle hazrr zım aelen Rüt tü Bey olamaz. Rüt· 
bulunan emniyet üçüncü reisi Şük- tü Bev raporunu altın esası üze -
rü birinci komiser İsmet, tahar- rinde~ tanzimi için vukuu iddia 

I 

ri memuru Mahmut Beylerin ifa- edilen teklifi kabul ebeydi ceza 

Boğazlar • • 
ıçın zıt hükümler 

Mevzuu bahıolan ıey, I 
müıavat meselesidir.,, tJ 

B l r olduk ~I 
ayni zamanda kabili 'flJo 

şüncelerdir. 

..- (Bat tarafı blrtncl u.,mda) 
delerinde de mübaY.enetler vardır. kanunu muvaceheıinde vaziyeti 

Ş d 1. 1· Türkiye diyor ki: Eier silah -
Fa-cı· efendinin ifadesine göre ne olacaktı? unu a söy ıye ım 

.. • h kk d sızlanma Komisyonu müteharrik 
Rüttü Bey tarafından dikte edi· ki, müddeiumumi esas a ın a· 
len, Rü§tÜ Beye göre resen Fa • ki iddiaıında fiilin cürmi unsurla· 

ağır topların kaldITılmaıına ka • 
rar verirse, Türkiye dahi ağır mü-

raci efendi tarafından yazılan va· rını tahlil ederken ıuçun husulü teharrik toplannı terketmeğe 
raka aynen ıudur: "Rapor altın için lazım gelen anasırdan birinin ~ecbur olacak ve kendiıine, bo-
eıaaı üzerine tanzU:O, hükUmet ta· de 211 inci maddede tadat edilen l b yük ... 

ğaz ar boyunca ü ·· çapta agır 
rafından kabulünde de Metr Sa • kimselerden birine kanunen yap· d·t v · d toplar koymuı mene ı ecegın en 
lem efendinin firketten alacağı mağa memur olduğu §eyi yapma· b bu geçitler, dolayıaiyle ütün mü-
ücretin yarısı bize ait olacaktır. mak olduğunu, bunun da mevcut=========:=:::::::::===:==~ 
Şu kadar ki ıizin hiaaeniz on bin bulunduğunu izah etmittir. Hal • vekili Hamit Şevket Bey müdafa· 
liradan qağı olmıyacaktır. On buki 220 inci maddenin muaddel asını yapmııtır. 
binden fazlasının yüzde otuzu si- şeklinde memur kelimesi mecbur Hamit Şevket Bey, telefon tir • 
zin yüzde yetmiti de benim ola • kelimesine athvil edilmiştir. Bu keti itiyle müekkilinin ali.kası ol· 
caktır. Bu para, umum deva irin iki kelime arasında büyük fark madığınr, Rü§tÜ Beyin doıtane 
tasdikini müteakip tediye edile - vardır.,, müdahalesiyle hareket eden, an • 
cektir •. , 

Metr Salem efendi gibi bir kim· 
senin böyle bir ·senedi temin için 
Rüıtü Bey nezdine geleceğine da· 
ir Faraci efendiye iınat olunan 
sözleri ıöylediğine ve söyliyeceği· 
ne akıl kail olmaz. Zaten Rü9tü B. 
komisyonda tek rey ıahibi azadır. 
Heyeti mecmuasının kararı da ni· 
hayet bir ıİıütaleadan ibarettir. 
Metr Salem efendinin komiıyon 

nezdinde metalibin istihzaratına 
matuf bir makıadı Y.oktur. Rü,tü 
Beye tevdi edilen vazifeden teklif 
edilen şey terviçe iktidarı mevcut 
farzedilae bile kendiıine teklif 
vaki olduğunu ıöylediği zaman 
teklifin mevzuu müsbet neticeye 
iktiran etmif, tervice imkan kal -
mamı9tı. Binaenaleyh burada 
taavir edilen ıuç cürmü muhaldir. 
Nafıa Vekili Ali Bey, mahkeme
ye verdiği cevabında. komisyonun 
sermayeyi Türk parası olarak tes • 
bit ettiğini, her nasılaa Metr Sa· 
lemin bu karan almıyarak ıirke
tin lehine imaleye teıebbüa eyle· 
diğini bildirmittir. Bununla tes • 
bitin hadiseden mukaddem oldu • 

fu anlatılır. 
Diler taraf tan komisyon reiıi 

6vni Bey ıehadetinde Türk lira· 
.. '-ka bir tekilde teıbitine 

Galip Bey, bu arada zabıt vara· 
kalarını tahlil etmi§ ve bunlarda 
bir çok mübayenetler olduğunu 

söylemi§, Amerika profesörlerin • 

den misaller getirerek Dreyfüs 
hadiseıini hatırlatmıf, cürmü me§ 
hut eınaıında bulunan memurlaı • 
rın telkin altında kalarak galat 
hiı neticesi görmediklerini gör • 
müı ve iıitmediklerini ititmİ§ · ol • 
mak, söylenen ıeyleri söylenece • 

ğini bildikleri sözler suretinde tef 
ıir etmek hatasına ne kadar ko • 
layca dütebileceklerine dair ilmi 
mütahedeleri ve hadiseleri zikret· 
mi9tir. 

Galip Bey gene, Rü,tü Beyin 
her nasılsa amirlerine yaptığı bir 

itirafı teyit etmek için hem ken • 
disini ve hem de müekilini efki-

cak ona istinat eden, onun men • 
fatini temine uğraıan bir adam 
olduğunu söylem it ve demittir ki: 
"- F a!'acİ Efendi itiraf etmek· 

tedir ki, büyük bir cahalet, tecrü
beıizlik içinde kurulan tuzağa dü· 
türülmüttür .,, 

Hamit Şevket Bey, ortada mev· 
cut delillere kar§ı bir fey aöylene
miyeceğini, ancak hadisenin bir 
ıuç teıkil edemiyeceğini izah et -
mit ve müekkilinin beraetini eğer 
cecalandırılacaksa cezasının te .. 
cilini istemittir. 

Müddeiumumi Fuat Bey, cevap 
vermit, müdafaa vekillerinin bir 
çok yerleri meskut geçtiklerini, 
aöylemiıtir. Devlet memurla
rının ıuç husulüne mani olmakla 
mükellef bulunduklarını, cürmü 
meşhut tertibinde kanunsuz bir 

rı umumiye karşıaında müşkül şey olmadığını, bu tertibi alan me 
mevkide bıraktığını söylemiştir. k l' • h tl k murların hare eıını ayre e ar· 

Neticede, müekkilinin beraeti • Jılamak değil, takdirle kartıla • 
ni, eğer tecziyesi cihetine gidile • mak lazım geldiğini ilave etti. Bü· 
cekse, yqrna hürmeten verileck tÜ,."\ memurların bu tekilde hare • 
cezanın tecilini iıtemittir. ket ederek hususi ethasın istifa • 

Galip Hikmet Beyin iki saat ıÜ· delerine set çekmelerini temenni 
ren müdafaaaından aonra muha • eyledi. E~ki iddiasında ısrar etti. 
keme öğleden sonra ıat 15 e talik Muhakeme, Galip Hikmet Be • 
olunmuttur. yin müdafaasını tahriren mahke-

lkınci celae meye vermesi için yarın öğleden 
İkinci celsede Faraci Efendinin sonraya bırakıldı. 

dafaa vasıtalarından mahrum ka
lacaklardır. 

Tilrkiye, manasız ad · i tek-

liflere itiraz maksadiyle konferan 
ıın &Jağıdaki iki tekliften birini 
kabul etmesini talep etmektedir: 

a) Boğazlardaki gayri askeri 
mıntakaların kaldırılmaaı, 

b) Türkiyeye istisnai mahiyet· 
te olma.k üzere, ağır müteharrik 
toplar bulundurmak hakkmm ve -
rilmeıi. 

ikinci teklif, fay et ıili.hıızlan -
ma konferansına arzedilecek olur 
ise, reddedilmesi ihtimali vardır. 
Zira, bu teklif kabul edildiği tak~ 
tirde Türkiyenin komıuları bu ha 
reketi, Türkiye hesabına ağır top· 
lar itibariyle, kendi zararlarına 
olmak üzere, f aikiyete rıza veril · 
mit addedeceklerdir. 

Türkiye bu tekliflerle bogazlar· 
da, bütün devletlerin sahillerini 
müdafaa hususunda malik bulun· 
dukları aynı topları elde etmek • 
ten batka bir gaye istihdaf etme
mektedir. Türkiyenin noktai na
zarina göre ·goğazların serbestisi 
ancak bu tarikle temin edilmiş o· 
labilir. Türkiye, bundan maada, 
devletler arasında hukuk müsa -
vatı prenıibine muğayir olması 

dolayısiyle itilaf hükümleri de 
hikmeti vücutlerini kaybetmiş bu
lunmaktadrrlar. 

Tevfik Rüttü Bey geçen sene 
beyanatta bulunarak bundan mak 
sat, Türkiyenin deima muhalif 
bulunduğu muahedelerin tadili ol 
madığını söylemittir. 

"- Bizim teklif ettiğimiz tekil· 
de boğazlardaki gayri askeri mın
takaların kaldırılma11 ne toprak 
ve ne de hudut tadilini ifade et· 
mez. Muahedeler, şimdiye kadar 
bir kaç defa ve bilhasaa Alman 
tamiratı noktai nazarından tadil 
edilmit olduğundan niçin ayni 
sey bizim ~ 4h yapılmasın? 

Sovyet murahhasları I 
ta Türk tezini tamanıeı' 
tiklerini Türk murahh• 
dirmişlerdir. O z . 
boğazlar meselesi çalı . 
tir ve Türkiyenin no1'~ 
iltizam eden devletler 

Bunlar arasında, ııı'. 
ya gibi harpten evvel1'1 pl 
bam başka bir tarzd• I 
vardır. Berlin muah.,dtA 
ye harp gemilerindell ,
gemilerinin boğazlard ıfı 
lerini mtnelmiıti. fi' ı 

"&al zan muahedesi ile 'Y'ıl j 

ziyet, Berlin muahedefcıJ 
bulmuş olan vaziyete / 

yirdir. Fakat Loz•,?. "'; 
denberi vaziyet d~gı~ 
tekim vaktiyle bog.S 1 
tisini talep eden ftıı'1,l 
beraber daha bir ço1' ~ 
gün buna muhalefet .

1
' /. 

1 . ,ı ~ 
ler. Be kı A vrup• 1'i 
bilhassa orta ve t•I' ,il 
hasıl olan ve AvrııP~~jl 
kilerden çok daha ıll 

1 
fsi_ 

d·ı· k. i Jt&I J ı at e!I ı ve yen eo 
sındaki te7.adı izah ~ 

iki açık ~~ 
Lodz, 15 (A.A·~ı~" 

dıe · 
ıahıs burada ken .• ~ 

de01 
manlarda Atla• 1 
damovicz kardef)el'.,,~ 

d·ı ri ı.,. 
mi,ler ve ken ı e 
yaphrmıtlardır. ~,t' 

Bunlar, taYY ,.ı-,;J 
Waraaw ı ıatııı ;,r~ 

" ,ıt 
taraf rndan toplaJ1 1"1 
tan sonra ortad•0 

... 
·ıı· .... dır. Polis tahk• 
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Dr. Beneş in goruşu 

Dünya siqasefi ve 
Balkanlar vaziyeti 

Çekoslovakya Harfoiye .N azıı: / 
Dr. Edvard Beneş dünya sıyasetı 
hakkında söylediği son bir nutuk
ta Balkanlar vaziyeti hususund~ 
aşağıdaki şayanı dikkat sözlen 
söylemiştir: 

bütün mana ve medlulini kaybe
decektir. 

Balkan devletleri arasında her 
hangi bir mevzii ihtilaf, bu terait 
dairesinde, Avrupa ihtilaflarını 
mucip olmıyacaktır. 

Bulgaristan ela bu anlatmaya 
girmek ıuretiyle büyük menfaatler 
elde edecektir ve görünüşe 

bakılırsa yeni Bulıar kabinesi, 
komtu memleketlerle doıt bir su
rette anlatmıya matuf olup Mu .. 
tnnof kabinesi tarafından batlan· 
~ıı§ olan siyaseti takip etmekle 
bunu çok iyi nladıiı ıörülmekte· 
dir. Bunun için ilerde yapılacak 
müzakerelerin Bulgaristanın kom· 
tulariyle yakınlaımaıını, ve bu 
yakınlatma, Bulgariıtanın Bal • 
kan misakına tamamen ittiraki 
teklini almaaa bile, Balkanlarda 
batlamıt olan iıtihaleyi ikmal e • 
deceği ümit edilebilir. 

Deni:ı:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karalıtöy • Köprüba1ı 
l"el.42362 - Sirkecı Mühürd:uıad<" 
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Trabzon Yolu 
Cumhuriyet 

Vapuru 
17 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata uh· 
tımındaa kalkacak. Gidiıte 
Zonıuldak, loebo!u, Sinop, 
Samsun, Fat11, Gireıuo, Vak· 
fıkebir, Trabıoa, Riıe'ye. 
Dönüıte bunlara ilaveten 
Sürmeoc-, Ordu'ya uğraya· 

cakhr. (3876) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
ı . Vapuru 

z m ı r t7Temmuı 

S A L 1 Jl de Galata rıh· 
tımından kalkacak, doiru 

lımir, Pire, "Portsait,, lı· 
kenderiye'ye gidece" •e d&ne· 
cektir. (3949> 

DiKKAT: bmir Vapuru 
yalniz bu haftaya mabsuı ol
mak Uıere Pire'den sonra 
Port11il'e uğrayıp Jakenderi· 
ye'ye gidecektir. 

"1933 ıeneıi ıon baharından 
beri Balkan devletleri arasında bir 
Balkan ıaranti miıakı ~kti mev • 
:zuu bahaolmakta idi. Bilindiği gi· 
bi bu baptaki müzakereler, M. Ti· 
tuleıku'nun Sofya, Ankara ve A • 
tinaya vaki olan seyahatinden, 
Kral Alekıandrın Balkanlarda 
Yaptığı dolaımadan, Kral Boriıin 
Bükret ve Belgradı ziyaretin~e~ 
•onra 1934 senesi Kinunuıanısı· 
nin sonuna doğru bir Balkan mi· 
•akı hazırlanmasına müncer oldu 
ve 9 Şubatta Atinada imzalanan 
bu miıak ile "Balkan anlatması,, 
namı altında Balkanlarda yeni 
bir devletler manzumesi teıkil o • 
lunmaktadır. Bu misak Balkanlar 
ve alelumum Avrupa siyasetinin 
atideki inkitafında, vaktile Kü· 
çük İtilafın vücude ıetirilmiş ol • 
masının yapmıı olduiu muazzam 
teıiri yapacaktır. 

Balkanlardaki ıon hadiselerin 
mana ve mefhumu budur; bu si· 
ya1etin, ayni prensiplere müe11es •--------y-·-

1
---

bulunan ve ayni ıayeleri takip e • Bartın o u 

Bulıariıtan bu misaka ittirak 
etmemittir. Buıün de, Balkan an· 
lqmaaı ruhunu nakiıedar etmiye· 

:ek -.e Balkan misakının bütün Av· 
rupa müvacehesinde ibdaı ettiği 
siyaıet karımnda Bulgaristaw 
menfi bir vaziyete idhal etmeye· 
cek olan bir hal çareıi bulunarak 

ul rat 1 ; a 
yalcrnlaınaa t•minine çahımakta· 

rl.,n küçük itilaf ile birliii ve bu B U R S A •apunı 
siyuetin meyil ve ıayelerinin ı6Temmuı 
Franıa siyasetinin meyil ve ıay· Pazartesi 19 da Sirkeci 
rdleriyle ııhriyeti bunda münde· rıbtamıodao kalkacakllr. (3899) 
miçtir. Geçen sene sonunda Av • .. ___________ _ 

H•pada haııl olan gerginlik bu su· 
retle yeni bir mefkure, siyaset ve 
maneviyat birliği vücut bulması 
tabi neticesini vermi§tİr. Bu hal 

orta ve ş rki Avrupada çok mü • 

lstanbul yedinci icra memur
luğundan: 

<lır. 
lan devirde Avrupa siyasetinin 

Balkan miıakının baılıca· ruh muhtaç bulunduğu büyük sulh le· 

ve medlulü, Bulgariıtan aleyhine minatından birini vücuda getire· 

Vakit gazetesinin 3 temmuz 
934 tarih ve 5922 numaralı nüı

haıının onuncu sayıf asının 3 ün -
cü aütununCJa dairemizin 34/ 2792 
numaralı doayasiyle icra ve iflas 
kanununun 103 üncü maddesine 
tevfikan yapılan tebligat Aleksan· 
dır Rali efendinin 10 mayıs 930 
tarihinde bir sene vade ile 1800 matuf ve &ikan devletleri hudut· 

11 - VAKl1 

Devlet 

1- Irmak - Çankırı üzerinde Tüney istasyonu cin ... tld, . 
ocağından 3000 M3 balast. lcı taı 

2 - Kayseri - Sivas üzerinde Gemerek iıtaayonu ci",., 
taf ocağından 9000 M3 balast. 

1
"dllJci 

3 - F evzipafa - Malatya üzerinde Köprüajzı iıtaıyonu c\" 
daki tat ocağından 15000 M3 b~laat. , ... ._. 

4 - Kayseri - Sivas üzerinde Sarıoğlan iıtaıyonu civarı-.cl"-1 
taş ocağından 5000 M3 balast. 

Samıun - Sivas üzerinde Sa maun istasyonu civarındaki ı-. 
ocağından 5000 M3 blok. 

Yukarda mahaHi teslimi ve miktarı yazılı blok ve balaıtların ' 
palı zarfla münakasaları 4 ağustos 934 cumartesi ıünü saat 15 t
Ankarada Jdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat, Tüney, Sarıoi"' 
lan ve Gemerek için Ankara ve Ka yaeri; Sa maun için Samıun ve An· 
kara; Köprüağzı için Malatya ve Ankara veznelerimizde beter li· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3805) 

Lokomotif duman ve alev borulariyle bağalık çelik boruların ka

palı zarfla münakasası 27 ağustoa 934 pazartesi ıünü saat 15 te An· 
karada idare merkezinde yapilacakhr. Tafsilat Ankara ve Haydar• 

pafa veznelerinde onar liraya satılan §&rtnamelerde yazılıdır. 
(3850) 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet aap araba11 

26 temmuz 934 perıembe ıünü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
t:arf uıulile münak'aaaya konulmu§ tur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, lıtanbul, Eskişehir, 
Bursa ziraat müdürlüklerine Adapazar ve lneröl ziraat memurlukla• 
rına müracaat etmeleri ilan olunur. (3625) 

lllli~m~ıını~ıımıııııınıı~ıınııııı~m~ıım wım~ıı~~l!lllij~!mmııı~~ııı• ıııınmıınıııımmıımıı~ııı 

Yeni Kitaplar 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali .. en muhal· 
iet eserlerinden seçme kitaplaı m tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam faıılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kafaların, kalem . 
lerin yardımlarına müracaat olunmu,tur. 

Beşinci kit~ 
So syaliz m 
Kautsky : Sabiha Zekeriya 

Fiah 75 lturuf. Tevzi merkezi VAKiT kDtDpbıneai 
Istanbul Ankara caddeai 

cektir.,, b ı· d R d ı · 
larına müteallik bir ıiyaai ve ya· lira muka i ın e uıya ev etı ta· ş· d • k d b J ) 
h t k i 1 t l .kk. 1 .11111111ınnıımımınmnııımnmnnınıınımrunınınııımıın ııııııııruıı un. bauından doktor Nikolaki Yana· im ıye a ar aSI an ar u aı er an aıma e a ı o un· 
mamalıdır. Garanti misakı eser al· ı A K B A kidiye ve 9 nisan 319 tarihinde ve Dün n yarıo ( tercüme külliyatından ) basılmış olanlar 
tında vücuda ıetirilen fey ehem· bet sene müddetle 2220 lira muka- aırasıle şunlardır : · 

· } f k ı·d b" ··k b·ıHnde Jorjdi Metakıa efendiler 1 inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 K7. mıyeti ve tumu i ev a a e uyu A ._ d A K u A k. 1 
ı d' · k ·ı k"' ' n"ara a 0 ıtap uhdesinde vefaen ferağ edildiği 2 ,, " AiLE ÇEMBERİ,, . H. Alişan l 00 ,, 0 an bir fey ır, yanı, va tı e u· cvının birinci ıubesi modern 1 RET BANKA BORSA 

çük itilafın baılıca medlülü ne idi- denileceği yerde sehven 23 eylül 3 ,, ,, T CA , ve 
b bir şekilde Maarif VekAleti 933 tarihli göstermit olduğundan lktısat doktoru: Muhlis Etem 

ae ve bu ıün de ne iıe ona ;~~er: karı111nda açıln;ışhr. AK B A olıuretle tashihi keyfiyet olunur. 4 Devlet ve ihtllll 
Balkan anlatması "Balkan a an kitap evleri her dilde kitap, " " Mütercimi: Haydar Rifıt 75 ,, 

75 .. 

lilarındır .. prenbibinin ameli bir (1425) 
mfcmuı, gazete ihtiyarlarına S KAUTSKY'ye ıo··re Soıyalı'zm surette tatbik mevkiine vaz'ı de· r " " 

mektir. Balkan hu miıak ile ıon cevap vermektedirler. Gere" 11 t bul Kumand 1 ~ Mütercimi: Sabiha Zekeriya 
kitap!arınlZI gerek kntasiye s an an ıgı ·------

aaır zarfında ilk defa olarak ken· niıi en ucuz o!arak AK B A Sıtınılma Komisyonu ılfoları . "Diin ve Yarın,, tercümekülliyatının yakında neşrolunacak 
di kendine müaalemetkirane bir e:::erlerinden bir kaçı da şun !ardır: kitap etlerinden tedarik ede· 
teıkillt vücude ıetirmekte ve bü· bilirsiniz. Devlet Matbaais· İzmit Pırka Satınalma Ko- 1 - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. 
Yiik devletlerden Balkan milletleri kitapları ve VAKiT' 18 nqri· misyonundan: il - ISFAHANA DOCRU: Piyerloti: 1. H. Al itan 
ni kendi batına terketmelerini iste vatının Ankarada sahş yeri Fırkanın Merkez Tuzla ve ili - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru • Ahmet Hamdi Bey. 
~ektedirler. Bu hal Balkan millet· /\KB A kitap ev:eridir. Boludaki kıt'atın altı aylık iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Atı. Bey. 
erinin bilyük devletlerle müsa· AKRA !\kıkt>ıl Tell'fon 3 1 3~ ihtiyacı olan 452,700 kilo Un V - lzraelinin hllyatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
·~~~tklrane it birliği iıtemedikle- Birinci Şube . . 1761 yaçları olan 452,700 kilo un VI - Goiro Ba~a, Ba!zak - Hay~ar Rifat B~!· . 
ruu ıfade etmez; bununla Balkan- inci Şube Slaman l'azaı kapah zarf usuliyle münaka- I Vll - lıa: Parıı Ruhıyat mektebınde profcsor doktor Bıne 
lrlar sadece, kendi mukadderatla- •lllllllHlllllllllllll!lllllnmıııınlllıı:ını 11 1 ıum saya konmuştur. İhalesi 28 11 ___ .,,, __ Sangle - '-laydar Rifat Bey. . . il 
rı hakkında karar vermek ve ken· _ 7 _ 934 cumartesi günü -ıııımııı••ıı--.l!lllWIIDI l~ınmımıımlllllllllllllllllJBI 
dilerini idere etmek için ki.fi de· Polatlı Topçu saat 14 tedir. İsteklilerin 
recede iabatı riitdetmit oldukları· şartnameyi görmek üzere 
oı ı~sterm.ektedirler. Bu Balkan- Alayı Sa. Al. Ko. nundan: her gün ve münakasaya işti-
1-r aı~setın~e bir inkiliptır, Av· Alayın ihtiyacı olan 30,000 rak edeceklerin de tayin edi
rupa ıı~u~tınde birinci derecede kilo sığır eti kapalı zarfla len vakitte lzmit Fırka Satın 
•zametı hiız b' h.d. d" ·· l " k k t T b· ır a ıse ır; oy e muna asaya onmuş ur. a- alma Komisyonuna müracaat 
ır h.a~iıe ki, harpten ıonraki mu· )iplerin 4 - 8 - 934 tarihin· 1 (3076) (3932) 

aıır ııtıhale meyilleri içinde man· de muvakkat teminatlarile arı. ,,. ,,. ,,. 
hkt bi~ su~e~te yer ~llmaktadır. Bu birlikte Polatlıda Topçu Ala
~Yle bır hldıaedir ki, ilk anlarında YI SA. AJ;. KO. nuna mi\ra · 
tazı zorlukları, ınUphemiyetleri ve ~aatları ]Uzumu ilan olunur. 
ereddütleri mucip olmut bulun· (3916) 
llı~la bera:ber Avrupa siyasetinin 
&tıdeki inkitafında Avrupa sulhu·---------:-----
nun yeni bir teminatıdır. Zira bü· Z A Y t 

M • .l\f. V. Satınalma Komis
yonundan: 

Ordu ihtiyacı için 6,000 ki
lo Klorhdrat dö kinin kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. }halesi 5 - 8 - 934 pa

isten bul E ele diyesi ırtınları · 

'15,000 adet esnaf muayene cüzdanı teclidi lcapah zarfla 

münalcasaya koou'mu~tur . Talip o'anlar şartname almak llzue 
Levazım mDdürlUğüne müracaat etmeli, ruOnakasaya girmek için 

de 52 lira'ı\c teminat makbuzu ile teklif mektuplarını 6 - 8 · -,34 
Pazartui gUnii saat on beşe kadar daimi encümene vermeli· 
dirler. (3945) 

Balmköyünde Y enimaha!lede mer' adaki en kız için tefrik 
olunan saha icara veri !eceğinden talip'erio 5 Ağuıtoı 934 tari• 

hinde saat 14 de Belediye EnC:imenine müncaatiarı ilin o'.uour. 
(3946) 

'9lr deyJetler araıındaki rekabet 28 inci ilk mektepten aldığım 
elına1a S.lkanlılar aruında da tasdiknameyi kaybettim. Hükmü 

zar günü saat 14 tedi~ Ta-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

h&rp olmaz. itte bu takdirde ma- yoktur. 
hut "Balkanlılaıma,, tarihi tabiri (1146) 269 Hikmet 

]iplerin şartnameyi görmek' ceklerin o gün ve vaktinden 
üzere her gün öğleden sonra evvel teklif ve teminat mek
ve münakasaya iştirak ede - tuplariyle birlikte Ankarada 

lU. l\ıl. V. SA. AL. KOM. na 
müracaatları. 

(3074) (3930) 



---SA TIE Unntilitörleri----
ve f evkalide tediye şartlan sayesinde 

Veresiye Serinlik 
(89~) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

4,3 ve 1,5 m/m kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf 
u111Ue m(lnakHaya konalmuıtur. Mezkür tellerin 1 Eyltil 934 
tarihinde ihalesi icra kdıoacaiıodan taliplerin ıartname almak 
i~in timdiden ıartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak 
teklifaame ve teminatlarını ibti'n edecek zarfları tevdi için de 
mezkur tarihe mü1adif Cumartesi ıünü saat 14 te Beyoilunda 
Poıta Telgraf binasında 3 Uncü katta Mllbayaat Komisyonuna 
müracaatları. (3499) 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat bankasından; 
( 6 ) Müfettiı Namıeti alınmak üzere 11 • 8 - 1934 Cumar· 

teai günl saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir mlisabaka imtihanı açılacakbr. Müsabakaya ittirlk edecek· 
lerin (Mülkiye) veya ( Ynksek iktisat ve Ticaret ) Mektebi•den 
veyahut Huku" F akülteıinden mezun bulunmaları ve yirmi ya• 
şıadan aıağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiı Namzetlerine (140) Jira maaş verilir. iki ıenelik 
stajdan ıoora yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar 
(175) lira maaıla milfettiıliğe terfi ettirilir. 

imtihan programını ve 1air ıartları havi matbualar Anka
rada Ziraat Bankaıı Teftiı Hey'eti Müdürlüğünden ve Iıtanbul 
ve lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yaıilı veıikalan bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankuı Teftit Hey'eti Mlldürliiiüne nilaayet 26 - 7 • 934 Per· 
ıembe gllaü akıamına kadar ıöndermek •eya bizzat •ermek 
suretile müracaat etmiı laulunmahdırlar. (3776) 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, 'f elefon : 22925 

·------------------------lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

Ino··nu.. vapuru 20 
. Temmuz 

1 Cuma günü saat 11 de Sirke
ci rıhtımından kalkarak doğru lz -

,, mir, Antalya, Mersine gidecek. D\l
nÜJte bunlara ilaveten Alanya, KüJ. 
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BAN~A51 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekiletinden: 

1 - 21/6/934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve reıiınle~ 
derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/ 7 / 1934 tarihinden itibare- • 
her türlü baıkı usulleriyle basılıp ne§redilen basma yazı ve reıiıı'' 
lerin bet nüıhuının basanlar tarafından Maarif Vekaleti emrine .,·e' 

rilmeıi mecburidir. 

2 - Verilmeıi mecburi olan eserler §unlardır: 
Gazeteler, ajanı tebliğleri, m( .mualar, kitaplar, risaleler, t'r 

sil tezleri, haritalar, Atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gra"jj' 
her çeıit resimler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuıl-' 
planlar, krokiler, deıtan ve •arkı mecmuaları, musiki notaları, dJ ,. ,. 
notaları, ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce ne§redilen ',i' 

Mudanya yolu porlar, her çe§it kataloglar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve p>\llı 
Cuma Armutlu tenezzUh ralar. 

a~ 
•eferleri 3 - Bu eserler, ne§İrleri tarihinrlen itibaren en çok on be~ '·ıt 

Cumartesi ı:ünUnden maada her dı 
gün Mudanya yoluna Tophane rıh- içinde &§ağıda Y,azılan makamlara makbuz mukabilindeteslirn e 
tnnından bir vapur kalkar. Cuma cektir: 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya a) Ankarada Maarif V~kaletinde Derleme memurluğuna, pan vapur İstanbuldan saat 8,30 k ıı1e 

1 b ı b 
da, diğer postalar 9,30 da kalkaT- h) lıtanhulda Ehuaauut caddesi civarında 48 numaralı il 

St8D U Üniversitesi ffiÜ ayaat lar. Tenezzüh postası ayni gün Ar- leple Derleme müdürlüğüne, 

k 
• d mutludan 16•30 da döner. c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine, 

omısyonun an: d) Kazalarda Maarif memurluklarına, I 
Oniversite merkezi ile fakiilteler ve müıtemilatının ıenei maliyesi Dr • Haf iZ Cemal 4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitaP ~:ef1 l•ta11 

lgln "Madea, kok, mangal kömürii ile odunu,, müzayedeye münakasa Dahili haıtalıklal'\ mütehassıaı ir baıma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkÇll t~ at 
. b .d. lir 

M.ııununun maddei mahs111aıına tevfikan 15/7 /934 tarihinden 5/8/ Cuma ve pazardan batka ~ünlerde mesı mec urı ır. ..Jıl' l! . ıııll an 
1934 tarihine ka~ar kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. ileden sonra saat 2! de 6 ya kadar 5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimlerı eı' 

lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu· içinde vermiyenler elli liradan a•a gw ı olmamak üzere hafif para 'e.,f CtJ Taliplerin her gün mübnya.at kc,mis ronuna müracaatla ıartnamelerini ,. " • 
maralı hususi kabinesinde hastaJanm İle cezalandırılır Ve Vermediği bas ma yazı ?'J resimleri aynen Sf O} Or: 

tlddk edeblllrler. Talipler teminatlarını bir gün evel üniversite muha- kabul eder. Muayenehane ven tel,. h k __7-3 J 

ı 
ıine de ü molunur. 

ıebeslne yatırmaları ve foale günii olan 5/8/1934 pazar günü saat fonu: 2239~. _ 
...,,ı 

15 te üniverıite mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilin olu- Yazlık ikametgah telefonu Kandili Sahibi: MEHMET ASIM Ne§nyat müdürü: Refik Ah 

as. ~(3843). 38 - Beylerbeyi 48.. VAKiT Matbaa11 - IstanbuJ 


