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Almanya yeniden karışıyor! Hakimler kanununa göre 
VonPapen tevkif olunduı iki Japon torpitos~ haremdeki tadiller •O 

k . b k ·ı ··ıJ•• .. 1d.. çarpıştı ve battı. 
eS l QŞVe l 0 UrU U.. Kaza, bir gece manevra- Eski kanunla yenisi arasındaki 

bariz farklar hangileridir? 
Hücum kıta.atı isyan etti; kıt'a reisi 

atıldı; Hitler bir beyanname neşrediyor 

sında s;s yüzünden oldu 
Tokyo, 30 (A.A.) - Guelparl 

adası civarında yapılan gece ma
nevraları esnasında inazuma ve 
Miyuki iıimli iki Japon muhribi -
nin çarpıtarak battıkları haber ve-

Ankara, 30 O(Hususi) - Yeni hakimler kanununa göre haremde 
yapılması lazım gelen ~adiller kanımla birlikte çıkacaktır. Kanun· 
da bariz fark tudur: Eski baremd e doksan liralık altı hakim, yetrni§ 
liralık 17 hakim, kırk beş liralık yüz yi rmi iki hakim vardı. Yen: 
haremde doksan liralık hakimlerin sayısı altmışa, yetmit liralık yet
miş dört, 45 liralık yüz doksan dörde çrkarılmaktndır. Buna 
mukabil kırk liralık üç yüz elli ha kim iiç yüz otuz dörde, otuz beş 

liralık yedi yüz dokuz hakim ben üz on altıya indirilmektedir. Ayrı· 
ca altmıf bef, seksen liralık; yüz dokuz, elli beş liralık hakim ko .. 
nulmaktadır. Kanun 1 kanuevel 9 34 ten itibaren tatbik ve neşrinden 
sonra hakimler aranılan evsafa gö re tasnif edilecektir. 

Berlin, 30 (A.A.) - Havasa· 
jan11 bildiriyor: 

Münihte vahim ıiyasi hadiseler 
cereyan ettijine dair bir takım §a
yialar dolatmaktadır. Berlinde so· 
kaklarda aıabiyet göze çarpmak -
tadır. Nezaretlerle hücum kıtaatı 
umumi k~nargahına mücavir ma -
hallelerde fevkalade mühim polis 
hareketleri vuku bulmakta olduğu 
anlatılıyor. 

Milli ıoıyaliıt fırkasının ihtilal
ci unsurlar müteveccih bir hareket 
karıııında bulunduğu a§ikardır. 
HükUmet mahalleleri sakindir. 

Devlet zabıtasına mensup on bet 
memur M. Göringin ikametgahı ö
nünde durmaktadır. Milli sosyalist 
hücum k!taatı umumi karargahı 

· abıta tarafından ifgal edilmi~tir. 
l·crek buraya gereckse nezaretlere 
mücavir mahalleler zabıta tarafın
dan kordon altına almmııtır. Hü
cı·m kıtaatına mensup hiç bir aza 
J:.·· kordon haricine bırakılmamak
la dır. 

D.iiel" laraftan Seriinin miihim 
. •ktalar~ 1 a pol': kuv~etleri tara • 
fındarl İfgal edilmittir. Çok mü· 
l im ıahıiyellerin tevkif edilmit ol
duğu haberi şayidir. 

Polis kuvvetleri, 
BerJinin mühim 
noktalarını işgal 
altına aldılar .. 

kıtaalmdan tardedilecekler ve 
hatta hapis ve muhakeme oluna· 
caklardır. ,, 

Hücum kıtaatı reiai 
azledildi 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman a · 
jansmın bildirdiğine aöre milli IOS• 

yaliıt hücum kıtaatı erkanı harbi -
reisi kabine azasından yüzbaJı 

Röhm vazifesinden azledilmit ve 
yerine grup amiri Nutze tayin olun 
muştur. YüzbaJı Röhm fırka reisi 
Hitlere karıı vahim itaatsizlikte bt.: 
lunmu§tur. 
Hücum kıt'alaranın izinleri 

geri ahndı 
Berlin, 30 (A.A.) - Havaı a • 

janıı bildiriyor: 
GörünüJe nazaran hükumetin 

girittiği hareket yüzbaşı Röhmü 
istihdaf etmektedir. Yüzbatı 
Röhmün tevkif edildiği ve hücum 
kıtaatmda izinlere nihayet verildi
ği söylenmektedir. 

Qörin g'in beyanatı 

. riliyor. Beş ölü, birçok ağır yara· 
lı vardır. 

Bahriye nezareti dört yaralı 

ve dört ölü olduğunu tebliğ etmek. 
teclir. İki kayıp ''ardır. Çarpıtma 
olduğu esnada denizde kesif bir 
siı vardı. Miyukinin kıç tarafı i
kiye bölünerek batmıştır. Jnazu • 
manın ba!ı ezilmiıtir. 

Altı kişi asılacak! 

Ağrıdağı suçluları hak
kında karar verildi 
Adana, 30 (A.A.) - Şehrimiz 

ağır ceza mahkemesinde durutma-

Vazife salahiyeti layihası 

bu haf ta görüşülecek 
Ankara, 30 (Hususi) - Vazife salahiyeti layihası bu hafta umu· 

mi heyette müzakere edilecektir. L ayiha, cürümden evel polisin mü· 
dahalesini tesbit, mülkiye amirleri nin zabıtai mania otoritelerini tak· 
viye, muhtelif kanun ve nizamnam elerle verilmit ve verilmesi zaruri 
görülmüt salahiyetleri iptal etmektedir. Cürüm mahallesi olacak 
gazino, sinema, tiyatro gibi yerler polisin talebi ve valinin tasdikiyle 
kapattırılabilecektir. 

Dün Mecliste görüşülenler .. 
Ankara, 30 (A.A.) -B. M. M., 

bugün saat 15 te reis vekili Esat 
Beyin reisliğinde toplanmıştır. 

ve bu kanuna bir madde il fıvc e
dilmesine müdafaa Vf:'! tayyare res
mi pullarının damga pulu bayile. 

ri vaı11tasiyle sattmlacağına ve 
yüzde 5 beyiye aidatı verileceği • 

. ne , 28 şubat 1340 tarıh ve 423 
numaralı brj-Pi• e vergi ve reai~
leri an ıı la · l -
ne, ceza eY!>!riyle m:ıh'kcme bin -ı· 

Not: Alman ajansının bu haberi Berlin, 30 (A.A.) - Royler mu-

ları biten ve C. M. U. si tarafından 

idamları istenen Ağrıdağı suçlula

rı hakkındaki karar evelki gün 

geç vakit anlaşılmıttır. Karara 

göre suçlulardan Emin Pata oğ • 

lu Ömer, Maruf oğlu Şükrü, kar• 

deıleri Yusuf ve Kerem, • Sultan 
oğlu Yasin, Hako oilu Ha90 ve 
kardeşi M mo itıama Hüseyin 
oğlu Ali Keza idama fakat ya9m· 

dan ve af kanunundan istifade e· 

derek yedi ıene hapis cezasına 

çarpılmı9lardır. Suçlulardan Hü· 

ıeyin oğlu Akif hakkında bir iki 

şahidin dinlenmesi için evrakın 

ayrılmasına ve durutmamn deva· 

mına ve geçcnki celsede C. M. U. 

si tarafından idamları istenen 17 

kişinin beraatine ,.r verilmif • 

Belediye kanununun onuncu 
maddesinin 26 ıncı fıkrasına mü
zeyyel kanun teklifi bir müddet 
müzakereden sonra adliye cncü -
m ni v i ve 2 mart 1931 ta· 
rihli ve 1798 numaralı kanu. un 
birinci maddesine bir fıkra ilave· 
sine dair kanun layihası ile Ay • 
dmm Çine kazasının bölüntü kö
yünden Mehmet oğlu Mustafa ile, 

Boyabadm Düz Karaağaç köyün · 
den Yuıuf oğlu lbrahimin ve Kon 
yanın Mamuriye mahallesinden 
Mah.mutla, Akıarayın Gelberi kö· 
yünden Süleyman oğlu Mehmedin 
ölüm cezalarına çarptırılmaları 

hakkındaki mazbatalar ile kaçak· 
çılığın men ve takibi hakkındalc' 1 

1918 sayılı kanunun 37 ve 60 
ıncı maddelerinin de~i·•i i'""e~in .. 

ları in_ıa•ı kar§ılığı olarak alına· 
cak harçlara ve mah':~ mlara ödet
tirilecek yiyecek bcdeHerinc po:;· 

tcyit eden bir telgraf henüz alın- habiri bildiriyor: la telgraf \'e telefon idaresi :q ki
latı hakkındaki 23 mayıs l 933 
tarih ve 2208 numaralı kımunun 

11 inci maddesine bağlı bir nu • 
maralı cetvelin vilayetler k1:"'11n· 
da tadiller yapıhnasrna dair ka • 
nun layihaları müzakere ve ka· 
bul edilmiştir . 

mamı§hr. 

Von ~apen tevkif edildi 
Londra, 30 (A.A.) - İngiliz ga

zetelcr:nin Berlinden istihbaratına 
nazaran b:ııvekil muavini Yon Pa
pen ıabahleyin tevkif olunarak ıı
kı bir isticvaba tabi tutulduktan 
ıonra ıerbeıt bırakılmııtır. 

Eakl Alman ba,veklli 
öldUrUldU 

Pariı, 30 (A, A.) - Eski Alman 

'baıvekili ceneral Yon Schleicherin 

Berlin civarındaki bir sanatoryum 

dabuıün teYkif edilirken öldürül

müt olduju teeyyüt etmektedir . 

Ceneral mukavemette bulundu· 

ğundandan kendisini t ~ife me
mur edilenler taraf andan vurul • 
muftur. 

HUcum kıtaatı araaında 
layan 1 

Viyana, 30 (A.A.) - Berlinden 
ıelen haberlere göre bütün Tier
p.rten mahallesi zab!la tarafından 
itıal eclilmi9tir. Hücum kıtaatı a • 
ruında iıyan çıktıjı ve isyanın 

bqı Münihte olduju bildirilmek • 
tedir. 

Hltlerln beyanname•I 

&erlin, 30 (A.A.) - Milli aoı -

yalilt matbuat büroıu M. Hitlerin 

imzuını tafıyan a9ağıdaki kararı 

neıretmİftİr: 

"Erkinı harbiye reiıi M. Röhmü 
buıün a-zlettim ve yerine grup imi

wi M. Nutzeyi tayin eyledim. E· 
mirlerime muhalif hareket edecek 

olan Rüesa fırka dan ve hücum 
krtaatmdan tardedilecekler ve 

M. Göring matbuata beyanatta 
bulunarak dem it tir ki: 

"Bize mukavemet edenler tama· 
men kurşuna dizilmi§lerdir. Resmi 
mahafil tedip harekatının batvekil 
tarafından verilen emirler dahilin
de ve muntazam bir plana tevfi • 
kan yapıldığını söylemektedir.,, 

Matbi.lat hUrrlyeti kald1rılde! 
Bertin, 30 (A.A.) - Bazı ecnebi 

ıazetelcr Almanyada matbuat 
hürriyetinin kaldırıldığını ileri sü
rerek yeniden gürültü yapmağa 

ba§lamıılardır. 

tir. 

Amerikanın Almanyaya 
verdiği cevap 

Berlin, 30 (A.A.) - İstikraz· 

ların dr.ni meselesinde Amerika

nın Almanyaya vermiş olduğu ce· 

vap, mali mahafilde iyi bir kabu· 

le mazhar olmamıttır. Bu mahafil, 

bu cevabı menfi adde:mektedir. 

Rana Bey Jstanbula 
gelecek 

Ankara, 30 (Hususi) - Güm~ 

rükler -vakili Rana Bey meclis tali
linde İstanbula gidecektiı-. 

Meclis pazartesi ~ünü toplanil· 
cnktır. 

Gazete muhabirlerine 
ko'ay:1k 

Ankan~ , 30 (Hu3u:;i) - i1cc· 
liste ,beynelmilel konferans ve 

kongrelere itlirak i~in memleketi -

m ize gelecek ve memleketi01"zdcn 

M. Rosenberg, Völkischer Beo
bachte gazetesinde yazdığı bir ma
kalede bu giib gazetelerin nasıl 
ınatl :;at hürriyetini ıuiiıtimal et
iklerini gösterir vekayi zikretmek 

1 ·r b k"l' t bd"l Gümrük teşkilat layihası geçeceklere sergi, banyv panayırla 
ngı 1~ aş ve . ~~ e 1 

- Ankara, 30 (Husuai) - Güm- ra,, ıenliklere iştirak edeceklere 

t dir. ava ya gı ızor rük vekaleti umumi müvazeneye meccL'.nen vize verilmesi li.yıhası 
- Mumaileyh, bilha11a Alman kim 
ya t:..abr~kl'\ları etrafında elinde fo
'.oğa1·f makinesiyle ıeceleyin dola· 
pı. v~ cürmü me9hut halinde ~a-

Londra, 30 (A.A.) - Başve· dahil kısımlarına mahsus teşkilat müzakere edildi, Müzakere sıra -

kil pazar günü Lossi Emoutha git- layihası hazırlanıyor. aında Ahmet İhsan Bey, mütekabi-
mek üzere Londradan ayrılacak· liye~ şartiyle elinde hükumetinin 

kalanl. lnıiliz gazetecisinin vak'n 
smı kaydederek diyor ki: 

tır. Kendisine gaybubeti esnasın· Polislerin imtihan evrakı vesikasını ta~ıyan ecn'!bi gazete 

Ankara, 30 (Hususi) - İmti · muhabirlerinin de bu esnada iıtifa da başvekil muavini M. Balewin ı 
vekalet edecektir. 

"Bu itlerle alakadar olan ve ---·----------
maskelerinin dü9mesinden muğber m:ınya dahilinde bir tethiş rejimi 
bulunan mahafil Alman - İngiliz gibi gösterilen milli sosyalistliğin 
münaıebatını bozmak için Alman· şimdi de ecnebi nazırJarmı öldür· 
ya aleyhine neıriyata baılamıtlar- miye hatladığı zehabına kapıla -
dır. caktır.,, 

Daha geçenlerde lngilterenin 
M. Rosenberg makalesini şöyle 

nüfuzlu siyasi mahafilinin naşiri 
bitirmektedir: 

efkarı olan Taymis gazetesi, Le • 
hiıtan dahiliye nazırı M. Pirerocki- "Milletlerin ve devletlerin baya
nin katli haberlerini huli.ıa ederek tı çok kıymetlidir. Bu hayat harp 
bu katilde milli ıoıyaliıtlerin müc- te milyonlarca genç ölürken kendi 

hanları biten komiser}erlc merkez 

memurlarına ait evrak tetkik edil

mektedir. 

Üç Ba,tık devleti 
Riga, 30 (A.A .) - Litvanyı 

matbuatının öğrendiğine göre üç 

Baltık devletinin siyasi mümessil -

leri arasında Launasda bir müla
kat kararlattırılmııtır. 7 temm•.ız· ı 

da TIJku bulac3.k olan bu mülakat 
mezkt'lr memleketler arasındaki 

rim addedildiğini iddia eylemıtir. itlerini yürüten bu aibi adamların teşriki mesainin taninini istihdaf 
Bunu okuyan bir lnıiliz karii Al· manevralarına hizmet edemez.,, eylemektedir. 

de ettirilmelerini teklif etti. Teklif 
kabul edildi. 

Gandige . suikast! 
Bombay, 30 (A.A.) - Gandiye 

kartı yeni bir 11uikaıt ketfedilmiş

tir. Suika.ıtçiler, Gandinin bindiği 

treni yoldan çıkarmak için 1ndrani 

nehri üzerindeki köprünün başına 

iki demir potrel koymuılardı. Fa• 

·at yol muhafızları, bunları gör • 
mü~ ve vaktinde yetiterek kaldır· 
mışlardır. 

, 
• 



IŞARETLE/t --······ ........ ..-.. _. .. . 
Yazıcıyı tanımıyan 

okuyucu 
• Ei• münakataya meraklı iteni%. 
yahat çenenizi avuçlannızın a~a~ı~a 
ahp dü,ünen alaob11tl11rından bm 1 

• 

seniz: 
_ yazıcı mı okuyucudan, ekuyu-

cu mu yazıcıdan çıktı.. Diye, tıpkı ta

vuk mu yumurtadan, yumurta ~· t~~ 
vuktan çıktı hikayeıine benzer bır du-

!Ünceye dalabilirsiniz. 
kuyucu • Bana ıorarsanız, yazıcı o 

cıdan do · dan olur. Okuyucunun yuı 
iutu Ademin kaburgalanndan Hav -
vanın doiutu ıihi doğmuttur. 

.• d bi attan hah • tik yazıcı, tabu e e Y •. 
. h•)A .. d ''•ürnÜZ amatorler 

aedıyor, a a ıor us 
. . k d·ı . • "lk okuyucularıdır. 

gıbi en ı erının ı • . d 
Sanıyorum ki, a11l sanat ıçı~ e;en za
man yasıcının kendi yazıp, en. ı a~u-

. tircliii demlerdı galı • 
ıunu yenne ge .. . d... · 

1 d
,.. "b" dütünur, ııte ıgı gı -

ha. ste ıgı 11 1 •• 1 h . 
, • t diiİ gibi soz er, o~una gı· 

bi yazar, ıı e ,. h . 
d 

"h a oridiyor oşuna gıtmıye ene o,um • . .. 
''h ... ;tınıyor der" Dunyayı 

ne oıuma • .. -
kendi ölçüıiine ıore o)çer. Aman fU 

unlar• anlamamıf, anlatayım 
yazımı, f 

d. kal• patlatmdz. 
ıye ı•kA • o d be •d O kendi ma ı ar:esının ere yı ır. 

• • • 
yazı makinesi kurulmadan ıanat 

adamlarının yan yana gelen derebey
lerİ pi zaman :uman toplantılar, 

yaptrklarınJ birbirlerinin okuyucusu 
haline geldiklerini görüyoruz. Sanat
kar gruplarının bftzan bir han oda • 
sında, bir dükki.ncia, bir meyhRnede 
toplanıp eıerlerini birbi .. lerine oku • 
duklan devir pek uı:a" d.eğilrtir K. 
l:tir nevi Eıtetik mül:ta'tı:lcsı:lir. Şiire. 

ıiirle, hikayeye hikaye il•, dest"''" 
dutanla mukal:tele edı,Jıiı bu J•virde 
bu1rün anladığnnız manad' muhnriri 
tahMn tanmuyan, muharririn tanıma
dıiı okuyucu :zümresi henüz düşünü-

lemezdi. 
Yazıcıyı kütleleri fethedecek, u • 

zak diyarlarda manevi hüküm sürecek 
llir fatih diye tasavvur etmek kim • 
senin aklından seçmiyordu. 

Muharriri fatih haline koyan kı -

aaca Rönesans f1l1l hJr "lti'1in to -
p•ft\ı ateıliyen bu ıel:tepten biri de 
a,.llirı makinesidir. 

Baıkı makinesi, muharririn izini 
el ieacahından aldı, fabrikaya soktu. 

Baskı makinesi ona fabrikanın mÜf· 
terisine benziyen bir zümre halketti. 

El aanayiinden makine ıanayiine 
PÇlnek l:tütün huıuıiyetlerini muhar
ririn ve okuyucunun hayatında seyre
debilirsiniz. 

Nasıl fabrika mallan ısmarlama ye
rine dok halini aldı iae, muharrir de 
eakiden ıadece tek l:tir sev1rili, yahut 
tek bir hadise için kalem kullanırken, 
yava" yavat kollektif tipler~ çıktı. 

Dikkat ediniz, hala edebıyatta en 

huıusi hayatların tahlilinde bile kol • 
lelrtif bir unıur bulursak memnun olu· 
yonız. 

• • • 
Muharririn en hür olduiu zaman 

ne vakitti diye bir süal sarmayın, çün
kü hürriyet, istipdat çok nisbi bir t•Y· 
dir. 

lnıanlar bir boyunduruğu ta,ıdık
ça n bu boyunduruktan memnun ol· 
dukça orada bir hürriyetsizlikten bah
ıetmenin imkanı yoktur. 

Kendi arzulannı kütlenin arzula • 
rına uyduran muharrir bu büyük sa • 
aeyİ devrinde ke:ıdini hür sayabilir. 
Fakat bu hürriyet zaruretlerden ne ka-

Yüz elli yaşını geçen ihtiyar gömüldü 
Zaro ağanın cesedi Üzerinde otopsi yapılmış böbrek

lerinin ve ciğerlerinin harap olduğu. görülmüştür 
Pertembe gecesi ölen dünyanın 

en ihtiyar adamı Zaro ağa dün 
saat dörtte Eyüp mezarlığında ha
zırlanan yere gömülmüttür. 

Zaro ağanın torunları dedeleri • 
nin kendilerinin müsaadesi olma -

dan tetkik için parçalanmasına ra
zı olmıyorlardı. 

Dün ııabah Zaro ağaya bakan 

doktor Behçet Sabit Bey Zaro ağa
nın torunu Cafer Efendi ile görÜ§· 

müş, otopsi yapılması için müsaa -
desini almı§tır. Behçet Sabit Bey 

sonra her hangi bir itirazın önünü 
almak için Cafer efendiden bir ıe
nette almı§hr. 

Bunun üzerine Etfal haıtahane -
sinde Zaro ağanın cesedi açılmıt, 

Hastahanede ihtiyarın kafa kalıbı alı

nırken (i aretli Doktor Behçet 

Sabit Beydir). 

beyni, baraakları kalbi, mideıi vel
hasıl her yeri ayn tetkik edilmit -
tir. 

Neticede Zaro ağanın bütün vü· 
cudunun yıpranmıt, baraakları, 

böbrekleri harap olduğu anlatıl -
mış, ciğerlerinde de töberküloz a· 
sarı görülmüttür. Zaro ağanın ay· 
ni zamanda vücudunun kalıbı da 
alınmıthr. Saat üç buçukta Zaro 

ağanın ceıedi belediyenin cenaze 
otomobiline konmuı, torunları da 
bet otomobile binerek dedelerini 
Eyübe götürerek toprağa tevdi et· 
mi!lerdir. 

Zaro ağanın kat'i yatı doktor 
Behçet Sabit Bey tarafından ya
pılacak tetkikat neticesinde anlatı 
lau.ktır. 

Ihtikir tahammül hudud"Qnu aşmıştır! 
Avni Bey,muhtekirleri kahredecek salahiyetler verilmiştir. 
Mücadeleye hazırlığı anlamam. Bu istihzaya benzer, diyor 

Belediyenin ıubelere ıılcı bir e

mir vermesine ı-ağmen henüz ih -

tikarla mücadeleye esash s~rette 

hatlanmamı!tır. Bazı şubeler mm
takalarında bu huıuıta tetkikat 
yapmaktadır. Belediye daimi en -
cümen azalarından Avni Bey de 

ihtikarın halkı kuıp kavurduğuna 
kanidir, diyor ki: 

"- lhtikar ''Hrdır demek caiz 
değildir. İhtikar tahammiilsuzdır 
demek doğrn<luı·. Çünkü ihtikar 
ancak lın tabirle ifade erlilebilir. 

Muhtekirleıi kahrerlccek terlbirl.e
ri selahiyetleıi Millet :Meclisi ala -
kadarlnra veı·miştir. lhtitkarla 
mücadeleye hazırlığa anlamam. 
Ru biı· istihzaya benzer. Kırk pa
ı'alık bir ~ey on kuruşa ;;:atılıyor.,, 

• * "' 
Ad· :d ·· p ha 1 

şikfıyet edilme hie idi. Birçok ırıdai 
maddeler hemt>n. hemen iki misli · 
fiatla . atılıyor ve pahalıhğm önü -
ne geçmek icin belediye hir ıniid -
dettenheıi tetkikat y:qnyordu. Bu 

Şehrimize gelecek seyyahlar Müsadere edilenAmerikan 
Bugün Romanya vapuriyle teh - malları hakkında 

rimize iki yüz kadar seyyah gele· 
cektir. 

dar uzaktır. Bu bizzat bir zarurettir . ' aksı sayılamaz. 

Muharriri tanımıyan okuyucunun 
bolluğu, aanat kıymetini iktısadi öl • 
çülerle ölçmeie batladı. 

• • • 
Bugün okuyucu ile yazıcı arasın • 

daki münasebet bu bakımdan ilerli • 
yor. 

Söz buraya l'eldikten ıonra ravet 
tabii olarak bir ıüal sorulabilir: 

" - lktıaat i,J,.ri &İttikçe amme
nin kontrolu altına giriyor. Sanat ce
reyanı ne olacak? 

Sanırım buna v•rilecek cevap ba -
ıit bir darbımesel olacaktır: 

" - Ön tekerlek nereye gidene 
arka tekerlek te oraya ıider." 

Sadri Etem 

Harp esnaıında müsadere edil
mit olan Amerika tebaasının mal
ları hakkında Amerika hükumeti 
ile hükumetimiz arasında müzake· 
re batlamıt ve birinci toplantı ya· 
pılmıtlır. 

Bu müzakerede Amerikalılar 

namına M. Nielsen ve memleketi
miz namına da muhtelit mübadele 
komiıyonu reiı vekili Esat Bey bu
lunmaktadır. 

ikinci toplantı salı günü yapıla· 
caktır. 

latanbul - Edirne yolu 
Turing klüp htanbul ile Edirne 

arasındaki toıenin asfalt olarak İn· 
tası için Dahiliye vekaletine müra
caat etmittir. 

tetldkat neticelenmiş, bundan son
ra helcdiey hududu haıicinde bu -
Junnıasma rağmen Kartal, Pendik, 
Maltcpeden kayıklarla yiyecek ve 
~ehzc götiiriilmesine mfümade edil
miştir. 

Bugünden itibaren Adaya ka -
yı ·1ar yan a k. ış yapa i1e -
ceklcrdir. Belediye Adada mü -
nasip bir meydam pazar haline ge
tirecek, haftanın muayyen bir gü
niinfle burada pazar kunılmasına 

ıniiı;:aade erlerektir. 

Deri ve lastik ayakkabı 
meselesi 

Deri ve laılik ayakakbı mesele • 
ıinden son aldığı vaziyet üzerine 
ayakkabıcılar dün Ticaret odaıın· 
da toplanmağı kararlaıtırmıtlar • 
dı. Fakat bu toplantı yapılamamıt· 
tır. 

Yunan aporcular1 Uluda§dan 
geldiler 

Yunaniıtandan gelen dağcılık 

ve yürüyücülük klüp azaları Bur
ıaya giderek Uludağında Kayak 
sporları yapmıtlardı. 

Sporcular dün Buraadan ıehri

mize dönmütlerdi. Dün lıtanbul • dağcılık ve yürüyücülük klübü ta -
rafından tereflerine bir ziyafet ve- 1 
rilmittir. 

1 

----- ········-
Yazın sinema 

olur mu? 
"Ak,am" arka:latımızda, Ak,am

cı İmzaaiyle yazı yazan mealektaf, Cu
ma &'Ünü, belediye ile sinemacılar ara
sındaki anlafamamazlığ11 dair bir yazı 
yazdı. Bu yazıda: "Ceffelkalem hiuı • 
yatımıza göre, iki taraftan birbirini ;ı. 

tizam etmeği ciddiyete muvafık bul -
mayız" diyen bu arkaclat "Belediye 
ne yaptığından kendi de emin değıl • 
dir ... ileri giderken halka da biraz e· 
hemmiyet vermek lazımdı ... Ba9ka "'e 
cazibeli bir eğlencenin mevcut olma • 
ma11 kıymetini bütün bütün arttınr." 
Yollu ıözlerle, saman altından su vü
rüterek, i,i etraflı ıurette tetkik ve 
tahlil etmeden, hiuiyatına göre, ıine
macıları i!tizam eder görünüyor ve 
bilhaua diyor ki: 

Sinemalar kapanacak ta ben sine • 
maıız ve eğlencesiz kalacak mışım ! 
Kimin umurunda? •.. Halbuki her fey 
işte bu istihfaf edilen "ben" im ve her· 
~ey, bütün bu belediyeler. nizamlar 
"ben" im içindir. Yani halk içindir. 
Halkın çalışabilmesi, eglenmesi ve 
mes'ut olması içindir. 

"Aktamcı" imza11nı kullanan bu 
arkada,la, bu fikirde beraberiz. Amma 
bu kadar kati değil. Belediyeler, ni • 
zamlar, halkın çalı,abilmesini, eilen• 
meıini ve mes'ut olma11nı da biraz ol• 
ıun korur. Belediye, Sıhhiye mGe11e • 
sesi değildir. Fakat, halkın 11hhati ile 
de meıiul oluyor. Bu itibarla, beledi· 
yenin, ıinemalara yaz ıünleri fiim 
ıöıtermek müıaadeai vermesini doğ • 
ru bulmıyoruz. Sinema, lıtanbul hal· 
kının belli batlı bir eğlencesidir. Ba•· 
ka eğlencelere göre ucuz sayılır, az 

çok ta faydalıdır. Şunu unutmamalı • 
dır ki, ıinema yaz değil, kıt eğlence • 
ıidir. Halkın çalıtabilmeai, eğlenmesi 

ve mea'ut olması için nizamnameler 
yapan, halkın sıhhatini koruyan be • 
lediyelerin, yaz ıünleri, yüzlerce kişi
nin, havaaız, karanlık dehlizlerde, gün 
gönnez salonlarda kapalı kalmasına 

cevaz. vermemelidir. 
Bu ihtilaf, yaz günü, sinemalar - · 

dan, halkın da memnu" olıoaıılaiım 
bize pek ıüzel ıöıterdi. Yazın, eaa • 
sen ıinema ıeyİrcileri yarı yarıya ek· 
ıilir. Yaz ıünleri ve geceleri ıinema· 
ya aidenlerin bir çoiu iııkla maıuka, 
seri k11mı da nereye ıidecelderini bi • 
lemiyen ve kapılan yirmi bet kuruta 
açık olduiundan vakit öldürmek için sı 
denlerdir. Sinema seyircileri kı9ın ço
iahr. Eier belediye, sinemalan kıtın 
kapatmı9 olsaydı, bu yasak, gürültü· 
lü bir aksiHda uyandırac:akb. Hüku
met otoriıeti, kuru sürültüye kulak 
hile vermez. Devlet otoritesine kartı 
koyar bir vaziyet alan ıineınacılann 
ve eilentiıiz kalan halkm tikiyetleri· 
nazarı dikkate alınmaz ve darüliceze 
reımi verilinceye kadar sinemalar ıe
ne kapalı kalırdı. Fakat 9ikiyet tetle
ri fazla olurdu. Halbuki timdi, sine • 
macılardan ı.a,ka kimsenin sesi çık • 
madı. 

- Çok iyi oldu, sinemalann ka • 
plll açık diye ıiriyor ve bunabyorduk. 
Kapandılar, kırlarda temiz hava alı10-

ruL 

Diye 1evininlerin say111 pek çok • 
tur. 

•• Aktaıncı" imzHı kullanan arka • 

Sellml izzet 

p 

DEHRi Efendi Görüvor? 

- Lütfen sayıfayı çevirinır -

ı 

- Dehri Efendi, Keçi Borluda hir 
iatasyon mmauru mühim bir teY icat 

etmit- ,/ 

••• ( 180 • 120) liraya mal olan ze
hirli ıaz elbiseleriyle-

••• Zehirli aa:ı maıkelerini dört 
buçuk liraya temin etmek çareıini ket· 
fetmiı ... 

• • • Dojrusu bu vatanclatın ilim 1 
adamlarımıza nümune olacak ketfi in
saniyete, memlekete büyük bir biz • 
mettir. 

Dehri Efendi - Y almz intani yete, 
memlekete deiil, doıtum: lktı1adi • 
yata da hizmet etmiı oluyor. 
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İngiltere, deniz ve 
lıava kuvvetlerini 
nasıl kuvvetlen

diriyor? 
Londra, 30 (A.A.) -

Telegraf yazıyor: 

Terazi davası Sinemacılar Ankaraya bir 
Daily murahhas gönderdiler 

Belediye ile sinemacılar arasın- Bunlar k1rık mı imiş?Zabıt 
daki ihtilaf devam ettiği için sine - tutanlardan sorulacak! 

''1937 senesinde tezgaha kona· 
cak lngiliz harp gemilerine şimdi
ki atış süratinden iki defa fazla 
aüratle atef edecek yeni model 
toplar konacaktır. Gemilerin ha;· 
lıca kısımları hava bombardı

manlarından ma:ıun kalmak için 
tertibata malik olacaktır. Hava 
müdafaası sekiz ilci on iki adet ye 
ni modelde hava topları ve birçok 
ağır mitralyözlerle ikmal edile
cektir. 

Bu yeni tip gemilerin nümunesi 
"Kral Berinşi Jorj,, ismini taşıya· 
cak ve buharlı türbin makineleriy
le mücehhez olacaktır. Gemilere 
ayni zamanda Diesel motörleri de 
konacaktır. Bunların toplarının 

cesameti, 1933 bahri konferansı 
neticelerine bağlı olacaktır. 

Lakin diğer devletler 35 bin 
tondan fazla cesamette gemi inşa 
edecek olurlarsa, İngiliz bahriye· 
si geri kalmak İstemiyecek, yeni 
yapılacak gemiler her cihetten ec· 
nebilerin yapacaklarına müsavi o
Incaktır .,, 

Hazineye ait islahat . . 
pro1esı 

Vardjuşöp, 30 (A.A.) - Meb .. 
usan meclisi, hazineye ait ıslahat 
projesini 200 reye karı ı 385 rey· 
le kabul etmiıtir. 

Hükumet, bu münasebetle iti
mat meselelesini mevzuu bahset .. 
miştir. 

Projenin son maddesi şöyledir: 
Hazineye ait ahkam, bir takım 

kararnamelerle kanun !ekline so· 
lrulacaktır. 

Bu karrnameler, 31 ki.nunn • 
evel 1934 ten evel ayan ve mebu· 
san meclislerinin tr.sdikine arze
dilece!-:tir. 

Bu kararnameler, parlamento 
bu hususta yeni bir knrar verinci· 
ye !tadar muteber olacaktır. 

Maliye nazırı, gıda maddesi o

lan ve resimlerden muaf tutulan 
7.~hire hakkında da ayni suretle 
t:J.uamcleyc devam edileceğini 

söylemiştir. 

Prens, Alman abidesine 
çelenk koyuyor 

Londra, 30 (A.A.) - Prens 
Kaya, beraberinde milli müdafa
a nazırı olduğu halde Alman harp 
maktulleri abidesine bir çelenk 
koymu,tur. Pren.s Berlin askeri 
kumandanı ceneral Schaumburg 
ile ~irlikte askeri kıtaatı teftiş ... . 
etmittir. 

Prenı, birkaç gün sonra Tan • 
nenburg muharebe meydamnr ge
zecek ve bu münasebt:tle Reisi • 
cümhur Mareşal Hindenburg ta • 
rafından Neudeckde~ i malikane· 
sinde kabul edilecektir. 

Feminist grupu 
Paris, 30 (A.A.) - Ayan mec· 

lisinin g~.._;init grupu, taleplerini 
ve şikayetlerini ve yaptıkları pro .. 
pagandanın muvaffakıyetli neti
celerini bildirmiye gelen şark fe. 
ministleri grupunu kabul etmiştir. 
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clatın bir iddiaıı doğrudur. Belediye
nin, halka ehemmiyet vermesi lazım
dır. Amma, ıinemaların film göster -
melerini yasak etti diye, o arkadaı gi
bi, bu İfe, dürbünün ters tarafiy le 
l»akmamak ıartiyl-=... Belediyemiz, ~·az 

cünleri ıinemalan kapatmamakla, h11J
ka ehemmiyet vennemiı oluyor. 

Yazın ıinemalar kapanmalıdır. 

Sellmi izzet 

maların hepsi kapalı bulunmakta • 
dır • 

Dün sinemacılardan bir grup 
Başvekil ismet Paşaya müracaat 
ederek istediklerini bildirmişler • 
dir. İsmet Paşa kendilerinin hüku
mete tahriren müracaat etmelerini 
söylemiş, bunun üzerine sinema • 
cılar dün ak§am Cevat Heyi mu -
rahhas olarak Ankaraya gönder • 
mişlerdir. 

Evleri basan sular nasıl 
boşaltılacak? 

Yağmur ve seylap dolayısiyle 

evlerin alt katlarım ba~an suların 
itfaiye arazözleri tarafından boşal· 
tılması hakkında hazırlanan tali · 
matname daimi encümen tarafın· 
dan çıkmıştır. Yağmur ve seylap 

dolayısiyle evlerin alt katlarını su 
basarsa bunlar itfaiye motörleri ta
rafından parasız boşaltılacaktır. 

Başka suretle evleri su basarsa 
buralardan ilk bir saatinde on lira, 
müteakip saatlerde de beş lira bo -
şa.ltma parası alınacaktır. 

Köyler mektep istiyor 
Vilayete tabi bazı kazalardaki 

köylerde mektepsizlikte şikayet e

dilmektedir. Bazı köylüler biz· 
zat çalışarak mektep yapmıya ta • 

lip olduklarını, vilayetin yalnız 
plan ve malzemeyi vermesini iste
miılerd ir. Bu şekil hakkında tet • 
kikat yapılmaktadır. tık olarak 
beş köyde köylünün yardımı ile 
mektep yapılması muhtemeldir . 

Esnafa verilecek sıhat 
cüzdanları 

İstanbul üçüncü ceza mahkeme· 
sinde, dün Zare Efendi isminde 
bir telci ölçüler kanununa muha -
lif harekette bulunduğu iddiasiyle 
muhakeme edilmiştir. 

Belediye zabıtası memurlarınca 
tutulan zapta göre, Zare Efendinin 
Gala tadaki dük <anında iki tane te
razi bulunmuş, bu teraziler için 
ayar kağıdı alınmadığı anlaşılmış . 

Zare Efendi, mahkemede şöyle 
diyor: 

- Evet, bu teraziler ıçın ayar 
kağıdı almadım. Çünkü ben bun • 
lan kullanmıyordum. Bunların iki
ısi de kırıktı. Dükkanın üst katın • 
da, hırdavat arasına atılmış, duru· 
yorlardı ! 

- Sen dükk~nda çivi de ~:ıtı • 

yorr.ıuşsun. Çivi!eri neyle tartıyor
yordun?. 

- Ben; şimdi yalnız tel satıyo -
rum. Çiviler eskiden kalmadır. Es
kiden nalburculuk ediyordum!. 

Zare Efendi, teraziden birinin 
parçalarını getirmi~ti. Gösterdi: 

- lşte, bunlcı.r ... kırıktır .. ister· 
seniz. size'bırakayım. Tetkik huyu· 

runuz!.. 

- Li;zumu yok .. Peki terazilerin 
kırık oiduğunu iddia ettiğin halde, 
bu hususta tutulan zapta imza at -
mışsm. Zabıtta bunları sağlam ol
dukları yazılı?. 

- Efendim, gürültü, patırtı ara· 
sında şaşırdım, imza atmağa mec
bur oldum .. Z ten m murlar "iti -

razım mahkemeye anlatırsın!,, de· 
diler. Ben de İ§te size anlatıyorum! 

- Netice itibariyle? . 

- Bu memurların şahit olarak 
mahkemeye çağrılmalarını istiyo -
rum. Teraziyi nerede ve ne halde 

Esnafın sıhhat cüzdanlarını şim bulduklarını gelip söylesinler!. 
diye kadar belediye veriyor, buna Mahkeme heyeti, bu isteği kabul 
mukabil de muayyen bir ücret alı- etti. Muhake:-=ıeyi teşrinievvele hı· 
yordu. Bu cüzdanlar sonra esna· raktı. 
fın kendi cemiyetlerine gönderili • 
yor, orada esnaftan ayrıca senelik Yaz tatilinde hangi mah-
aidat alındıktan sonra cüzdan ve· kemeler nöbetçi kalacak? 
riliyordu. Temmuzun yirmisinde başlıya • 

Belediye esnafın bundan şikayet cak ve Eylülün beşine kadar süre· 
e~tiğini anlamış, bundan sonra cüz cek olan mahkemelerin yaz tali • 
danlnrm esnaf mürakipliği tarafın- linde hangi mahkemelerin nöbetçi 
dan verilmesini kararlaştırmı~tır. kalarak miistacel işlere bakacakla· 

Cüzdanlar mürakiplikten verile- rı heniiz Adliye vekaletinden 
' cek, belediye yalnız bunları tasdik müddeiumumiliğe bildirilmemiş· 

edecektir • tir. 

F enerbahçeliler arasında 
ai.le ziyafeti 

Fcncrbahc;c spoı· klübünden: 
Bütün Fener bahçelileri bir ara • 

ya toplayıp güzel ve neşeli bir ak· 
şam geçirmek gayc:;iyle Ağı:.ı5to • 
sun ' 7inci cuma günü akşamaı 20 
de Fener bahçedeki Bclvü bahçe • 
sinde yalmz klüpte mukayyet bu • 
lunnn azaya ve ailelerine mahsus 
olmak iizere bir ak~am yemeği ter· 

tip edilmiştir. 
lştirnk etmek istiyen azanın cla

vetiyc!crini alMcı.k için l T emmu7 
934 terihindcn itib:-.rcn klübe mü • 
racaatlnrı rica olunur. 

Bomba davasında karar 

Birinci ve üçüncü ceza mahke • 
nıesiyle dördüncü hukuk mahke· 

me:;inin nöbetçi kalacakları söyle· 

nilmel<tedir. 

"Savaş,, aleyhine bir 
dava açıldı 

Müddeiu:numilikce "Savaş,, ga· 
zctesi aleyhine bir dava açılmışlır. 
Dava, hct· çıkan sayıdan miiddeiu
mumiliğe muayyen mikt,rda ve 
m:.ınl1.zam olarak gön~erilmesi 
icap ettiği halde, bunun ihmal celil· 

d i ği noktasındandır. 

Cebini kar ıştmranı yaltaladı 
Dün sabah seyyar meyveciliği 

yapan Mevlut cebinin meçhul bir 
şahıs tarafından karıştırılırken 
farkına varmış ve yankesiciyi der· 
hul yakalamıştır. Şişli - Tünel arasında işliyen 

tramvay arabas•na bomba bırak • 

mak davasının kararı, İstanbul ü -
çüncü ceza mahkemesince bu 
aabah bildirilecektir. 

Cevdet ismini taııyan hu yan

kesicinin kahvecilik eden Cemal! 
efendnin de 116 lirasını çaldığı 

anlatılmıthr. 
1 

Şelirin temizlenmesi için 
harcanan para 

İstanbul şehrinin temizlenme· 
si yolunda bir sene zarfında bele
diyece (1,373,048) lira sarf edil • 
miştir. Bu miktar, istatistikten cı
karılmış ve 1929 senesine aittir. 
O sene tanzifat i,lerinde 335 me
murla 22,328 amele çalışmıştır. 

932 senesinde memur adedi azal
mış ve amele adedi çcğaltılmıştı. 
Fakat 932 senesi masrafı da yir • 
mi dokuzun aynidi:-. Yani 1 mil
yon 345053 lira sarfiy<..t vardır. 

933 ve 934 seneleri sarfiyatının 

da diğer nispetlcrden farksız ol • 
duğu tahmin ediliyor. 

Kabile mektebinden bu 
sene mezun olanlar 
Tıp Fakültesine bağlı kabile 

mektebinden bu sene 30 hanım 

mezun olmuştur. Haseki hastane· 
si profesörlerinden M. Lipman 
demiştir ki: 

"- Bu sene birinci sınıf tale
besi tamamen muvaffak olmuş ve 
hiç dönen olmamıştır. İkinci sı .. 
nıf imtihanında ise ancak 3 kişi 

dönmüştür. Yalnız Ebe mektebi -
talebelerinin tahsillerini daha 
mükemmel bir surette !'aptırılma· 
sı için hastanedeki doğum mikta
rının çoğail!lması İazımdır. Bu 
da Sıhhat Vekaletince düşünül -
mektedir. 

Takas suiistimali mese
lesinden tevkif edilenler 

Takas suiistimali mese!esinden 
dolayı tevkif edilenlerin hepsi hak
Kında lstanoul agır ceza mahke -
mesince beşer yüz lira kefaletle 
serber.t bırakma kararı verilmiş, 

bunlardan Fazıl, Kasım, Yusuf Zi
ya, Faik Beylerle li..."llon kralı Diya 
mandi, Mavridi, Perikli Efendiler, 
kefalet muamelesini yaptıl'arak 

çıkmışlardı. 

Mevkuflardan "n ~on olarak Ar· 
mando Kova Efendi ele kefalet 
muamelesini yaptırmış. cliin ser • 
best bırakılmıştır. 

Polis hab~ rleri 

Bir hırsızhk ve bir iddia 

GCınün sıyaseti ... ,_, ....... 

Almanyada ayrıl
ma alametleri 
Alm:myada son günlerde baılıyan 

dahili ihtilafın bertaraf edildiği, ihti • 
laf ile ,.Jiıkadar olanların barııtırıldığı 
haber verilmclde beraber, meselenin 
kapanmaktan çok uzak o!duğu anla§t• 
lıyor. Fon Papen, nutkunu irat ettik
ten sonr:ı Dol<tor Göbels ile Ceneral 
Goreng onun tenkitlerine cevap ver· 
mck için birbirleriyle adeta yarı§ eder
cesine hareket ettiler. 

Esasen Her Hitler kabinesinin mü
tecanis bir k bine olmadığı malüm • 
du. Almanyada Cümhuriyet rejimi esi< 
den birbirine zıt olan kuvvetlerin bir
leşmesiyle mümkün olabi:di. Fon Pa
Pcnin temsil ettiği Fırka, Her Hitlere 
mukavemet göstermemekle ona yar • 
dım etmi§tİ. 

Çok geçmeden vaziyet değiıti. 
Çünkü Fon Papenin istinat ettiği 

grup Hitlerin siyasetini, bilhassa Hit
lerciliğin preıtiıkarane bir ubudiyet • 
le tatbikini istemiyordu. Bunun neti • 
cesi olarak Fon Papen grupu ilk fır • 
satta hislerini açığa vurdu. Doktor 
Göbels ile Ceneral Goring Fon Pape
nin kabineden çıkarılmasına taraftar 
olmakla beraber Her Hitlerin müfrit 
arkada§lan gibi düşünmediği anlaşılı· 
yor. Buna mukabil Fon Papen ile ;.r
kadaşları tek fırka sistemine ihti • 
lal kök salıncaya kadar taraftar olduk· 
lannı ve bugünkü reislerin canlılık!a

rını "cebbarlık" derecesine götürdük
lerini açıkça söyliyorlar. 

Hatta Fon Papen daha ileri gide • 
rck ikinci ihtilal da!gası ta derinlerden 
kopup gelince bugünkü milliyetçi ıoı· 
yalistlerin o zaman halis sosyalist ol
duklarını isbat edeceklerini söylemıı
tir. 

Böyle bir vaziyet büyük arazi sa· 
hiplerini müteessir edeceği için Fon 
Papen Kommünizm aleyhinde yapı • 
lan ihtilalin kommünizm prosr•rnını 
tatbik için mi yapıldığını ıormağa Hi. 
2um gördü. 

Hitlcr taraftadarı, Fon Papen ile 
grupunun ıeaini k11mak iatedikleri i-
in l · de cı.~nda kendisi He 

arkadaşları bunlar tarafınd n te in f" • 

dilenler arasına girerler. Fakat anlaı.ı
lan Her Hitler müfrit dostlarını zaptı
rapt altında tutm.ık için çahtacak 'c 
bu suretle timdiye kadar devam eden 
vahdeti muhafaza edecek, bununla be· 
raber inkısam meseleıinin ancak za • 
man işi olduğu da ıon derece vazih • 
tir. 

Çünkü A!manya halkının nazi re-
ler tarafından sÖ) )enen her sözü, •npı. 
lan her işi tereddütsüz ve ınukave • 
mebiz kabul etmiyeceği anlaşıl yor. 

ö. R. 

Elim Bir Ziya 
İstanbul Üniveı·sitesi Hukuk Fa

kültesi ikinci sınıf talebesinden 
Edirnekapıda Cınarccsme sa· • • 5· · 

kağıncla 28 numa;alı e;d~ oturan Dılber Zade lbrahım ., 1nası 
Arap Halit efendi evinin bahçe· Beyin mahtumu Ali Bey 
sinde yatarken açıkta bıraktığı el- Kısa bir hastalığı müteakip 
biselerinin cebindeki bir 2.5 luk al pek genç )•aşır.da dün vefat etmiş
tın, bir altm köstek ve4 lira ile tir. Cenazesi bugün saat 10 da 
yelek ve pantalonu vnlınrnışlır. lslnnbulda Cağaloğlunda Molla 
Halit efendi paralarınm arabacı F enari sokağındaki 32 numaralı 
Talat tarafından çalındığı iddia hanelerinden kaldırılacaktır. 
edildiğinden suçlu yakalanmıştır. 

Su mc:şrapasile yaralandı 

Dün Galata rıhtımında bağlı 

duran İzmir vapurunda ahçı çı · 
raklığı yapmakta olan Mahmut 

vapurun f ırmında ekmek pişirmek 
için Şevkidcn ateş istemiş, bu yüz
den aralanncla çıkan münazaa bü

yümüş Mahmut Şevkinin başına 

eline geçirmiş olduğu su r.ıaşraba
siyle vurarak yaralamıştır. 

Sebebi anlaşı!mıyan bir 
kavganın ne icesi 

Beşiktaşta Nail Hal:t efendinin 
arn:unda oturan Hamdi ile ayni 
r.ıahallcden Mustafanın araların. 

da her nedense bir münazaa çık -
mış ve neticede Mustafa Hamdiyi 
taşla başından ağır surette yarala
mı§hr. Suçlu kacmak istemigse 
de derhal yakalanmıştır. 

Grev! 
Milwauce, 30 (A.A.) - Tram· 

va.y amelesinin grevi dev&m et· 
ır.ektedir. Grevin üçüncü günü 
bir kişi ölmüş ve birkaç ki~i de 
yaralanmıştır. Maddi hasar da 
mühimdir. 

İRTiHAL 
Avukat Sabri Beyin babası ve lı-

tanbul müddeiumumiliği muavin .. 
}erinden Ekrem Beyin büyük ba
bası mütekaidinden Mehmet eBy, 

dün irtihal etmiştir. Cenazesi bu " 
gün saat on ikide Beylerbeyindeki 
evinden ihtifalatla kaldırılacaktır• 

Sabri ve Ekrem Beylerle mer" 
humun diğer aile mensuplarına ta" 
ziyct beyan, merhuma mağfiret 
temenni ederiz • 

• 
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Amerikada sicak, 
Türk-

Vakıt'ın Edebi Tefrikası:33 • 
Iran insan öldürüyor! 

Hararet derecesi gölgede Baba-Oğul lıudutlarında 
kırka çıkmışhr 

rtakleden: seıarnı izzet-------------- Nevyork, 30 (A.A.) - Ameri· 
-25- Neler gördüm? 

- Sen ıeytan ınısın? .. Buraya 
benim ıon ümitlerimi de almıya 
mı geldin?. Sen kinısin?. Seni o· 
rada elinde bir tabancayla gör • 
düm: Bugün de kartıında. Ağzın· 
da tabanca ile görüyorum. O ge· 
ce kur§u~la öldürenıedin. Burada 
sözle öldürüyorsun. Bırak be~i .. 
Hem ıöylediklerini neden dinlıyo 

k"ı? Sen adam öldürdün? rum san ... 
Benim ithanı edildiğim cinayeti 
ıen itledio, timdi de kartımda 
durmuf konuıuyorsun .. Buna ce • 
saret ediyorsun .. Ben de oturmuş 
dinliyorunı. Hayır, artık elverir .• 
Seni haber vereceğim. Katil ol -
duğunu ıöyliyeceğim. Seni hakim 
huzuruna çıkaracağım. Görürsün , 
bak sözüme nasıl inanacaklar .. 

Ali Naki başını salladı: 
- Tecrübe et. 

- Söyliyemiyecek miyim sanı· 
yonun? Koyun gibi boğazlana· 
cak mıyım? .. Sen delisin be! 

- Zannettiğin kadar deli deii 
lim. Görüyor ve dütünüyorum. 

- Peki ama benden ne istiyor· 
ıun?. 

- Oğlunu kurtarmak istiyo • 
rum. 

- lhsanı mı?. 
Babanın gözleri yandı, ağzı yay 

vanlattı. 
- Evet. Onu zengin ve mes'ut 

edeceğim. Onu sefaletin süründü· 

ren, ölüdren pençesinden kurla • 
racağım. Zengin ve mes'ut ola • 
cak. 

- Mes'ut .. 
V . ' - e zegın .. 

- Zengin .. 
"' - Belki duymutsundur. Baba· 

lar vardır. Hayatlarını evlatları 
oamma sigortaya koyarlar ve bir 
gün yok olurlar. Ölüleri, evlatları 
na bir servet getirir. Fakir çocuk 

~ zengin olur. Eğer babil intihar el· 
mediyıe, ıigorta kumpanyaıı pa • 
rayı verir. Ölenin kanı, yaııyanın 
elinde para olur. Bu baıit .. Biraz 
feci, fakat büyijklük .. lıte sana a· 
§ağı yukarı böyle bir ıey teklif e• 

diyorum. 
- Bana ha?. 
_ Ne demek istediğimi anlı • 

yoraun. Sevdiğin oğlunun haya~ı 
elinde demektir. Rahat, paralı hır 
ömür ıürer. Benim neden o ci • 
nayeti itlediğimi bilmene hacet 
yok değil mi?. Öldürdüm, meıele 
buraca. Şimdi, döktüğüm kanın 
bedelini ödüyorum. Bu cinayete 
cevap verecek biri li.ır:ım. Bir ka· 
tilin meydana çıkması lazım. 

- Katil benim! de. 
Oilun zengin olur. Anlıyorsun. 

Zengin olur. Zengin olur demek, 
kendine sahip olur demektir. Gi· 
der, ıelir, dütünür, ıever, nefes a 

lır. Rahat, genit nefeı alır. Senin 
olamadığın her ıey olur. Her iste
diğini yapar. Kin bağlıyabilir, 
küfredebilir, nefret edebilir .. Na· 
muıuyla yatar, iyi yürekli bir a ~ 
dam, mütfik bir baba olur. Ken • 
diıiyle iftihar eder, oğlunu sever, 
ona bakar. 

- Mesut olacak! der. 
Halbuki ıen bunların hiçbirini 

yapaınazsın .. 
Ve Ali Naki yaklqtı: 
- Açık söylüyorum. Hi11iyatı• 

91 .-izlemiyorum. Kabul ediyor 

p •'· 
Kaya Huanın zihni altüst ol • 

du. 
N 

. ., 
- eyı •• 

- Serveti. kada hüküm sürmekte olan sı- Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 
Ne ıöyliyeyim istiyorsun? .. "Öl· 

düren benim,, mi diyeyim? Ka· 
til benim mi diye itiraf edeyım? .• 

cak ve rutubet dalgası yüzünden M h 1 b 1 
dün,bi~çok kimseler ölmüıtür. .. a pus arın oyun arına 

' Mıddle West,, de mahıul gu• 
netten yanmıttır. 

Nevyorkta, polis müdürü, fazla 
sıcak olduğu zamanlar polislerin 

geçirilen tahta ! - Söylemesen ne olacak? .. Ci
nayetın ıspat edilecek ve arkan· 
da fena bir isimden başka bir ıey 
bırakmadan öleceksin. Bu daha 
mı iyi?. 

ceketlerini çıkararak vazife yap· H k kt k k • 
malarına müsaade etmittir. er ona a oyun esemeyınce bir 

- Bu istediğin ıey alçaklık! 
- Hayır, bir İ§, bir pazarlık. 

Kaya Hasan, bu adamın doğru 
söylediğine bir türlü aklı yatmı • 
yordu. İ§ittiklerine inanamıyordu. 

- Sen korkunç bir adamım ! 

- Sen karşında hep kuzu gör• 
müşıün, kurt görünce şaşaladın. 

Biraz sustu, düşündü ve devam 
etti: 

- Tekrar ediyorum, bu pazar• 
hkta sen kazançlı çıkabilirsin ... 
Bugün kendine ait olmıyan vücu• 
dunu satın alıyorum. Uğratacal< 
mısın! Tecrübe et! Protesto mu 
edeceksin?. Nafile. Sen artık ken· 

eline sahip değilsin. Cinayet yaka• 
na yapı§mı,. Onun pençesinden 
kurtulamazsın. Verdiğin ifade • 
ler, söylediğin sözler, iddiaların 
öyle çürük, öyle manasız, ve biri· 
biriyle öyle zıt, ki kafanın kurtul• 
maaına imkan yok. Her ıey senin 
aleyhinde, her fCY aeni itham edi· 
yor. Yoksulluğun, sefil hayatın, 

o kadınla geçirdiğin ve bir çocuk 
sahibi olduğun hayat.. Her şey 
seni itham ediyor. İyi yürekli, 
mert bir inaan olduğuna kimseyi 

inandıramazsm .. Bunu ancak ben 

anları.m. Tekrar ediyorum. Oğlu· 
nun istikbali elinde .. Bir gün, na• 

aıl olsa vereceğin canını, kendi 
arzunla ver. Kanınla, oğlunun ser 
velini imzala .. Oğlun, yirmi yatı· 

nı bitirince, bir noterden, bugün
den sahip olacağı yüz bin liray• 
alacaktır. 

Kaya Hasan: 
- Yüz bin .. YÜz bin .. Yüz bin .. 

Diye söylendi ve Ali Nakinin 
devam etmesini bekledi. 

- Yüz bin lira, oğlunu, ferih 
ve fahur ya§atacak bir varidat 
getirir ve bu para, faiziyle oğlun 
büyüyünceye kadar a'"tar, çoğa • 
lır. 

Ali Naki cebinden kırmızı bir 
cüzdan çıkardı. Kaya Hasan cüz· 
danı tanıdı ve iliklerine kadar ür
perdi. Ali Naki, cüzdandan bir ki 
ğıt aldı, Haaana gösterdi. 

Hasan okudu. Noter, Ali Naki 
beyden depo olarak yüz bin lira 
aldığını ve bu parayı, Ali Naki be 
yin söyliyeceği tarihte, söyleyeceği 
kimseye vereceğini yazmııtı. 

Bu .• Bu nedir?. 
- Bu kağıt, bu dakikada bir 

servettir. On bet sene so"nra daha 
fazla eder. Dökülen kanın mes'u· 
liyetini üzerine al, şu boş kalan 
yere oğlunun ismini yazarım. 

- lhıanın ismini mi?. 

- Ihsan? .. İhsan Kaya.. Kaç 
yatında?. 

- Beti eeçti .. Yavrum 1hıan ! 
Benim küçük ihsancığım .. 

Kaya Hasan, gözlerinin önünde 
oğlunun solgun yüzünü, ıarı saç· 
!arını, gülümsiyen dudaklarını eö 
rüyordu sanki .. 

- Neye karar verdin?. 
Kaya Hasanın bütün aşabı re • 

rilmitti. içinde bir isyan kabarı • 
yordu: 

(Devaınt var) 

Baltimoreda hararet 37,4 tür. 
Marylandda 40,6, Mi11ouri ve 
Kansas Vityde 34,5, Filadelfiyada 
37181 Vaşingtonda 40 ve Illinois 
ile Mattoonda 44,4 tür. 

Ncvyork, 30 (A.A.) - Bütün 
memlekette şiddetli bir sıcak dal· 
gası hüküm sürmektedir. Şimdiye 
kadar 20 kişi ölmüş ve birçok hay

van telef olmuftur. Gölgede hara· 
ret Kentuckide 40, lowada 42 ve 
lllinoiste 44,5 dereceyi bulmuştur. 

Kuraklık devam etmektedir. Ce· 
nubi garbi mıntakasındll ziraatin 
vaziyeti gittikçe fenalaşmaktadır, 

Mesai nazırı yeni vazife 
alıyor 

Londra, 30 ( A.A.) - Mesai 
nazırı M. Batterton arkadaşları • 

nm umumi ncaaı üzerine işsizlere 
yardım komiteıi riyasetini kabul 

ederek mesai nazırlığından istifa 
etmiıtir. Bu istifa üzerine kabi. 
nede aıağıdaki tebeddülatın ola • 
cağı zannedilmektedir: 

Münakalat nazırı M. OJiver me
sai nezaretini, hazine nazırı M. 

Belişho münakalat nazeretini de .. 
ruhte edecek ve harbiye nazırı 

M. Cooperde hazine nezaretine 
vekalet edecektir. 

Dünyada işsizlik 

Cenevre, 30 (A.A.) - 1934 
ıeneıinin son üç ayına ait itsizlik 
iıtatistiklerine nazaran birçok 
memleketlerde ve bunlar meya • 
nında Japonyada heyeti umumiye. 

ıi itibariyle bir iyilik mütahede 
edilmektedir. Fransa, Bulgariı -
tan, İrlanda, Lehistan ve Portekiz. 

de ise bilakis itsizlik ıeçen ilk 
bahara nisbetle artmıthr. Japon· 

ya çalııan amele miktarının en 
çok arttıiı memle~etlerden biri • 
dir. 

Memel meselesi 
Berlin, 30 (A.A.) - Memel 

meselesi Alman gazetelerini meş· 
gul etmekte devam ediyor. Sala

hiyettar ve iyi malumat alan bir 
menbaa göre, Memel reisinin va· 
zifesinden azledilmesi kanunen 
doğru değildir. Fakat bu hareket 
Almanyada hayret uyandırmamış
tır. Çünkü Litvanyanın telsizle 
neıredilen tebliği bunu evciden 
haber vermitti. Memele ait hü • 
küm ve niza.mlara röre, vali, 27 
temuzda Memel diyetini içtimaa 
davet mec.buriyetinde bulunmak· 
tadır. 

Devletlerin islahatı 

Paris, 30 (A.A.) - Ayan mec· 
lisi, devlete ait islahat hakkında 

tetkikat icrasına memur komis· 
yonun teıkili projesini kabul et• 
mittir. Bu komisyonun azası 3 
temmuz 1934 tarihinde tayin edi· 
lecektir. 

kafes tavuk taşımıya başladık 
Y oll&Tda taze et bulmak mütkül

dü. Her konakta bir koyun kes • 
mek te fazla oluyordu. Onun için 
bir kafes tavuk ta§ımağa mecbur 

' olmuıtuk. Zaten köylerde tavul< 
bulmak ta kolaydı. Fakat, bilmem 
nedendir, hepimiz tavuk eti ye· 
mekten bizar bir hale geldik. Ko
yun eti arzu eder olduk. Bu hal 1 
insanın çeşni değiştirmek hevesin· 
den ileri geldiğine hükmediyor· 
dum. 

27 nisanda Samsamüsaaltana bi
zi (Bağı şahi) de.nilen bahçede ye· 
meğe çağırdı. Bu hoı sohbet ihti • 
yara giderken kaleden iki kişi ge

tirmekte olduklarım gördük. Mah-1 
pus olan bu zavallıların ellerine 
kelepçe değil boyunlarına bir tah
ta geçirilmifti. 

İki metre kadar boyunda bir tah 
ta ortasından ikiye bölünmüş ve iki 
yerine birer insan boynu geçecek 

kadar daire açılmış bu dairelere ı 
mahpusların kafası geçirilerek iki 
tarafından kilitleniyor. Bu bed· 
bahtlar boyunduruğa koşulmu§ Ö· 

küzler gibi yanyana yürüyorlar. 

Kaçmak kurtulmak ihtimali hiç 
yok. 

lstanbulda kararlaıan protokola 
göre Foreto yani Zühap arazisj 
Türk hududu dahilinde kalıyordu. 
Tahdidi hudutta bizim kazandığı· 
mız kısım buydu. Buna mukabil de 
timalde lranlılara arazi verilmiıti. 
Foreto civarında (Tenk hamam) 
adlı bir hamam olduğunu itittim. 

Görmeğe gittim. Fakat epeyce u· 
zakmış. Sekiz uat bir yolculuğa 

mecbur oldum. T enk hamam F o· 
reto deresinin hasıl ettiği ve bir 
saat süren bir boğazın içindedir. 

Suyu kükürtlü bir membadır. Bir 
Ç'lk şifa ha11aları isnat ediyorlar. 

29 nisanda Kaarıtirini terket • 
tik. Fakat bizim piyade bölüğü 

yüzbaıısı Hakkı efendiyi çağır • 
mak istedim. Kaarıtirinde bir J. 
ran telgrafhaneai vardı. Buna bir 
telgrafname gönderdim. Kelimesi 
ne bet buçuk kuruş aldılar. ve gü
zel bir divani hatla ve el ile ya • 
zılıp altına da telgraf memurunun 

Kasrışirinden sonra (Dalat ir )' 
deresi kenarında ve neft idaresi -
nin olduğunu söyledkileri bir su 

tulumba dairesinin yanına eeldik. 
Üç çeyrek ıonra neft fabrikasına 

geldik. Fabrika bir katlı bir bina 
dır. Yanında on kadar memur ve 
amele evi var. ( 40) kadar müı • 

tahdemini bulunuyormuı. Burası 
Kuretu neft tirketinin merke'Zidir. 
Asıl neft kuyuları (Çiyaıurh) d .. 
resinin içindedir. 

İstanbul protokolu zihap ara
zisini Türkiyede bırakmal<la be • 
raber lran hükumeti tarafından 

Kuretu neft şirketine veril mit o· 
lan imtiyazı hükumetimizin dahi 

aynen kabul ettiğini kaydelmitti, 
Bu §irket İneilizdi. Müdürü ile 

görüttük. Hiçbir ıey yapmayıp o
turmakta olduklarını ve tecrübe 
kuyuları açacaklarını ıöyledi. 

Maksatları bu menbaları iıtedik • 
leri zaman iıletmek üzere timdi • 
lik ellerinde bulundurmaktan iba• 
ret mit. 

Madenleri g~tik. (Bamo) adlı 
ve suyu bulunan bir yerde ıeceyi 

geçirerek 30 nisanda Memiıana 
geldik. 

Memitan bir köy harabeıidir. 
(Serkle) ovası~ın ıimal ucudur. 
Srkle ovaıı tulani bir çayırlık o • 
lup ortasından b~r nehir ve (Der• 
bent hol) den de (Abıbasan) neh 
ri g;liyor. imam Mehmet denilen 

ağaçlığın yanında çadır kurduk. 
Ağaçlık dut, incir, asma ve ıaire 
gibi yemiı ağaçlarından mütetek-

kil bir ormancıktır. içinden ber • 
rak bir su çıkıyor. Suda hayli ha
lık var. Böyle ıuyu yemiıi, bahlı 

göl vesi ve serinliği toplamıt l:tir 
YP! daha nerede bulunur. Bilhu

sa bugünler gibi sıcaiın bunalttı • 
ğı zaman böyle yerlere kıymet bi• 

çilemez. 

Ağaçlığa belki asırlardan beri 
kurumuı parçaları odun ihtiyacı 

mızı izale ediyor. Hemen aiaçl 
rın altını temizlettik. Biribiriae 
girift olan dalları kestik. Galı 

sinde oturacak bir park yaptık. 

Seccadeleri serdik. Suda yıkan .,. 
dık. Semaverleri kaynatbk. Ad 

ta cennette gibi bir hayat, elimi • 
zi uzatınca yemiı; elimizi uza~ 
ca balık buluyoruz. Bu civana 

ıahsi mührü baaılmıt bir makbuz 
getirdiler, fakat telgrafname erte· 
si gün çekilmif. Halbuki bir adam 
göndersem Haykına telgraftan 
daha evvel gider ve gelirdi. Bizim 

posta ve telgraf idaresi maiyeti . 
mize F avdan itibaren Diloti efen· 
di isminde bir teleraf memuru ver 
mitti. Bu efendi komisyonların 
bütün muhaberelrini ve posta i§ • 
lerini görüyordu. Bu hücra yer • 
lerde hiç. bir teloraf ve mektubu· 
muz gecikmiyor ve kaybolmuyor· 
du. lran, İngiliz ve Rus heyetleri 

arkadaılarımız bundar pek mem .. 
nun oluyorlardı ve poıta idaremi· 
zin mükemmeliyeti hakkında ay· 

kürtleri umumiyetle hıraız old~ 
larmı ve hiçbir veçhile kencliler{i.: 
ne itimat olunmamasını her t 

rı ayrı birer takdir ve teıekkür 
mektubunu Türk beytine tevdi et· 
tiler. 

tan tavaiye ettiler. Onun için bbı 
de bunlarla hiç temaı etmiyoruz • 
Biz buraya yerletince bir iki kiti 
geç.erken bize hayretle baktılar. 

Bazıları korkarak, sakmarak 199 
tiler. Nihayet, ıaliba en ha1ır 
hahları olacak ,iki kürt bize ıele • 
rek buraıının tekin olmadıtmı Ye 
burada oturmamak1rtmuzr tavıi
ye ettiler. 

(Dev&JDJ var) 
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ingiltere, deniz ve 
lıava kuvvetlerini 
nasıl kuvvetlen· 

ı L 

diriyor ? Sinemacılar Ankaraya bir 
Londra, 30 (A.A.) - Daily murahhas gönderdiler 

Terazi davası 
T elegraf yazıyor: 

"1937 senesinde tezgaha kona- Belediye ile sinemacılar arasın- Bunlar kırık mı imiş?Zabıt 
cak lngiliz harp gemilerine şimdi- daki ihtilaf devam ettiği için aine • tutanlardan sorulacak! 
ki atıf süratinden iki defa fazla maların hepsi kapalı bulunmakta - Jstanbul üçüncü ceza mahkeme-

süratle ate§ edecek yeni model dır · sinde, dün Zare Efendi isminde 
toplar konacaktır. Gemilerin ha;- Dün sinemacılardan bir grup bir telci ölçüler kanununa muha -
lıca kısımları hava bombardı- Başvekil İsmet Paşaya müracaat lif harekette bulunduğu iddiasiyle 
manlarmdan ma:ıun kalmak için ederek istediklerini bildirmişler - muhakeme edilmiıtir. 
tertibata malik olacaktır. Hava dir. İsmet Pata kenelilerinin hüku- Belediye zabıtası memurlarınca 
müdafaası sekiz ila on iki adet ye mete tahriren müracaat etmelerini lutulan zapta göre, Zare Efendinin 
ni modelde hava topları ve birçok söylemif, bunun üzerine sinema • Galatadaki dükkanında iki tane te-
ağır mitralyözlerle ikmal edile.. cılar dün akşam Cevat Beyi mu • razi bulunmuş, bu teraziler için 

ayar kağıdı alınmadığı anlaşılmı§ . cektir. rahhas olarak Ankaraya gönder • 

Bu yeni tip gemilerin nümunesi mitlerdir. Zare Efendi, mahkemede şöyle 
diyor: ''Kral Berinşi Jorj,, ismini taşıya

cak ve buharlı türbin makineleriy
le mücehhez olacaktır. Gemilere 
ayni zamanda Dieıel motörleri de 
konacaktır. Bunların toplarının 
cesameti, 1933 bahri konferansı 

neticelerine bağlı olacaktır. 
Lakin diğer devletler 35 bin 

tondan fazla cesamette gemi İn!a 
edece}( olurlarsa, İngiliz bahriye .. 
ıi geri kalmak istemiyecek, yeni 
yapılacak gemiler her cihetten ec
nebilerin yapacaklarına müsavi o
lacaktır.,, 

Hazineye ait islahat . . 
pro1esı 

VardjufÖp, 30 (A.A.) - Meb .. 
usan meclisi, hazineye ait ıslahat 
projesini 200 reye kartı 385 rey
le kabul etmittir. 

Hükumet, bu münasebetle iti
mat meselelesini mevzuu bahset .. 
mit lir. 

Projenin son maddesi şöyledir: 
Hazineye ait ahkam, bir takım 

kararnamelerle kanun Jekline ıo· 
lmlacaktır. 

Bu kar::rnameler, 31 kanunn -
evel 1934 ten evel ayan ve mehu· 
san meclislerinin tasdikine arze
d ilcce!-:tir. 

Bu kararnameler, parlamento 
bu hususta yeni bir knrar verinci
ye lcadar muteber olacaktır. 

Maliye nazırı, gıda maddesi o
lan ve resimlerden muaf tutulan 
zcı.hire hakkında da ayni suretle 
ı:ıuameleyc 

ıöylemittir. 

devam edileceğini 

Prens, Alm~n abidesine 
çelenk koyuyor 

Londra, 30 (A.A.) - Prens 
Kaya, beraberinde milli müdafa
a nazırı olduğu halde Alman harp 
maktulleri abidesine bir çelenk 
koymuıtur. Pren.a Berlin askeri 
kumandanı ceneral Schaumburg 
ile...:\.irlikte askeri kıtaatı teflit 
etmittir. 

Prenı, birkaç gün sonra Tan • 
nenburg muharebe meydanını ge
zecek ve bu münaseb~tle Reisi -
cümhur Maretal Hindenburg ta .. 
rafından Neudeckdf'~ i malikane -
sinde kabul edilecektir. 

Feminist grupu 
Paris, 30 (A.A.) - Ayan mec

lisinin g~"'init grupu, taleplerini 
ve tikayetlerini ve yaptıkları pro .. 
pagandanın muvaffakıyetli neti
celerini bildirmiye gelen şark f e
ministleri grupunu kabul etmittir. 

---.ıtn1NQ lf"I...... ... ... _,_1 .. JtAllPJlll HlltıiNl""IU"'"•ıtlUtı 

clatm bir iddiası doğrudur. Belediye
nin, halka ehemmiyet vermesi lazım
dır. Anuna, sinemaların film göıtt'r -
melerini yasak etti diye, o arkada§ ıi
bi, bu ite. dürbünün ters tarafiy le 
bakmamak ıartiyl~ ... Belediyemiz, ~·az 
pnleri ıinemalan kapatmamakla, hftl
ka ehemmiyet vermemiı oluyor. 

Yazın sinemalar kapanmalıdır. 

Sellmi izzet 

Evleri basan sular nasıl 
boşaltılacak? 

Yağmur ve seylap dolayısiyle 

evlerin alt katlarını basan suların 
itfaiye arazözleri tarafından boşal
tılması hakkında hazırlanan tali • 
matname daimi encümen tarafın • 
dan çıkmıştır. Yağmur ve seylıip 

dolayısiyle evlerin alt katlarını su 
basarsa hunlar itfaiye motörleri ta· 
rafından parasız boşaltılacaktır. 

Başka suretle evleri su basarsa 
buralardan ilk bir saatindP. on lira, 
müteakip saatlerde de beş lira bo · 
şaltma parası alınacaktır. 

Köyler mektep istiyor 
Vilayete tabi bazı kazalardaki 

köylerde mektepsizlikte şikayet e

dilmektedir. Bazı köylüler biz
zat çalııarak mektep yapmıya ta • 

lip olduklarını, vilayetin yalnız 
plan ve malzemeyi vermesini iste
miılerdir. Bu şekil hakkında tet • 
kikat yapılmaktadır. llk olarak 
beş köyde köylünün yardımı ile 
mektep yapılması muhtemeldir . 

Esnafa verilecek sıhat 
cüzdanları 

- Evet, bu teraziler ıçın ayar 
kağıdı almadım. Çünkü ben bun -
lan kullanmıyordum. Bunların iki
si de kırıktı. Dükkanın üst katın -
da, hırdavat arasına atılmış, duru
yorlardı! 

- Sen dükk~nda çivi de ~:ılı -

yormuşsun. ÇivHeri neyle tartıyor· 
yordun?. 

- Ben; şimdi yalnız tel satıyo -
rum. Çiviler eskiden kalmadır. Es
kiden nalbuı·culuk ediyordum!. 

Zare Efendi, teraziden birinin 
parçalarım getirmişti. Gösterdi: 

- İtle, bunlar ... kırıktır .. İster
seniz, size 'bırakayım. Tetkik huyu· 

runuz! .. 

- Liizumu yok.. Peki terazilerin 
kırık olduğunu iddia ettiğin halde, 
bu hususta tutulan zapta imza r.t -
mışsın. Zabıtta bunları sağlam ol
dukları yazılı?. 

- Efendim, gürültü, patırtı ara-
smda şaşırdım, imza atmağa mec
bur oldum .. Z ten memurlar "iti -

razını mahkemeye anlatırsın!,, de
diler. Ben de itle size anlatıyorum! 

- Netice itibariyle? . 

- Bu memurların şahit olarak 
mahkemeye çağrılmalarını istiyo -
rum. Teraziyi nerede ve ne halde 

Esnafın sıhhat cüzdanlarını şim bulduklarım gelip söylesinler!. 
diye kadar belediye veriyor, huna Mahkeme heyeti, bu isteği kabul 
mukabil de muayyen bir ücret alı- etti. Muhake~eyi teşrinievvele hı· 
yordu. Bu cüzdanlar sonra esna- raktı. 
fm kendi cemiyetlerine gönderili • 
yor, orada esnaftan ayrıca senelik Yaz tatilinde hangi mah-
aidat alındıktan sonra cüzdan ve· kemeler nöbetçi kalacak? 
riliyordu. Temmuzun yirmisinde ba,lıya • 

Belediye esnafın bundan şikayet cak ve Eylülün beşine kadar süre
e~tiğini anlamış, bundan sonra cüz cek olan mahkemelerin yaz tali • 
danların esnaf mürakipliği tarafın- linde hangi mahkemelerin nöbetçi 
dan verilmesini kararlaştırmıştır. kalarak miistacel işlere bakacakla· 

Cüzdanlnr mürakiplikten verile- rı hentiz Adliye vekaletinden , 
cek, belediye yalnız bunları tasdik miiddeiamumiliğe bildirilmemiş • 
edecektir • 

Fener bahçeliler arasında 
ai.le ziyafeti 

Fcncrbahçe spor kli.ihünclcn: 
Bütün Fener bahçelileri bir ara • 

ya toplayıp güzel ve neşeli bir ak
şam geçirmek gaye:;iyle Ağ•J:ılo -
sun ' 7inci cuma günü akşamaı 20 
def enerhahçedeki Bclvü bahçe· 
sinde yalr..ız klüpte mukayyet bu • 
lunan azaya ve ailelerine mah:;u! 
olmak üzere bir ak~am yemeği ter· 

tip edilmiştir. 
lştirnk etmek istiyen azanın da

vetiye!c•ini alrni\k için 1 Temmu7 
934 tarihinden itih~rcn klübe mü -
racaatlnrı rica olunur. 

Bomba davasında karar 
Şitli - Tünel arasında işliyen 

tramvay arabas•na bomba bırak -

mak da vasımn kararı, latan bul ü · 

çüncü ceza mahkemesince bu 
sabah bildirilecektir. 

tir. 
Birinci ve üçüncü ceza mahke -

mesiyle dördüncii hukuk mahke· 

me~inin nöbetci kalacakları söyle· 

nilıne1dedir. 

"Savaş,, aleyhine bir 
dava açıldı 

Müddeiu:uumilikce "Savaş,, ga
zetesi n!eyhine bir dava açılmıştır. 
Dava, her çıkan sayıdan müddeiu· 
mumiliğe muayyen mikt~rda ve 
m:ınl'.\zam olarak gönderilmesi 
icap ettiği halde, bunun ihmal edil
diği noktasındandır . 

Cebini kan!ftlranı yalcaladı 

Dün sabah seyyar meyveciliği 

yapan Mevlut cebinin meçhul bir 
şahıs tarafından karıştırılırken 
farkına varmış ve yankesiciyi der
hal yakalamıştır. 

Cevdet ismini taşıyan bu yan-

kesicinin kahvecilik eden Cemali 
efcndnin de 116 lirasını çaldığı 

anlatılmıttır. 

Şehrin temizlenmesi için 
harcanan para 

İstanbul şehrinin temizlenme· 
&i yolunda bir sene zarfında belc
d iyece (1,373,048) lira sarfeclil • 
mi,tir. Bu miJ. .. tar, istatistikten çı
karılmış ve 1929 senesine aittir. 
O ıene tanzifat işlerinde 335 me
murla 22,328 amele çalışmıştır. 

932 senesinde memur adedi azal
mış ve amele adedi çcğaltılmıştı. 
Fakat 932 senesi masrafı da yir -
mi dokuzun aynidir. Yani 1 mil
yon 345053 lira sarfiyc::.t vardır. 

933 ve 934 seneleri sarfiyntınm 

da diğer nispetlcrden farksız ol .. 
duğu tahmin ediliyor. 

Kabile mektebinden bu 
sene mezun olanlar 
Tıp Fakültesine bağlı kabile 

mektebinden bu sene 30 hanım 

mezun olmuştur. Haseki hastane
si profesörlerinden M. Lipman 
dem ittir ki: 

"- Bu sene birinci sınrf tale
besi tamamen muvaffak olmuş ve 
hiç dönen olmamı§tır. İkinci sı • 
nıf imtihanında ise ancak 3 kişi 
dönmüştür. Yalnız Ebe mektebi -
talebelerinin tahsillerini daha 
mükemmel bir surette !'aptırılma
sı için hastanedeki doğum mikta. 
rınm çoğaitılması İazımdır. Bu 
da Sıhhat Vekaletince dütünül • 
mektedir. 

Takas suiistimali mese
Jesinden tevkif edilenler 

Takas suiistimali mese!esinden 
dolayı tevkif edilenlerin hepsi hak-
ında lstanl:>ul ağır ceza mahke -

mesince beşer yüz lira kefaletle 
serbest bırakma kararı verilmiş, 

bunlardan Fazıl, Kasım, Yusuf Zi· 
ya, Faik Beylerle limon kralı Diya 
mandi, Mavridi, Perikli Efendiler, 
kefalet muamelesini yaptırarak 

çıkmışlardı. 

Mevkuflardan "'n son olarak Ar-
mando Kova Efendi de kefalet 
muamelesini yaptırmış, di.in 
best bırakılmıştır. 

ser -

L 

Günün sıyaseti - - - -
Almanyada ayrıl

ma alametleri 
Alm.:nyada son günlerde ba§lıy n 

dahili ihtilafın bertaraf edildiği, ihti • 
laf iic al: kndar olnnlarm barıştırıldığı 
haber 'lr'Crilmeklc beraber, meselenin 
kapanmaktan çok u:zak o!duğu anlaşı
lıyor. Fon Papen, nutkunu iı·at ettik
ten sonra Dol<tor Göbels ile Ceneral 
Gorcng onun tenkitlerine cevap ver
mek için birbirleriyle adeta yarr§ eder
cesine hareket ettiler. 

Esnscn Her Hitler kabinesinin mü· 
tccnnis bir kabine olmadığı malum • 
du. Almanyada Cümhuriyet rejimi cık 
den birbirine zıt olan kuvvetlerin bir
leşmesiyle mümkün olabi'di. Fon Pa
Penin temsil ettiği Fırka, Her Hitlcrc 
mukavemet göstermemekle ona yar -
dım etmİ§ti. 

Çok geçmeden vaziyet değiıti. 
Çünkü Fon Papenin istinat ettiği 

grup Hitlerin ıiyasetini, bilhaasa Hit
lerciliğin presti§karane bir ubudiyet • 
le tatbikini istemiyordu. Bunun neti • 
cesi olarak Fon Papen grupu ilk fır • 
satta hislerini açığa vurdu. Doktor 
Göbels ile Ceneral Goring Fon Pape
nin kabineden çıkarılmasına taraftar 
olmakla beraber Her Hitlerin mi:ifrit 
arkadaıları gibi dÜ§Ünmediği anlaşılı
yor. Buna mukabil Fon Papen ile r.r
kada§ları tek fırka sistemine ihti -
lal kök salıncaya kadar taraftar olduk
larını ve bugünkü rcislerin canhlık'a
nnı "cebbarlık" derecesine götürdük. 
lerini açıkça söyliyorlar. 

Hatta Fon Papen daha ileri gide -
rek ikinci ihtilal da~gaaı ta derinlerden 
kopup gelince bugünkü milliyetçi ıo•· 
yaliıtlerin o zaman haliı ıosyalist ol
duklarını isbat edeceklerini ıöylemıı
tir. 

Böyle bir vaziyet büyük arazi sa
hiplerini müteesair edeceği için Fon 
Papen Kommünizm aleyhinde yapı • 
lan ihtilalin kommünizm prosranunı 

tatbik için mi yapıldığını ıormaia lü

zum gördü. 
Hitler taraftatları, Fon Papen ile 

grupunun ıeıini kıamak i.tedikleri i-
in Ik' d" p k ında kendisi ile 

arkadaşları bunlar tarafından telin f\ • 

dilenler arasına girerler. Fakat anlaşı
lan Her Hitler müfrit doıtlarını zaptı
rapt altında tutm:ık için çalııacak ~e 
bu suretle !imdiye kadar devam eden 
vahdeti muhafaza edecek, bununla be· 
raber inkısam meselesinin ancak za • 
man işi olduğu da son derece vazih • 

tir. 
Çünkü A!manya halkının nazi re-

ler tarafından sÖl !enen her ıö:ıü, ynpı. 
lan her işi tereddütsüz ve mukave • 
metsiz kabul etmiyeceği anla§ıl yor. 

ö. R. 

Polis hab~rleri Elim Bir Ziya 
Bir hırsızlık ve bir iddia lstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi ikinci sınıf talebesinden 
Eclirnekapıda Cmarçcsme so• • • S · . ' 

kağında 28 numa;alı evd~ oturan Dılber Zade lbrahım-.. ınası 
Arap Halit efendi evinin bahçe- Beyin mahtumu Ali Bey 
ıinde yatarken açıkta bıraktığı el- Kısa bir hastalığı müteakip 
biselerinin cebindeki bir 2,5 luk al pek genç yaşında dün vefat etmiş

tın, bir alt1n köstek \'e4 Jira ile tir. Cenazesi bugün saat 10 da 
yelek ve pantalonu ;:alınmıştır. lslnnbulda Cağaloğlunda Molla 
Halit efendi paralarınm arabacı F enari sokağındaki 32 numaralı 
Talat tarafından çalındığı iddia hanelerinden kaldırılacaktır. 
edildiğinden suçlu yakalanmıştır. 

Su maşrapasile yaralandı 

Dün Galata rıhtımında bağlı 

duran İzmir vapurunda ahçı çı -
raklığı yapmakla olan Mahmut 

vapurun fırınında ekmek pişirmek 
için Şevkidcn ateş istemiş. bu yüzJ 
den arah\l'ında çıkan münazaa bü

yümüş Mahmut Şevkinin başınn 

eline geçirmiş olduğu su r.ıaşraba .. 
siyle vurarak yaralamrştır. 

Sebebi anlaşı!mıyan bir 
kavganın ne icesi 

Bc~iktaşta Nail Halit efendinin 
ana:ıında oturan Hamdi ile ayni 
r.ıa.hallcden Mustafanm araların .. 

da her nedense bir münazaa çık -
mış ve neticede Mustafa Hamdiyi 
ta§la ba§ından ağır surette yarala
mı§tır. Suçlu kacmak istemişse 

de derhal yakalanmıttır. 

Grev! 
Milwauce, 30 (A.A.) - Tram• 

vay amelesinin grevi dev&m et• 
mektedir. Grevin üçüncü gunu 
bir kişi ölmüş ve birkaç ki~i de 
yaralanmıştır. Maddi hasar da 
mühimdir. 

İRTiHAL 
Avukat Sabri Beyin babası ve lı• 

tanbul müddeiumumiliği muavin" 
lerinden Ekrem Beyin büyük ba" 
bası mütekaidinden Mehmet eB)'ı 

dün irtihal etmiştir. Cenazesi bu" 
gün saat on ikide Beylerbeyindel<i 
evinden ihtif alatla kaldırılacaktır• 

Sabri ve Ekrem Beylerle mer • 
bumun diğer aile menıuplarına tıı• 
ziyet beyan, merhuma mağf ireC 
temenni ederiz • 

• 
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Amerikada sıcak, ' 
insan öldürüyor! 

Hararet derecesi gölgede 

kırka çıkmıştır 

Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 33 

Baba ~Oğul 

- Serveti. 

• 
Iran 
hudut farında 

Tiirk .. 

rtakleden: SeUlmi izzet-------------- Nevyork, 30 (A.A.) - Ameri· 
kada hüküm sürmekte olan ıı· Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

-25- Neler gördüm? 
- Sen şeytan mısın? .. Buraya 1 

benim 11on ümitlerimi de almıya 
mı geldin?. Sen kimsin?. Seni o· 
rada elinde bir tabancayla gör • 
düm~ Bugün de kartımda. Ağzın· 
da tabanca ile görüyorum. O ıe· 
ce kur§u~la öldüremedin. Burada 
sözle öldürüyorsun. Bırak beni .. 
Hem söylediklerini neden dinliyo 

Ne aöyliyeyim istiyorsun? .. "Öl· 
düren benim,, mi diyeyim? Ka· 
til benim mi diye itiraf edeyım? •• 

cak ve rutubet dalgası yüzünden M h 1 b 1 
dün bi~çok kimseler ölmüştür. .. a pus arın oyun arına 

"Mıddle West,. de mahsul gu .. 

k ·1? Sen adam öldürdün? rum san ... 
Benim itham edildiğim cinayeti 

. l dı'ı> ııimdi de karşımda sen ıf e , :ı-

durmut konuşuyorsun .. Buna ce • 
saret ediyorıun .. Ben de oturmuş 
dinliyorum. Hayır, artık elverir .. 
Seni haber vereceğim. Katil ol • 
duğunu aöyliyeceğim. Seni hakim 
huzuruna çıkaracağım. Görürsün , 
bak sözüme naaıl inanacaklar .. 

Ali Naki başını salladı: 
- Tecrübe et. 

- Söyliyemiyecek miyim sam· 
youun? Koyun gibi boğazlana· 
cak mıyım? .. Sen delisin be! 

- Zannettiğin kadar deli deii 
lim. Görüyor ve dütünüyorum. 

- Peki ama benden ne istiyor· 
sun?. 

- Oğlunu kurtarmak istiyo • 

rum. 
- ihsanı mı?. 
Bnbe.nın cözleri yandı, ağzı yay 

vanlatlı. 
- Evet. Onu zengin ve mes'ut 

edeceğim. Onu sefaletin süründü· 

ren, ölüdren pençesinden kurla • 
racağım. Zengin ve mes'ut ola • 
cak. 

- Mea 'ut .. 

V . ' - e zegın .. 
- Zengin .. ,. 
- Belki duymu§sundur. Baba· 

lar vardır. Hayatlarını evlatları 
namına sigortaya koyarlar ve bir 
gün yok olurlar. Ölüleri, evlatları 
na bir servet getirir. Fakir çocuk 
zengin olur. Eğer baba intihar et· 
mediyse, sigorta kumpanyası pa • 
rayı verir. Ölenin kanı, yafıyanın 
elinde para olur. Bu baıit .. Biraz 
feci, fakat büyüklük .. İtte sana a· 
§ağı yukarı böyle bir fCY teklif e· 
diyorum. 

- Bana ha?. 
_ Ne demek istediğimi anlı • 

yonun. Sevdiğin oğlunun hayat.ı 
elinde demektir. Rahat, paralı hır 
ömür sürer. Benim neden o ci • 
nayeti iılediğimi bilmene hacet 
yok değil mi?. Öldürdüm, mesele 
hura C:a. Şimdi, döktüğüm kanın 
bedelini ödüyorum. Bu cinayete 
cevap verecek biri laır;ım. Bir ka· 
tilin meydana çıkması lazım. 

- Katil benim! de. 
Oğlun zengin olur. Anlıyorsun. 

Zengin olur. Zengin olur demek, 
kendine sahip olur demektir. Gi· 
der, gelir, dütünür, sever, nefeı a 

hr. Rahat, geniş nefes alır. Senin 
olamadığın her şey olur. Her iste
diğini yapar. Kin bağlıyabilir, 
küfredebilir, nefret edebilir .. Na· 
musuyla yatar, iyi yürekli bir a ~ 
dMn, müıfik bir baba olur. Ken • 
disiyle iftihar eder, oğlunu sever, 
ona bakar, 

- Meıut olacak! der. 
Halbuki ıen bunların hiçbirini 

yapamazsın .. 
Ve Ali Naki yaklaıtı: 
- Açık aöylüyorum. Hissiyatı• 

•ı gizlemiyorum. Kabul ediyor . -'· Kaya Haaanın zihni altüst ol • 
du. 

N 
. .., 

- eyı .• 

- Söylemesen ne olacak? .. Ci· 
nayetm ıspat edilecek ve arkan
da fena bir isimden başka bir §ey 
bırakmadan öleceksin. Bu daha 
mı iyi?. 

- Bu istediğin §ey alçaklık! 
- Hayır, bir it, bir pazarlık. 

Kaya Hasan, bu adamın doğru 
söylediğine bir türlü aklı yatmı • 
yordu. lşittiklerine inanamıyordu. 

- Sen korkunç bir adamsın! 

- Sen karımda hep kuzu göı·· 
mü§sün, kurt görünce şaşaladm. 

Biraz sustu, düşündü ve devam 
etti: 

- Tekrar ediyorum, bu pazar· 
lıkta sen kazançlı çıkabilirsin ... 
Bugün kendine ait olmıyan vücu· 
dunu satın alıyorum. Uğraıaca1' 

mısın! Tecrübe et! Proteıto mu 
edeceksin?. Nafile. Sen artık ken· 

dine ıahip değilsin. Cinayet yaka~ 
na yapıımı9. Onun pençesinden 
kurtulamazım. Verdiğin ifade • 
ler, ıöylediğin sözler, iddiaların 
öyle çürük, öyle manasız, ve biri· 
biriyle öyle zıt, ki kafanın kurtul• 
maaına imkan yok. Her §ey senin 
aleyhinde, her 'ey aeni itham edi· 
yor. Yoksulluğun, sefil hayatın, 

o kadınla geçirdiğin ve bir çocuk 

sahibi olduğun hayat.. Her şey 
eni itham ediyor. İyi yürekli, 

mert bir inan olduğuna kimseyi 

inandıramazsm .. Bunu ancak ben 

anlanm. Tekrar ediyorum. Oğlu· 
nun istikbali elinde .. Bir gün, na• 

ıl olsa vereceğin canını, kendi 
arzunla ver. Kanınla, oğlunun ıer 
velini imzala .. Oğlun, yirmi yaıı· 

nı bitirince, bir noterden, bugün· 
den sahip olacağı yüz bin liray• 
alacaktır. 

Kaya Haıan: 
- Yüz bin .. YÜz bin .. Yüz bin .. 

Diye söylendi ve Ali Nakinin 
devam etmesini bekledi. 

- Yüz bin lira, oğlunu, ferih 
ve fahur ya§alacak bir varidat 
getirir ve bu para, faiziyle oğlun 
büyüyünceye kadar a .. tar, çoğa • 
lır. 

Ali Naki cebinden kırmızı bir 
cüzdan çıkardı. Kaya Hasan cüz· 
danı tanıdı ve iliklerine kadar ü~ 
perdi. Ali Naki, cüzdandan bir ka 
ğıt aldı, Hasana gösterdi. 

Hasan okudu. Noter, Ali Naki 
beyden depo olarak yüz bin lira 
aldığını ve bu parayı, Ali Naki he 
yin söyliyeceği tarihte, söyleyeceği 
kimseye vereceğini yazmıştı. 

Bu .. Bu nedir?. 
- Bu kağıt, bu dakikada bir 

servettir. On bet sene sôma daha 
fazla eder. Dökülen kanm mes'u· 
liyetini üzerine al, şu boş kalan 
yere oğlunun ismini yazarım. 

- İhsanın ismini mi?. 

- İhsan? .. İhsan Kaya.. Kaç 
yaşmda?. 

- Beti geçti .. Yavrum İhsan! 
Benim küçük ihsancığım .. 

Kaya Hasan, gözlerinin önünde 
oğlunun solgun yüzünü, sarı saç· 
larını, gülümsiyen dudaklarını gö 
rüyordu sanki .. 

- Neye karar verdin?. 
Kaya Hasanın bütün a!lahı ge .. 

rilmi§ti. içinde bir isyan kabarı • 
yordu: 

(Devamı var) 

netten yanmııtır. 

Nevyorkta, polis müdürü, fazla 
sıcak olduğu zamanlar polislerin 

geçirilen tahta ! 
ceketlerini ~·kararak v~z~fe yap· Her konakta koyun kesemeyince 
malarına musaade etmıştır. bir 

Baltimoreda hararet 37,4 tür. kafes tavuk taşımıya başladık 
Marylandda 40,6, Miuouri ve 
Kansaı Vityde 34,5, Filadelfiyada 
37,8, Vaşingtonda 40 ve lllinois 
ile Mattoonda 44,4 tür. 

Nevyork, 30 (A.A.) - Bütün 
memlekette §iddetli bir sıcak dal
gan hüküm sürmektedir. Şimdiye 
kadar 20 kişi ö]müt ve birçok hay

van telef olmuştur. Gölgede hara· 
ret Kentuckide 40, lowada 42 ve 
lllinoiste 44,5 dereceyi bulmuştur. 

Kuraklık devam etmektedir. Ce· 
nubi garbi mmtakaımda ziraatin 
vaziyeti gittikçe fenalaşmaktadır. 

Mesai nazırı yeni vazife 
alıyor 

Londra, 30 (A.A.) - Mesai 
nazırı M. Batterton arkadaıları • 

nm umumi rıcası üzerine işsizlere 
yardım komiteai riyasetini kabul 

ederek mesai nazırlığından istifa 
etmiıtir. Bu istifa üzerine kabi· 

nede aıağıdaki tebeddülatın ola • 
cağı zannedilmektedir: 

Münakalat nazırı M. Oliver me
sai nezaretini, hazine nazırı M. 

Belişho münakalat nazeretini de .. 
ruhte edecek ve harbiye nazırı 

M. Cooperde hazine nezaretine 
vekalet edecektir. 

Dünyada işsizlik 

Cenevre, 30 (A.A.) - 1934 
ıeneıinin son üç ayına ait i§sİzlik 
istatistiklerine nazaran birçok 

memleketlerde ve bunlar meya • 
nında Japonyada heyeti umumiye. 

si itibariyle bir iyilik mütahede 
edilmektedir. Fransa, Bulgaris • 
tan, İrlanda, Lehistan ve Portekiz .. 

de iıe bilakis itsizlik geçen ilk 
bahara nisbetle arlmı~tır. Japon· 

ya çalııan amele miktarının en 
çok arttığı memle~etlerden biri • 
dir. 

Meınel meselesi 
Berlin, 30 (A.A.) - Meme) 

meselesi Alman gazetelerini met· 
gul etmekte devam ediyor. Sala

hiyettar ve İyi malumat alan bir 
menbaa göre, Memel reisinin va· 
zifeıinden azledilmesi kanunen 
doğru değildir. Fakat bu hareket 
Almanyada hayret uyandırmamı§· 
tır. Çünkü Litvanyanm telsizle 
neşredilen tebliği bunu evciden 
haber vermişti. Memele ait hü • 
küm ve nizamlara göre, vali, 27 
lemuzda Memel diyetini içtimaa 
davet mec.buriyetinde bulunmak· 
tadır. 

Devletlerin islahatı 
Pariı, 30 (A.A.) - Ayan mec· 

lisi, devlete ait islahat hakkında 
tetkikat icrasına memur komis· 
yonun teıkili projesini kabul et• 
miştir. Bu komisyonun azası 3 
temmuz 1934 tarihinde tayin edi· 
lecektir. 

Yollarda taze et bulmak müşkül
dü. Her konakta bir koyun kes • 
mek le fazla oluyordu. Onun için 
bir kafes tavuk taıımağa mecbur 
olmuştuk. Zaten köylerde tavul( 
bulmak ta kolaydı. Fakat, bilmem 
nedendir, hepimiz tavuk eti ye· 
mekten bizar bir hale geldik. Ko· 
yun eti arzu eder olduk. Bu hal 1 
insanın çe,ni değİ§lİrmek hevesin· ı 
den ileri geldiğine hükmediyor-
dum. 

27 nisanda Samsamüssaltana bi
zi (Bağı §ahi) denilen bahçede ye· 
meğe çağırdı. Bu ho§ sohbet ihti • 
yara giderken kaleden iki kiti ge
tirmekte olduklarını gördük. Mah· 
pus olan bu zavallıların ellerine 
kelepçe değil boyunlarına bir tah
ta geçirilmişti. 

İki metre kadar boyunda bir tah j 
ta ortasından ikiye bölünmüş ve iki l 
yerine birer inaan boynu geçecek 

kadar daire açılmış bu dairelere ı 

mahpuılarm kafası geçirilerek iki 
tarafından kilitleniyor. Bu bed· 
bahtlar boyunduruğa koşulmuş Ö· 

küzler gibi yanyana yürüyorlar. 

Kaçmak kurtulmak ihtimali hiç 
yok. 

lstanbulda kararlaşan protokola 
göre Foreto yani Zühap arazisi 
Türk hududu dahilinde kalıyordu. 
Tahdidi hudutta bizim kazandığı· 
mız kısım buydu. Buna muke bil de 
timalde lı-anhlara arazi verilmişti. 
Foreto civarında (Tenk hamam) 
adlı bir hamam olduğunu itittim. 

Görmeğe gittim. Fakat epeyce u· 
zakmıf. Sekiz saat bir yolculuğa 

mecbur oldum. Tenk hamam Fo· 
reto deresinin hasıl ettiği ve bir 
saat süren bir boğazın içindedir. 

Suyu kükürtlü bir membadır. Bir 
Ç'lk şifa hassaları isnat ediyorlar. 

29 nisanda Kaarı§irini terket • 
tik. Fakat bizim piyade bölüğü 

yüzbaşısı Hakkı efendiyi çağır • 
mak istedim. Kasrıtirinde bir ı .. 
rım telgrafhanesi vardı. Buna bir 
telgrafname gönderdim. Kelimesi 
ne bet buçuk kuruş aldılar. ve gü
zel bir divani hatla ve el ile ya • 
zılıp altına da telgraf memurunun 

şahsi mührü basılmış bir makbuz 
getirdiler, fakat telgrafname erte· 
si gün çekilmiş. Halbuki bir adam 
göndersem Haykına telgraftan 
daha evvel gider ve gelirdi. Bizim 

Kaarışirinden sonra (Dalaıir) 

deresi kenarında ve neft idaresi -
nin olduğunu ıöyledkileri bir su 

tulumba dairesinin yanına geldik. 
Üç çeyrek sonra neft fabrikasına 

geldik. Fabrika bir katlı bir bina 
dır. Yanında on kadar memur ve 
amele evi var. (40) kadar müı" 

tahdemini bulunuyormuı. Burası 

Kuretu neft tirketinin merke7idir. 
Aaıl neft kuyuları (Çiyasurh) de· 
resinin içindedir. 

İstanbul protokolu zihap ara
zisini Türkiyede bırakmaJ<la be " 
raber İran hükumeti tarafından 

Kuretu neft şirketine verilmit o· 
lan imtiyazı hükumetimizin dahi 

aynen kabul ettiğini kaydetmişti, 
Bu §İrket İngilizdi. Müdürü ile 

görüştük. Hiçbir şey yapmayıp o· 
turmakta olduklarını ve tecrübe 
kuyuları açacaklarını söyledi. 

Maksatları bu menbaları istedik .. 
leri zaman itletmek üzere şimdi • 
lik ellerinde bulundurmaktan iha· 
retmiş. 

Madenleri geçtik. (Bamo) adlı 
ve suyu bulunan bir yerde geceyi 
geçirerek 30 niaanda Memitana 
geldik. 

Memişan bir köy harabeaidir. 
(Serkle) ovaıu~rn şimal ucudur. 

Srkle ovası tulani bir çayırlık o • 
lup ortasından bir nehir ve (Der· 

bent hol) den de (Abıbasan) neh 
ri g;liyor. İmam Mehmet denilen 

ağaçlığın yanında çadır kurduk. 
Ağaçlık dut, incir, aama ve saire 
gibi yemi§ ağaçlarından mütetek• 

kil bir ormancıkhr. içinden ber • 
rak bir su çıkıyor. Suda hayli ba· 
lık var. Böyle ıuyu yemiıi, balığı 

göl~esi ve aerinliği toplamı§ bir 
yp.- dnha nerede bulunur. Bilhaı· 

sa bugünler gibi sıcağın bunalttı • 
ğı zaman böyle yerlere kıymet bi· 
çilemez. 

Ağaçlığa belki asırlardan beri 
kurumuş parçaları odun ihtiyacı • 

mızı izale ediyor. Hemen ağaçla· 
rın altını temizlettik. Biribirine 
girift olan dalları kestik. Gölge· 

sinde oturacak bir park yaptık. 

Seccadeleri serdik. Suda yıkan • 
dık. Semaverleri kaynattık. Ade-

ta cennette gibi bir hayat, elimi • 
zi uzatınca yemiş; elimizi uzatın• 
ca balık buluyoruz. Bu civarın 

kürtleri umumiyetle hırsız olduk· 
larını ve hiçbir veçhile kendileri• 
ne itimat olunmamasını her taraf 

posta ve telgraf idaresi maiyeti -
mize Favdan itibaren Diloti efen· 
di isminde bir telgraf memuru ver 
mişti. Bu efendi l<omisyonların 

bütün muhaberelrini ve posta iş • 
lerini görüyordu. Bu hücra yer • 
lerde hiç bir teloraf ve mektubu· 
muz gecikmiyor ve kaybolmuyor· 
du. İran, İngiliz ve Rus heyetleri 

arkadatlarımız bundar pek mem• 
nun oluyorlardı ve posta idaremi· 
zin mükemmeliyeti hakkında ay· 

tan tavsiye ettiler. Onun için biz 
de bunlarla hiç temas etmiyoruz • 
Biz buraya yerleşince bir iki kiti 
geçerken bize hayretle baktılar. 

rı ayrı birer takdir ve teşekkür 
mektubunu Türk heytine tevdi et .. 
tiler. 

Bazıları korkarak, ıakınarak ıeç· 
tiler. Nihayet, galiba en hayır • 
hahları olacak ,iki kürt bize gele -
rek burasının tekin olmadığını ve 
burada oturmamaklığımızı tavsi• 
ye ettiler. 

(Deva.mı var) 





7 - VAVIT 1 TEMMUZ 1934 ~ 

Gazinin büyük misafirlerine sevgi ve itimatları 
Bundan dört yıl Önce Büyük Reisimiz ne buyurmuşlardı ? 
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~ Yalova sırtlarından, şimşek çakış/arı gibi, iki milleti geçmişin kör dövüşleri önünde ( 
( göz açmıya çağıran görüş ve irade kudreti ..• ! 
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(Baııtarafı ı ıncn uyıtadıl) dayanan karşılıklı mesainin eseri 
~ 'd' 1 ı. 

keıilmiye kıyılamıya~~k salonun Şahenşah Hazretleri, sonra, 
ortasında camlı bir koşke ~onul- kıymetlibüyük elçi Sadık Hanıı 

amin Yüksek hıma • t ··h ·· d'l d l k · mut ç kt b. . eveccu goster ı er ve ost u ıtı · 
yesi altına bir yatı me e ın~n yasetinin, inkişafında vaki olan 
akrak sofralarını hatırlatan bır, hizmetlerinden dolayı sefiri ke-

tayır. bir gibi görünür birçok birlerini hususi iltifatları ile takdir 
alem.... ettiler. 

Ve Yalova bugün asıl baha bi.. Dört yıl önce Yalova sırtlarından 
çilmez kıymetini Gazinin huzu- şimşek çakışları gibi iki milleti 
rundan alıyor. Kaplıcaların bu geçmişin kör dövüşleri önünde göz 

hesi üstünde karşı yakanın açmıya çağıran goruş ve irade 
cep T·· k b" 
ruhu titriyor. ur e ır vatan ya- kudretini, Şahenşah Hazretlerinin 
ratan büyük Türk ile daha dar Maku sofrasındaki bu kısa nutuk· 
bir gök parçasının altında buluş • ları ile bu şahane takdir ta-
rnu§ olmak gönülleri çırpındıran mamlarnış -0luyordu. 
bir vuslet oluyor; ondan kuvvet Bugün iki devletin iki büyük re -
alıyorsunuz. Hayalin erişemiye • isi kelimelerle değil, gönül bağla-
ceği bir irtifaı, şu vadiye çömelip riyle birleşmiş bulunuyorlar; yal-
burasmın ateşini üfliyen dağlar nız yanyana, göz göze değil • 

ortasında hakiki irtifa olarak bul· hadiseler içinde yaııyorduk. Sınır-r vaffakıyetle ifa edeceksiniz. Bunal ayrılırken hududa gelmek ·;in 1- dirler, yürek yüreğe konuşuyorlar 
mak: işte Yalovada hislerin ken• d · · t d b' k · t• d z t Aı• · t ran Azerbaycanı yolunu ı"htı"yar diyebiliriz. Önlerinde ve artların -an ıçerıye va an an ır parça o- emnıye ım var ır. a ıa ıruz ra -
disini yükselir gördüğü nokta... k d ı ·ı l b b ı k d' · · da iki millet: Gelecek bı'rlı'k çalıc-parma , vatan aş arı irtica ı e nm muhterem ve benim şahsıma etmiş er, u se ep e en ısını "Ji 

Yaver Celal Bey, sevimli çeh
resiyle göründü: 

Gazi Hazretleri burada bulu
nuşumdan haberdar edilmişlerdi. 
Tebliğ ettiler ki benim için gece 
burada kalsın buyurmuşlar. Be
raber yemek yiyelim ve konuşalım 
diye .•• 
Mücerret bir hayranını taltif et

meği murat etmişlerdi. Emri cana 
minnet bildim. Dokuz buçuğa doğ
ru Sadullah Beyin elli bu kadar 
günde kurdurduğu yeni köşkün 
Gaziye yakııır surette açıklık, ge
nişlik ve yenilik ifade eden köş • 
kün salonuna girdim ve lutfen u· 
:zablan eli seviner~k öptüm. 

Sofrada Sofya sefirliğinden 
Varşovaya tayin edildiğini bildi • 
ğim Hüsrev Beyle Cevat Abbas 
B. ve Sadullah Bey bulunuyordu. 

Gazi Hazretleri ilkin benim 
gazetecilik sıfatımı alakalandıran 

iltifatlarda bulundular. Bu itibarla 
umumi hallerden malumat sordu -
lar. ilk hatırıma gelenleri arzet
ıneye başladığım. sırada Gazi Hz. 
Hüsrev Beye teveccüh buyurdular. 
Hüsrev Beyin konuşma arasında 
Varşova yerine büyük elçi olarak 
Tahrana gideceğini öğrenmiş, 
Montröda geçirmek istediği me
zuniyeti ancak bir gün kullanarak 
aldığı emir ile hemen dönüp gel· 
diğini anlamıştım. Kendisine hitap 
ederek: 

- Cümhuriyet hükumetinin size 
verdiği bu yeni vazifeden mem -
nun musunuz?. 

Buyurdular. 

Hüsrev Bey tam bir teslimi -
yetle cevap verdi : 

zehirlemek isti yen bir fesat, so - muhip olduğunu yakinen bildiğim fazla yormak istemedikleri iltifa - ma ile yapılacak büyük işlerden 
ku1mıya cabalıyordu. Şahı Rıza Pehlevi Hazretlerine ya- tı ile refakatlerinde gelecek olan artık geçmişin kör dövüşlerini an-

Komtu lranın kendi hudutları zılacak olan itimatnamenizde sizi büyük elçimizin Makuda buluşma- mıya bile vakit bulamıyorlar .• 
içinde hazırlanan bu silahlı fesat bu sıfatlarmızla zikredeceğim. sına izin vermişlerdi. 

karşısındaki vaziyeti söylenip du- Gazi Hazretlerinin İran hak • Hüsrev Bey Tahrandan sınırı -
ruyordu. Tam bu sırada da Tah • kındaki .sözlerini dinlerken elçi B. mıza kadar lran hükUmetinin mi -

randa bir elçi değişikliği oluyor· de, sofrada hazır bulunan ba§kala.. safiri olacaktı, kendisine İran pro
du. rı da, hepimiz, dikkat kesilmiştik. tokolunun sevimli siması, teşrifat 

Gazi yeni elçiye kısa cevaplar 1stanbuldan motörle ve geç geldi· müdür muavinleri Furuher H~n 
verdi. Bu kısa cevaplarda yalnız ği için sofraya en geç gelen Kütah- hükumet namına arkadaşlık ede -
Türkiyenin en yüksek selahiyetle ya mebusu Nuri Bey Gazinin ilk cekti. 

söylenmiş siyasetini apaçık oku. cümlesinin en güzel, en muciz nok- Hüsrev Bey büyük bir alaka 

makla kalmıyorduk. lkı' komşu hu··_ tasını duyunca herkesten önce al - l k k içinde Makuya ge ir en büyü el-
kumA et 1'daresinde yacıyanların el - kışlamaktan; - Enfes! · · S l h dd. 

:t çiliğımizın müsteşarı e a a ın 
lerinden ve dillerinden düşmiye - Demekten kendini alamadı. Rifat Bey de Ala Hazreti Hüma -
cek bir dostluk formülü kazanmış "Kör dövüşü!,, hakikat, geçmiş yunu ayrıca hududa kadar çıkar. 
oluyorduk. zamanların, hele lranla Anadolu 

Gazi Hazretlerinin genç elçisi
ne söyledikleri şunlardı: 

- Bugünkü Türkiye cümhuri -
yeti ricali, ma·zinin manasız kör 
dövüşlerini bilir, onu hiç bir sebep 
ve suretle, asla tekrar etmek iste
mez. 

Bugünkü Türk cümhuriyeti mü
dürleri, bilakis hemırk olduğuna, 
bilhassa, yeni tarihi vesikalarla 
kani olduğu, İranlıların munta
zam, mazbut, kuvvetli bir devlet 

olmasmı temenni eder. 

arasında geçen büyük küçük çar • 
pışmaları düşünüldüğü vakit, bu 

manzara için "kör dövüşü,, bun
dan daha yerinde bir tabir olamaz 
dı. 

"Müşterek hudut,, tabirinin be
lağati bundan geri kalmıyordu. 

Gazinin kullandığı bir kelimeyi 
yerinden alıp bir başkasını 
koymak, işte, mümkün olmuyor. 

du. Bizim İran hududumuz değil, 
Iranla Türkiyenin nıüşterek hudu .. 
du mevzuu bahsediliyordu ve bu 

birçok cümleden Gazinin vefa si· 
yaseti, söze verdiği kıymet, um .. 

manlara bakan keskin ışıklı bir 

fener gibi bocahy~n zihinleri se· 
lamete çağırıyordu. 

mıya memur bulunuyor, T ebriz, 
Rızaiye gibi İran içinde ve yol uğ
rağında olan konsoloslarımız da 

vilayetlerin ileri gelenleri ile bir -

likte Şahen~ah Hazretlerini kendi 
hudutlarında karşılıyor, kendi 

hudutlarında teşyi ediyordu. 

9 Haziran .. Şahenşah Hazretle
ri Makuda Türkiyenin büyük elçi· 
sini teşriflerini bekler buldular ve 
onu orada akşam yemeğine davet 
etmek suretiyle şahane iltifatlarını 
bezlettiler. Yemekte hariciye veziri 
Kazım Han, Ordu Müfettişi Ferik 
Cihanbani ve İran &efiri kebiri 

Sadık Han Hazretleı-i bulunu• 
yordu. Yemek, lran topraklariyle 

Türk topraklarının biribirine sarıl 
dığı noktalara karşı yeniyordu. 

Ada şenlikleri başlıyor 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti 

tarafından yapılan hazırlıklar bit • 
miş gibidir. 

Bu yaz mevsiminde Büyükada
da yapılacak şenlikler 12 temmuz 
perşembe akşamı Yatklühünün ta· 
rasa ve bahçelerinde verilecek olan 
"Adalar revüsü,, ile haşlamış ola· 
caktır • 

Bu yeni revü Ekrem ve Cemal 
Reşit Beyler tarafından sureti mah 
susada hazırlanmış, on dört tablo
dan ibaret gayet eğlenceli bir mev 
zu olduğu gibi kudretli san'atkar 
Ertuğrul Muhsin Beyin nezareti 
idaresi altında Şehir tiyatrosunun 
tanınmış artistleri tarafından tem -
sil edilmesi itibariyle de halkın çok 
hoşuna gideceği şüphesiz olduğu 

söyleniyor. 

Revünün temsili bittikten sonra 
geç vakte kadar dansedilecektir • 
Davetlilerin sıcakta rahatsız olma
maları için elbise serbest bırakıl -
mışhnı. Sabaha karşı saat üçte 
şehirden gelenlerin avdeti için bir 
vapur hareket edecektir. 

Davetiye almak için şimdiden 

Büyükadada Yat klübüne ve Tepe· 
başında Şehir tiyatrosu (Darülbe
dayi) idaresine müracaat edilebi • 
lir. 

---~--

Bugün İran devletinin başında 
bulunan Rıza Han Hazretlerinin 
bu hakikati bilenler.in de başında 

bulunduğuna kaniim. Müşterek 

hudutlar üzerine tezahür eden 
hadiseler beni Rıza Han hakkın -
da, asla, şüpheye düşürecek mahi 

Hüsrev Bey dedi ki: 

- Maksadınızı ve İran Şahı 
Şahenşah Hazretlerinin huzur - ................ 1 ............ 1 ....... :::::::::::::=:::::::::::: ............ ,... .......... ... .. 

lariyle sofraya verdikleri şerefi, ~~ Hediyemiz : ii 
yemek sonunda "kendi camını bü- s~ g 
lent tutma,, ya sevkeden ve Tah - ~~ Şimali Afrikada ii 

yette değildir; zira, hatırlarım ki, 
Pehlevi Hazretleri bu gibi mesele
lerin müşterek faaliyetimizle ber

taraf edilmesinde kuvvetlerimizi 
- Sizin tensibinize iktiran eden te~rik edebileceğimizi de kabul e

her vazife çok mühimdir; bunun den samimi fikirlerle bize hakiki 
için yeni vazifenıe de büyük bir. dostluk eserleri mahiyetinde SÖ.l

hevesle ve Türkiye cümhuriyetini ler söylemiştir. 
memnun edecek tarzda v 'f ··• · 

Hazretlerine olan !\amimi münase

betinizi anladım. Vazifemi zatı 
devletlerinizi ve Şah Hz. ni ve 
iki kan kardeş mi~leti memnun e
decek tarzda ifaya çalışacağıma 

emniyet buyurabilirsiniz. 

* * • 
Aaradan ancak dört yd geçti, 

bugün iki inkılapçı millet büyüğü-

ran elçisini taltif eden sözleri art- ~~ T •• ki ii 
tırdı. :: ur er.. ü .. .. 

Hüsrev Bey ayağa kalktı: H Vakit, yakında okuyucularına fi 
- Büyük şefim Gazi Hazretle - H çok kıymetli bir eseri büyük for - ii 

rinden aldığım talimatı derin bir i~ malar halind.c ve p~ra.sız il~ve ola- ~~ 
itaat sarsılmaz bir inan ve teslimi- :: rak verecektır. Bu ıstıfadelı ve ay- Si . azı e go Buna nazaran Tahran memurı-

receğimı memul ederek gidiyorum. . . .. 1 ~ 
B ti devlet} . d yetınız Turk ve ran dostlugunun 

uraya za erıne ve a et· 1 ··k · 
k Ve hen' · d k zaten mevcut o an yu ·sek ve kavı me arzusu ı ırşat e ece . .. • . .. .. . 

sözlerinizi işitmek ihtiyacı ile gel- temellen uzerınde alı bır karabet 

ım. 

Türkiyenin doğusuna gelen sı • 
nırlar üstünde ordumuzu bazı ha • 
reketlere ve ameliyelere sevkeden 

binasr kuracaktır. 

Zatıaliniz de benim ilk inkı-

lap ve müşkülat arkadaşnn olmak 

itibady1e bu nazik vazifenizi mu-

nün elele tutuştuklarını görüp 
alkışlamak gibi taliin müstesna 
bir lu.tfüne ermiş bulunuyoruz. 

Seyahat intibalarını Tahrandan 
beri takip ile tesbit eden bir zat 
şöyle naklediyor: 

Şahenşah Hazretleri Tahrandan 

ti , . t' kt b k bı"r :: ni zamanda meraklı eserin adr "Şi- es ye e yerme ge ırme en aş a :: . . ,. . •• 
d d d . M ff k :: mali Amerıkada Tiırkler dır. :: 

şey yapma ım, e ı. uva a ı- :: :: 
. . . :: Formaların neşrine başlanma ta- :: 

yet zatı şahanelerının sayesınde :: ·h· h .. t b't a·ı · ld :: :: rı ı, enuz es ı e ı memış o u - :: 
olmuştur. ii ğu halde dünkü sayımızda bir ter- ii 

Elçi Bey sözlerinde samimi ii tip hatası olarak 2 Temmuz şekJin- fi 
olduğu kadar Ala Hazreti Hüma. ii de ilan edilmiştir; neşir tarihini ya- il 

d - J ' • • d'I El :: kında okuyucularımıza bildircce - !i yun a oy e samımıy ı er. ege - :: ~· :. 
~ gıL ~ 

len mahsul, hulus ve samimiyete :: b 
::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::=-::ı::::zı 
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~ Temmuz 
ı<ı H. F: n el 
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43! 

1 9.ı~ 

4 ,H 
l '.11) 
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Gazetelerden biri, iş olsun diyf' J 

(En büyük üzüntünüz nedir?) 
§eklinde bir anket açar ve bu ite 
memur edilecek muharrir tesadü· 
fen Naciye hanımefıendinin de 
fikirlerine müracaat edecek olur· 
sa hiç ıüphe yok ki, alaC'.ağı ceva· 
hı: 

- Hizmetçi, olacaktır. 
Hakikaten de öyleydi. Mes'ut 

hayatında yegane büyük derdi bu 
idi. Oç senede dokuzunu dene -
diği bu kızların elinden usanmış· 
tı artık. Ne çapkın, uğursuzlardı 

bunlar?. Her gelen ya kocasiyle 
ahbaplığı ilerletiyor, ya hiç tanı • 
madığı birisini (akrabamdan fi · 
lan bey) diye koluna takıp gezi· 
vor. Yahut da başka ahlakta, me· 

· sela, hırsız çıkıyordu. En iyisini 
bulamıyordu. Tümen tümen Vf' 

güvenle getirilen en iyisi de ilk 
görünütünde üç aydan fazla kal • 
mı yor, af, nasihat, ihtar ve tekdir 

den ıonra koğulup gidiyordu. Na· 
ciye hanım efendi, bunların elin · 
den öyle usanç getirdi ki, iş göre· 
cek yaşta bir krzı olsa mutfağa 

ıokmakta hiç tereddüt etmiyecek· 
ti. 

Hizmetçisiz de yapamazdı. Bu 
kadar ahbap, nasıl ağırlanacak, 

çaylarda, toplantılarda kim biz~ 

met görecekti. Kabil olsa, iyisini 
bulsa bir değil üç hi7Alletçiye ih· 
tiyacı vardı. 

Son hizmetçi de o gün koğul· 

du Ak§am toplantısı vaclı. Sık1 

doıtu rMünip beyin beslemesi ge· 

lerek hizmetinde bulundu. Bu ,i .. 
yi bir kızdı. Sekiz senedir Münip 

beylerde tertemiz çalışmakta idi. 
Bir tanıdığı varsa kendisi gibi iyi 

olacaktı. Sordu. Varmıs. Kimse · 
!İz, temiz,, çirkince, yirmi beşlik 
bir kızmıf. 

- Teıekkür. ederim yavrum. 
Zate-n senin teminatın kafidir. Ne 
vakit getireceksin?. 

- Sabah getireyim efendim. 
- Maa§ hususunda, bilirsin, 

dolgun veririm. O beni memnun 
edene ben üç kat fazla sevindiri· 
rim. 

ı o, ı~ 

~ 1 4; 
Akşam namaz Nakleden: Ali Enver 

le açık duran sokak kapısından imsak 
Yatsı namazı /' 

Yılı n g çco A"Ü nlerl 
çıkıp gitti. Y1 lın \.:alan ünleri 

ı. l'l 
17'i 

!90 

~.ı .. 
1~6 

ı ıı 1 

Naciye Hanım, korkunç bir rü· .=L;::::;;:;;:::::::::;:~==-=:;;=::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::;::~ 
yadan uyanır gibi silkindi. De- fi ·-R--A DY 0 - - ı 
mek, iyi dediği bu kız da, sonra, ..;.;;====----=-----~- .-..:;;:"'"--'-;o - _ 
evi içinde .. 

- Kız!.. 

- ! ... 
- Seni utanmaz seni. Bir de 

ses vermezsin değil mi?. 
Elektriğe bastı. Sabriye mışıl 

, mışıl uyuyordu. 
- Allah belanızı versin. Usta· 

Irk dedin mi sizde. 

Sabriye, o, her zamanki hafif 
uykulu Sabriye, güç bela uyandı. 

- Bu aclam kimdi?. 

Şaşkın görünüyordu. 
- Hangi adam hanımefendi! 
- Cabuk söyle diyoru.m. 

- A .. Benim hiçbir şeyden ha· 
berim yok vallahi. 

- Şeytandı şu halde ?1 
- Belki de .. 

Büsbütün kızdı: 

- Ne?. Belki de ha?.'Bir gÖ· 

zünün köı· olduğunu bile gördüm 

- Şeytan kör olmaz mı hanım 
efendiciğim, kör şeytan demez 

•. ? 
mıyız ... 

B u g il n 
18,30 dan 19,20 ye kadar Plak neş· 

riyatı. 19,20 den 19,30 a kadar Ajans 
haberleri. 19,30 d:ın 21 e kadar Türk 
muıiki neşriyatl (Eliza, inci, Ülkü, 
Sevim Selim Hanımlar). 21 den 21,30 
a kadar Ateş • Güneşten naklen Hüs
nü Hamit Bey tarafından konferans. 
21,30 dan 22,30 a kadar Bedriye Ra
ıim Hanımın iştirakiyle dans musi -
kisi .. 

223 J{hz. \',\UŞO"A, 131Ci m. - 13,JO P()· 
l()nya. muıikl91. 19 mUıahabt'. 11),1.J piyan() 
konseri. ıo.ı.; müsakııbe. 20 muhtelif baW~ -
ter. 20,llS hafif musllll( orkestm) 21,0Z ak -
tilnlltt'. 21.12 hafif mu"llkiJP dPrnm 2J ,SO ha· 
berter , .• ı. 22,02 neşeli nl'şri~·ıı t. 28,0S mlisa
habe. 28,SO plülc. 2-1.05 danıı musildııl. 

823 Khz. Rtıl{RE~. 864 m. - 11,30 dlnr 
ne,riyat. 1 t,4.J. dini mnsil<i. 12 plAk. IS ptAk, 
13,45 tagonnl. 14.15 hR~rler. 14.40 plAk. 1 
köylü nl',rl)·atı. 18,15 kiiyfü mtı'llklsh 18,30 
mU~ahnb<'. 19 mil'lahn~, .Jan :\fnrko orkP!ltrıı-

111. 20,30 linl"erıı ltl' . 20, tS plflk. 1\11\"nhabe 
plAk, mü~nhnhf'. 21.1 5 rtA.k. 21,-i.'i mll~nhabe. 

22 pllık. (tagannl) 22.SO devamı. 23 haberler 
2s.so dans musikisi . 

54."i Khz. Budı:.p,,.ştP ;';50 m. - 20,20 l\~aear 
~tuluları, mlisnhnbe. 21.40 opl'retlerlnd!'n sah· 
neler. 23,40 Lnkatos ıılgan takrmı. 21,SO dan!' 

muııılltl '' • 
Khrr.. Prııi , 410 m . - 20,05 askl'rf konser 

konferamı. 21.Hi mU"lııhnbc vl'I mıı"Jlkl. 22 Çelı 

fllharmonlk tnlnmı. 2~ Hııbt>r1f'r ve snlrt>.28.2~ 

pik. zıuıo ı;enfonil;: h n:r.. 
718 IUı7.. Homn. 420 m. - 21,ı~ •11 Contf' 

()rl ,. \~imli ml'lodram (Rorrlnlnln eııerlrrln • 
drn). 

Kayseride gençlik 
hareketleri 9:;o Khz. Bre,ıan, 316 m. - 20, 15 ne,,eu 

mmıiklll tt>msllclk. 21,1 S kolonllerl hahrlayt'f, 

müsahıılı:.-. 22,23 musikili ne,rfyat. 28 müsı> 
Kay~eri, 30 (A.A.) - Kayseri- mllsahabt>. 28,4.5 mu"llklll neşrlvat. 

de gençlili hareketleri günden gü- Khz. Drut8<"hlnndsrndt>r. 1 ını m. - ı1 
ne artmaktadır. UErciyeş spor, ııpor-1ıaberlerı. 2 t:J ko1011ll4."rl hatırla ~' ne~· 

~ rlyah . ( KısR dalı,rn lt mrrkt>zdr n nnkll'nn 22,li' 
iımiyle bir spor klübü daha teşek- dancı mn"llkl<ıl . 2!1 haberler. t3,i5 gecf' mıtsl -
kül etmi~ ve nizamnamesini vila- ktı1t. 

B ı 'k. Khz. "ly ana, :507 rn. - 21 A\.·mıtıırya ~n • 
yete vermiştir. unun a ı ı spor t nm ,. isimli slcc~. 22 . .ı;; h:ıllf'rfor. 23,05 Arna· 

klübü vü~ude gelmiş oluyor. Hal- vut Tokat)"R.n tarafından tagHnni (piranr 

kevi Erciyeş dağına çıkılmak için r<'falmtlle ). 2.ı.ı.'5 <"R't.bnnt. tıab<'rlr.r, <lanııı mu· 

d B ıılkl•dnln devamı. 
bir seyahat tertip etmekte ir • U '!SO Kin. LUkııembnır, lSOl m. - lı1Kllh: -

seyahatte Erceyişin tam zirvesine <'e nrşrl.l'Ht. 21 ,so habn ler. 22,so lcıırışıl< ptAk 

kadar çıkılacaktır. Bir haf ta ka- mu~il<i11i. 28 opı>retlerdl'n p:m:atıır. 23.!IO damı 
• muslkhıl. 
dar sürecek olan bu seyahate her -- --

. yerden iştirak edilmesi için pro- r- B O R S A ~ 
paganda ve neşriyat yapılacaktır l ı T fö::ıl:ınr. da vıldı;ı, işareti olanlar üur
Bu işle uğraşan komite faaliyetim l lerinde :10 Haziraııd:ı muamele ıtörcnler
günden güne arttırmaktadır. Erce- dir 1 Ra'<amlar ka11~ nı~ Fiat!arını ıı;österir. 

yeş seyahatinin temmuz sonlarına j ·- "ukut (Satlş) 1 

doğru yapılması düşünülmekte ·ı-~ Lo~rl ra li:ı.ı - * Vh• :ıu 'l~. - ı 
ise de .henüz kati bir karar verıl.. * NcHnrır 12c;, -· * !'lla ı:l rlt 11. -

1 
• Parl ~ !68. - * Berfin 46 -

- Görecekıiniz ne kadar za • miş değildir. 1 * Mll ıl.n n '21 ~. - • Varsova "3. - . 
valh bir kızdır. Kimse ile konuş- ı • * Rriık•el 11 R. - • Rudapest· 26, -

K "d b 1 dı" le ' * /it in a 2~ -- • Bükrcş !ZO, -mı-.z, ahçılığı mükemmel, ahlakı ayserl e U Unan Ş r. I • Cencrn ~ 20, - t Rclgraı ~~. -

dürüst b;r kızdır. Kayıeri, 30 (A.A.) - Pınar • .. ~oh a ?5. ·• * Yokoham ~ :u . -
Ertesi gün Sabriye geldi ve işe 

başladı. Hakikaten çirkindi. Ufa· 
cık gözleri, büyük ağzı, uzun bur .. 
nu ile kimıenin alakasını celbede 
c,.k hnlde değildi. Esasen, bu ev· 
de iyi bir ücretle alınmasını te • 
min eden sebeplerden biri ve en 
mühimmi de bu değil miydi?. Na· 
ciye hanımefendi, göz hizmetçi • 
nin dahilen ve haricen zarar geti
receğine inanmıştı. 

* Am~ıerd~nı ıu. * Alt ı n 0~3. - i 
başı kazasının Halevik köyünde • rraQ 100 * !\1c, ıt11ye :46 ı;o 

1 iki metre on santim uzunluğunda * ~rnlıh n' rn 3\. "' R• nk nnr "~7 _ 

ve otuz santim kutrunda iki diş bu 1 Çekler ~-(kap. sa. 18) l 
lunmuı ve Kayseri müzesine getı-. • ı.on dr~ 6.;4 -. • Sıokhn l n 3 0 6 

ı 'h l "" ıı r~ O 7•fa;" O • \' i v:ına 4.29 rilmiştir. Bu di~ erin tarı ten eve • ,,en 
- • l'aı is ı 2 illi • ~lad rlı <.8 ' 

yaşamış olan Mamut denilen hayft • l\li!Ann ı:ı. '8'fı • Herlln ı Q'i'\8 , 

h l P ··~ıı· !\.11 ) \'ar~ov,ı 4 . ~o ı vanm diı:leri oldug"u müte assıs ar , * r u,.; . 
,. , • Atin~ ,ıı ı 3ıp~ • flud ap e~tc ·1 r)'~') 'j 

tarafından söylenmektedir. * C: enc\ ı c • ·H7~ • lhi kre < ;q,20~0 
• Sof\'ıı ı ıı l J!'i .. Oel~rat :l.5. * 1 1 

Matbaamıza gelen eserler: • Anı~t rd:ı 1 ı. ı :-2:- ,. Ynl.:nh ı1nıa ".o~ı~ 1 
.................................. .-...................... • Prae l'l. 1 J ı' ~ :\1ns"'-nv::1 109 .ı. 'O 
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BiN MASKELi KADI 
"lngilterenin kadınlara nişan vermedi 
ğine müteessifim. Siz buna layıksınız!,, 

- 61 

Violet Magg uzun zamandan· 
beri garp cephesinde casusluk iş· 
!eriyle meşgul olmaktayken 1917 
senesi 23 mayısında Londradaki 
lntelligence Service merkezine 
çağrılmıştı . Kız geçen uzun sene
ler zarfında sevdiği Raif Lenoksu / 
hiçbir zaman unutmamıştı. Onu 
ancak nadiren, o da her defasın · 
da bir iki saat için görmeye mu • 

vaff ak olabilmişti. Raif Lenoks ı 
ta lsviçreye kadar uzıyan bir ca· 
sus teşkilatını idare etmekte ol -
du~undan müte.madiyen seyahat
le bulunuyordu. Bir defasında 

1916 seneıi sonbaharında Violet 
Magg gayet ustalıklı çalışan bir 
Alman casusunu İsviçre hududu· 
na kadar takip ederken Bale is • 
taayon~nda Raif Lenoksa tesadüf 
etmişti. Lenoks başka bir trene 
binmiş, Cenevreye gidiyordu. Vi
olet Magg onunla ancak yarım 

dakika kadar konuşabilmişti 

Raif Lenoks demişti ki: 

- "Mis Magg, bu harp çok u· 
zuyor, ve gene yazık oluyor .. ,, 
Violet Magg yüzbaşı Lenoksın bu 

1 
sözlerini büsbütün başka bir su· 
rette tefsir etmit ve harbin uzama-

1 sından dolayı ebediyerı. kavuşma- 1 
!arının da uzamakta olduğunu an-
latmak istediğini zannetmişti.. 1 

Violet Magg Londraya vasıl J 

olur olmaz, lntellijeine Service 
reısı yüzhat! Renguart tııılr~fından 

kabul edilmiıti. Kız amirini gö r 

rür görmez korkmuştu. Çünkü yüz 
başı Renguert'ın çok çalışmaktan 
ve çok yorulmaktan adeta kanbu· 
ru çıkmış ve saçları hem beyaz ol
muştu. Bununla beraber keskin 
bakışları gene bakiydi. Renguart 
mutat olan sükunet ve itidali mu
hafaza ederek Violet Magg'a de· 
miştj ki: 

"- Sizi tekrar gördüğümden 
dolayı çok memnun oldum, Mis 1 

Magg ! İngiltere devletinin kadın

lara nişan vermediğine çok müte· 
essifim. Gerek muvaffakıyetleri · 
mz, gerekıe gördüğünüz işlerin 
mahiyeti itibariyle siz en büyük 
nişanları taşımağa hak kazandı • 
nız ... ,, 

Violet Magg mutat olan söz· 
lerle şefin bu iltifatlarını nezaket· 
le reddettikten sonra niçin İngH · 
tereye çağırı ldığmı öğrenmişti: 

nacaktır. hilaf devletleri harbi 
tasf iye etmek için bu sulh teşebbü 
sünden ist ifade edip etmemeleri 
hakkında bir karar vermeye me.c· 
bur olacaklardır. Sizin Almanya
da yapacağınız tahkikata bu si .. 
yasi mülahazalara ciddi bir es.as cr
la1·ak kabul edilecektir.,, 

Violet Magg, amirinin kendisi
ne yükletmek istediği ağrr mes'u· 
Jiyetin yük altında eziliyormuş gi 

bi vücudunu öne doğru iğmişti. 

Kız sesini çıkaı·mıyordu. Fakat 
vazifesini yapmıya hazır olduğu 

gözlerinin bakışından anla şılıyor
du. Yüzbaşı Rengart bir dosya u
zatarak demişti ki: 

"- Vazifenize ait teferruatı 

bu dosya içinde topladı~. Dosya• 
yı en ince teferrüatma varıncaya 
kadar te tkik etmenizi ı·ica ede • 
rim. Şube amirlerimiz bu teferrü· 
atı sizinle ayrı ayrı müzakere ede
ceklerdir. Bu hazırlıkları tamam
lamanız için haftalarca çalışmıya 
mecbur olacaksınız. Şu hesaba 

nazaran ağustosun ilk günlerinde 
Almanyaya gidebileceksiniz. Fa
kat işinizi orada her halde azami 

üç hafta zarf mda bitir -
meniz lazımdır. aZten hare
ket etmeden evvel bir kaç 
kere daha konuşacağız.. Size şu -

nu tekrar edeyim ki Mis Magg, 
yapacağınız hazırlıkların tamaın 
olması yalnız itin muvaffakıyetle 

neticelenmesi için değil , hayalı .. 
nızın tehlikeye dü~.memesi için de 
fevkalade elzemdir.,, 

Bundan sonra geçen haftalar 
zarfında Vio)et Magg yeni Alman 
ya seferi için lazım olan hazırlık
ları tamamlamakla meşgul olmuş 
tu. Fakat bu meşguliyeti ara&ın -

da bütün düşünceleri harbin bir 

an evvel bitmesine ve R a if Le • 
noksa kavuşmasına matuf bulunu 
yordu. Onun için haı·hin bitmesi• 
ne büyük bir yardımı dokunacak 
olan yeni va:.ıifesini bir a n evvel 
muaffakıyetle bitirmek için can 

atıyordu. 
Violct Magg 7 ağuatos 1 9ı 7 ta 

rihinde Almanyaya hareket elmi ş 
ti. O günü akşam saat yedide Sva 
nsea na.mrndaki İngiliz aEkeri 

nakliyat gemisi kaptanı doğru • 
dan doğruya bahriye nazın tara
fından imzalanmış olan bir emir 
almıştı. Kaptan, 21 senedenberi 

devam ede n kaptanlığ ı zarfında 
hiç bir zaman öyle bi ~ emir alma~ 
mıştı. Bu emi: de deniliyordu ki: 

Aradan üç aygeçti. Bütün ev 
halkı Sabriyeden memnundu. Ah· 
lakı, etvan , yemeği, itaati lüzu • 
n:ıundan fazla mükemmeldi, Alt 
kattaki odayı kendisine tahsis et· 
tiler. Evin büyük kızından fark -

yuı çıkmıştır. (Mimar) ı tavsiye ede· l{ejı 2 :o l' nyon il e~ -,OO ·ı 

rız. Sir. ll avrln - 00 ark i le~ =·0o~ ,, 
! !\lc rkeı Bankası ":'.-· Halya 

- ". . . Mis Magg :;iz bundan 
evel de Almanya da bulundunuz. j 
iki sene evel Karpatlr.ra kadar bir 
seyahat yapmı~tmız. Bir kaç haf · 
taya kadar gene Almanyaya git · 
meniz lazım gelecektir . Fakat bu 
defaki seyahatiniz diğer seyaha t· 
lerir,zden birkaç defa dı:ı.ha tehli
kelidir. Çünkü Almanların istih· 
bara': te,kilatı sizin kim olduğu· 
nuzu tamamiyle biliyor. O nun 
için en hafif bir :iÜphe bile hasıl 
olsa sizi yakalamak için bütiin 
kuvvetiyle çalırncaktır . Buna rağ· ı 
men gene sizi A lmanyaya gönder· ı 
meğe mecbur oluyc rum. Cün1<ü 
yapılacak iş hn~ arrrak için sizden! 
muvafık bir k ims::: 'fö·müyorw:n. 
Yapacağınız hizroet itifaf ordula
rının mU.taklJcl l·arrkatı noktai 
nazarınd9.n fevka 'a cle ehemmiyeti 
haizdir. 

Svansca kaptanı lam gece yansın 

da 9 numaralı liman zabıtası is • 
tasyonunun 5 r.umarn.l! rıhtımın~ 
da bulunacaktrr. Kaptan bu zabı· 
le refakatle onu vapuruna götüre· 
cektir. Kaptan kamarasını bu hah 
ı·iye :!ahit' ne tabsis edecektir . Bu· 
lunduklan andan (Bulonya) da 
karaya çıkıncaya kadar ~aµta~la 
zabit biribirleriyle tek hır kelıme 
bile konuşmıyacaklardır. Vapur 
Bulonyaya geldiği zaman kaptan 
bahriye zabitini bizzat karaya çr• 

karaccıklır. Ondan sonra o zabit 
gene h :ç. se:;ini cıkarmadan ayrı • 

lıp ~· dc::ektir. Sva nsea kaptanı • 
nm bu vak'ayı kiJn&eye anlatma • 
st şiddetle memnudur .. , 

~ızdı. 

Naciye hanımefendi, bir gece, 
gece yar111, lüzum üzerine a~ağı • 
ya ini,.erdi. Sabriyenin odasından 
t*'laıh toli!lı ıeıler ~eldi. Heye • 
c::ı.na dü,tü. Ne -Yud1 aCAb:t?. Ka· 
p.-,.., açtı. A .. Bh ,.rJcek 1.. Adeta 
kaYpatDda !~j: ~ag1M\1y11. -;;akit 
kalmadı. IMiek, seri bir hareket· 

Dr. Hafız Cema' 
1 ':ıhili hastalıklar -- ·· tt>hassısı 

Cuma ve pazardan başka günlerde 
~leden sonra saat 2 ~ d<" 6 ya kadar 
fst,.nbufda Divanyolunda (118) nu 
marab buıusi kabinesinde hastalarını 
kabul "?der. Muayenehane ve ev t~' ! 
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:DediAodu 

Sayı saymak illeti! 
Düğme, merdiven basamağı, kitap 

sayanlar has~a sayılırlar mı? 
Birkaç arkadaş dostlarımızdan 

birinin evinde buluşmuştuk. Hep_i
miz evin geni§ balkom.~nda oturu· 
yorduk. Ev sahibesi olan hanım 
balkondan aşağıya doğru eğilerek 
dedi ki: 

sıl olup da bu sayma itiyadına a -
hştıklarmı izah edebilir misiniz?,, 

Doktor cevap vermişti: 

- "İzah etmeğe çalışayım , 
hanımefendi. Mevzuu bahsolan 
sayıcı insanlar asap hastalığına 

tutkun iseler, bunu izah etmek ko
la!dır. Çünkü bu gibi hastalar 
hayatın kendilerine yüklettiği va

zifelerden mümkün olduğu kadar 
sıyrılmağa çalı~ırJar. Onun için 
vazifelerini yapmazlar da, onun 
yerine lüzumsuz şeylerle meşgul 

olurlar. Onlar bilhassa pek ağır 
buldukları mesuliyetlerden kurtul 
mağa çalışrrlar. O mesuliyetleri 
hatrrlarrna getirmek istemezler. 
Kafalarını saymakla meşgul eder
ler. Belki b~raz evel gösterdiği -
nı '7 zat da bu sınıf inaanlaı dan
dır. Fakat asabı bozuk ol nıyan 
insanlarda kendilerine tevdi edi
len bir vazifeye tamamiyle hasrı
viicut etmekte zorluk çekerler. Biz 

-"Bakınız karşıki parmak
lığın önünden geçen ihtiyar zat 
elindeki bastonla parmaklıkları 
birer birer ıayıyor. Şimdi durdu. 
GaJiba sayısında ıa!ırdığı için tek 
ra.r geriye gidiyor. işte parmaklı
iın ıonuna vıısıl oldu. Oradan 
gene sayarak yürümeğe başladı . 
Ben bu zat! daima tetkik ederim, 
her ne zarnan buradan geçse de • 
mir pa.rrnaklrkları mutlaka birer 
birer 1ayar. Acaba bunu ne mak-

? 
ıatla yapıyor . . ,, 

· lçimizden bir arkada~ cevap 
Terdi: 

- "Ne maksadı olacak! Galiba 
biraz aklını oynatmış da onun için 
ıayıyqr !,, 

Bunun üzerine bir arkadaş da
ha atıldı: 

- "Zannedersem yamlıyorsu· 
nuz. Bu saymak illeti adeta umu
mi bir hastalıktır. Herhalde in -
ıanla.rın hic olmazsa yiizde ellisi 
dikkatlerini böyle lüzumsuz ~ey· 
leri saymakla geçir ir ler.,. 

Ev sahibesi olan hanım da b u 
sözü tasd ik ederek dedi ki: 

- "Ben de ne zaman bir mar
!andiz treni görsem, vagonlarını 

bir~r birer saymaci .. n duramam. 
Bir ele apartmanların merdivenle
rini ~aymak adetimdir!,, 

Sofraya oturduk yemek yeme
ğe ba.Jladığımız zaman içimizde 
~oktor olan arkadaş bu sayma il· 
Jetine nakli kelam ederek dedi ki: 

- "insanların birçoğu , sayma 
illetine meptela dırlar. Bazıları 
elbiselerinin düğmelerini sayarlar, 
bazıları da bir rafa dizilmiş olan 
kitapları! Y atalcta hasla yata.n 
insanlar odanın tavanındaki ka -
bartmaları ve yahut duvar kağıt -
}arının çizgilerini ve çiçeklerini 
ıaya.rlar. Ruhiyat mütehassısları 
bu aayma illetine aritmotimi is -
mini veriyorlar. Bu illete tutul -
ınut olanlara haıta nazariyle bak
mak doğru değildir. Onların 
hepıi a·kılları yerinde olan insan
lardır. Ben bazı kimseler tanı -
rım, her gün evden yazıhanele • 
rine yaya giderler ve gidinciye 
kadar adunlarrm sayarlar. Bir gün 
saymayı unutsalar adeta rahatsız 
olurlar.,, 

- "Siz doktor olduğunuz için 
bu gibi ıeyleri daha yakından tet· 
kik etmiısinizdir. Tabii bu say • 
ma illetine müptela olanlar mah
duthlr, değil nıi?,, 

hncatta diğer insanlara kendimizi 
uvr1urmağa, onların mükaleme -
lf'r 'ni dinlemeğe mecburuz. Bu 
ı i:kalemeler bizi hazan alakadar 
etmez. hatta içimizi sıkar. Bu 
v:inlen kendimizde bir boşluk du
yarız. Bu boşluğa uzun müddet 
tahammül edemediğimiz için ci -
garamızm külü Ye dumaiıı ile meş

gul oluruz, parmaklarımızı masa 
nın üzerine vurarak vakit geçir -
meğe çalışırız, cebimizdeki anah
tarları şıkırdatmz ve kütüphane 

raflarına dizili olan kitapları ay· 
mağa başlarız. Bu meşguliyetler 
içinde en pratik olanı saymaktır. 

Çünkü başkalarına farkettirmeden 
herhangi bir şeyi saymak kabildir. 

Ruhiyat mütehassıslarından bi
risi diyor ki: 1çtinıai icaba ta ken
dimizi feda ederken ve hayatın 
~artlarına uyarken mevcudiyeti
mızın parçasını olsun kendimiz 
için kurtarmak istiyoruz. Cigara 
dumaniyle ve külü ile meşgul o -
lan, parmaklarını masaya vuran, 
anahtarlarını ~ıkırdatır ve sayan 
mevcudiyetimizin hu bir paı·cası 
kendisini kurtaran, adacığa il;ica 
ediyor ve orada iıtiklalini muha _ 
fazaya çalışıyor. 

Saymak bir çok kimseler için 
bir muva-zene teşkil ediyor. Bu 
muvazeneye sağlam ve sıhhatte o
lan insanlar da muhtaçhrlar. Mer
diven basamaklarım, bir parmak
lığın çubuklarını v~ yahut kendi 
adımlarını sayan bir insan o anda 
yazmağa mecbur olduk!arı mek -
tuplarr, ödiyeceği borcları , o gün 
biriı;iyle yaptığı 15iddetli münaka- j 
!5ayı düşünmez. Bu kısa müddet 
zarfında irsan kuvvet toplar ve 
kafasını dinlendirir . ., 

- "Hayır, bilakis pek çok 
kim.eler aritmotimistt?rler. Bu 
meıele ile profesörler de meşgul 
olmuılardır. Yaptıkları tetkikat 
neticesinde insanlardan yüzde el· 
liıinin ıayma illetine tutulmuş 
olduğunu meydana çıkarmışlar
dır. Bu yüzde ellinin ekseriyetini 
kadınlar tetkil etmektedir. Bun -
dan otuz üç ıene evet bir Fransız 
doktoru da bu mesele hakkıoda 
tetkikat yapmıştı.,, 

Hane sahibesi olan hanım dok
torun bu izahatından dclayı mem
nun olmuş ve demiş~ir ki: 

Doktorun bu izahatini dikkatle 
dinliyen ev sahibesi doktora sor • 
ınu,tu: 

- "Doktor Bey, insanların na-

- "Sc z!eriniz beni teskin etti, 
doktor. Ben de sayma iJletine tut 
kun olduğum için bunu merak e -
dip duruyordum. Mademki bu 
gayritabii bir şey değilmiş ve in -
sanların yüzde ellisinde görülen 
bir itiyat imiş , o halde ben de 
bundan sonra gene marşandiz 

trenlerinin vagon!arını ve merdi
ven basama~J .. rını saymakta de • 
vam ederim.,, 

Dedikoducu 
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Italya ve Arnavutluk hükiimetlerinin 
arası fena halde açıldı 

-- ı Baştara!ı 1 inen sayıtndaJ 

ları buna itiraz etmişler, protesto
da bulun.muşlar ve sözlerini dir.~ 
letmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Arnavutluk hükumeti İtclyan 

Tirana sefiri M. Koch'tan bu bap· 
ta izahat talep etmiş ve sefir de, 
iki memleket arasında mevcut sı
kı dostluk münasebatı dolayısiyle 
İtalyan filosunun Arnavutluk su
larına geleceğini bildirmesi lazım 
olmadığı cevabını veı·mi~tir . Sefir 
filonun gelişini bir nezaket eseri 
addetmek icap ettiğini ilave eyle
miştir. Az sonra da sefir .Oraç 
valisinin İtalyan kumandanının 
ziyaretini iade etmemiş olmasın -
dan şikayet etm iş ve bu ziyaret i
ade edilmedik':e filomm Arnavut· 
luk sularından ayrrlmıyacağını 

ve bundan dolayı, 1927 senesin
de aktolunan Arnavutluk - İtal
ya ittifakından beri kral Zoguya 
verilmekte olan tahsisat verileme
mektedir. Fa~ist diplomasisi kral 
Zoguya vazifesini anlatmak için, 
gittikçe eksilen para vasıtası ye -
rine zırhlıların kullanabileceği 

zehabına düştü. Bir iki ay evel l 
aktolunan Yugoslavya - Arna • 
vutluk ticaret muahede:ıi Romada 1 

bazı heyecanları mucip olmuştur. ! 
Eu haclisnin bazı "vakibi mucip 

olmıyacağını ve her ne suretle o· 
lursa olsun Agadir hadisesine ben
zemiyeceğini ümit edelim. Fakat 
İtalyanın, gittikçe sarsılan nüfu
zunu kuvvetJendirmeğe uğraştığı 

muhakkaktrr. Habeşiştan havali
sinde bazı şeyler hazırlanıyor. E!· I 

söylemiştir. ki diplomasi fa~İst m1rşma ayak 
Herhalde bu ziyaret oldukça uydurarak yüriiyor . ., 

garip bir nezaket eseridir. Birinci Arnavutluk matbuat idaresinin 
İtalyan filo"u Taranto havalisinde tekzip ettiği Roma tebliği şud~r: 
manevra yapmakta idi ve ancak "Tiranadaki İtalya sefiri, filo-
25 haziranda ~imale gitmesi mu - nun geleecği VP Arnavut maka· 
karrerdi. Fakat cuma akşamı a • mahna heber verilmesi hakkında 
çık denizde iken alınan bir telgraf kendisine çekilen telgrafı filo hal. 
filoya hangi istikamete hareket ya sularına geldiği vakit henüz 
etmesi lazım olduğunu bildiriyor- almamıştı. Bunun için İtalyan ge-
d milerinin beklenilmiyen bir anda u. 

M. Bartunun Belgrada vasıl ol • görünmesi hayreti mucip olmuş -
duğu günde ltalyan filosunun Ar-- tur. Bundan birkaç saat ıonra, 

navutluk sularına sade bir tesadüf yanlışlık yüzünden geçiken telg • 
eseri olarak gelmiş olmamasından raf gelmiş, Arnavutluk makama• 
korkulabilir. Atina paktının im- tr keyfiyetten haberdar edilmif 
zası üzerine Balkanlar ile arası ve suitefehhüm izale olunmuştur. 
kesilen ve karşılıklı yardım misak- Malum olduğu üzere 22 hazi -
)arı projelerini kendi reviziyonist randa bütün İtalya filosu Tranto• 
siyasete aleyhtar iıniş gibi tefsir da taşti edilmiş bulunuyordu. 
eden İtalya hükumeti bir kuvvet Birinci filo Pola, Tiriyeste ve Ve· 
nümayişinde hulunmağı muvafik nedikte bulunan harp gemilerine 

görmüştür. Bundan maada Tira• merasimi mahsusa ile bayrak tes • 
r...a hükumetinin son zamanlarda lim etmek için Adriyatiğe çıkını~ 
takip ettiği hareket tarzı İtalyayı tı.,, 
memnun edecek mahiyette değil- Herhalde Tirana hükumeti ta
dir. Arnavutluktaki İtalyan aske- rafından bu İtalyan tebliğinin res
ri heyetinin, son zamanlarda tesir men matbuat vasıtasiyle tekzip e
ve nüfuzu azaldığından geri çağı· dilmesi mühim bir har.lisedir. Bu 
rıldrğı unutulmamalıdır. İtalya hadisenin inkişafları Balkanlar· 
maliyesinin vaziyeti iyi değildir daki beynelmilel siyasi vaziyet Ü -

. 
zerinde mühim tesirleti olacaktır. 
Zira Arnavutluk matbuat idaresi· 
nin temliği Draç hadisesi üzerine 
cihan efkarı umumiyesini celbe
derek Balkanların bu kısmında 
bir harp tehlikP.si bulunduğuna ı· 

şaret etmel<tedir. 
"Le Jour ., dan: 
"M. Muuolini , şayanı takdir 

bir gayretle ltaly:mın milli parası 

olan lireti müdafaa etmektedir. 
Halbuki buna rağmen liret sarsıl· 
maktadır Nitekim dünkü (26 
haziran ) paritesi 1.294 frank idi. 

Faşist hükumetinin ittihaz etti
ği gayet vahim bir tedbirin sebe
bini de işte bunda, yani milli ltal• 
yan parasının sarsılmasında ara
malıdır. On senedenberi İtalya 
hükumetinin. hariçte İngiliz lirası, 
dolar ve saire gibi kıymetli para· 
larla tediye edilmek üzereihraç et
tiği bonaları hamillerini , bu bo· 
noları İtalya hazinesine devretme· 
ğe icbar etmek ve bunları dahili 
bonolarla tebdil etmektedir ki, 
bu dahili bonoların fiatları İtalya 
hükumeti tarafından tesbit olu• 
nacak ve hakiki kıymetlerinin çok 
fevkinde bulunacaktır. 

Faşist hükumeti ya İiret fiatımn 
fiatı yüksek paralara niabeten 
düşmesinden korkmaktadır ve 
yahut, elde kaynakların verimine 
nisbeten ağır bir yük halini alan 
İtalyan dövizleri tamamen müda· 
faa etmekten fariğ olmaktadır. 

Mussolini dahi1de } aptıklarmı 
cebri surette yapmakta ve bu su -
retle hariçteki taahhütlerinin mik· 
tarım azaltmak istemektedir. Bu 
hal, ciddi bir vaziyeti ifade etme
sine rağmen iyi bir siyasettir. Biz 
İtalyan hükumetinin bu faaliyet 
planını inkiş;;\f ettirerek tatbik et
mesini meraklı bir sabırsızlıkla 

bekliyoruz. 
Bu faaliyet planı,. acaba Mus• 

solini ve Hitler Stra mülakatında 
haşhaşa neler konuştular?. , sua!i· 
nin cevabını teşkil etmektedir.,, 

.-...................................................... ,_. ................................................ ,. 

• 

JtAK/1 gezintisini unutmaqınız 

Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hazırla~ık 
Gc-.zetemiz okuyucularına 

mahsus olmak üzere bir gezinti 
tertip ttti. Bu ~ezintinin vapur
la denizde veya hususi bir tren -
le lsknbuld.:.n uzak':a, Gtk ağaç
lı ve çok ferah bir yerde yapıl -
masr, buna i~tirak edeceklerin 

ekseriyetinin arzusuna bırakıl . 
mıştır. 

Bu gezintiye davetli olarak 

iştirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on beş l-Jaz iran . 

dan itibaren gazetemizin başlı -

ğımn yanında neşrine başladı

ğımız kuponlar mul<abilinde bi-

letlerini alacaklardır. Kupon- vakit mükemmel, vadimizin yal· 
ların neşri 31 Ağustosa kadar nız kelimeden ibaret olmadığ ı 

sürecektir. Şimdiye kadar görülecektir. 
çıkan kuponların idarc!hanemiz- Bir çok gezintilerin tadını 

den tedariki mümkün olduğu kaçıran izdihama meydan ver · 
gibi müvezzilerden de istiyebi - memek üzere ye•ler mahdut o · 

lirsiniz. lacağı için bilaha.ra toptan ku· 

Gezintimiz için hazırladığı • pon tedarik etmek istiyenler a· 
mız proğram bir çok sürprizler· ra11nda belki müşkülat çekecek
le doludur. Mesela musiki kısmı !erdir. Bu itibarla henüz kupon 
herkesi tatmin edecek . şekilde 

tertip edilmiştir. Bundan başka 
musiki yalnız vapurda kalmıya· 

biriktirmiye başlcımı) an okuyu

cularımız varsa kendilerinden 

cak, gidilecek yerde de gezinti • bu ifi ihmal etmemelerini ve ek-
Yt> iştirak edenleri takip edecek· ıiklerini şimdiden tamamlama-
tir. Proğramı neşrettiğimiz lari lüzumunu işaret ederiz. 
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Dikkat : - Abonelerimize ve 
taşraya gönderi len gazetelerin Ge
zinti kopun la:-ı mavi r.ol:t,ı lı bir çız
ğ i ile iptal ol unmuş. iclaredcn veri
lenlerin Üzerlerine d: bir damga vu
rulmuştur. 

Abonelcrirr:iz arasında bulunan
ların kuponda iptal edilmiş olsa bi
le hakları mc:Muzdur. Fakat taşra 
için b;;:: ılan ga .. etelerdc...n kesilen 
kuponı~rıa iizerlerind<' idare rlam -

gası bulunanlar kabul olun rr:ıJ-.: 

caktır. 

Muhterem karilerimiz lutfen 
topladıkları kuponlara birer defa 
baksınlar. i.Jzerlerinde damga ve 
mavi noktalı çizgi bulunanlann ge
;ıİntiye i~tirak ıçin bu gibi kupon
ları tebdil eylemeleri ve bundan 
sonra alacakları gazetelerin baş ta
rafındaki kuponların çaprast bir su
rerette hsrlan mavi noktalı çizp,ı -

siz ve damga~ız olmasına 

buyurmcılar mı rica ederiz. 

1 - 15 numaraya kadar olan 
çizgili ve damgcllı kuponların İstan
bula ait olan çizgisiz ve dam • 
gasız larla tebdili için Temmuzun 
birinci Pazar günü akşamına ka -
dar müracaatta bulunulması husu
suna alakadarlann nazarı dikkatini 
celbederiz. 



Radyo Amatörü Radyo Hikô.qesi 

Radyonun kurtardığı 
kadın ... Neler Bilmelidir ? 

Antenden gelen tekerrüril trana 
forımatörün primerine bağlamış 

ve pı-imerin diğer ucunu da yük
sek ( +) de vermiştik. Primer sar· 
gısı üzerinde toplanan bu cere
yan gayet tabii olarak, bir mikna· 
tıs sahası vücude getirecek ve ka
çacak bir yol arıyacaktır. Karşı

sında segonder sargısını bularak 
oraya toplanacaktır. 

Şimdi segonder üzerinde biri
ken tekerrüı-e bir yol bula· 
lım. Ve şemada görüldüğü gibi 
segonderin bir ucunu oparlör lam
basının birinci girisine, diğer 
ucunu da şaseye yani menfi cere· 
yana hağlıyalım; işte segonderde 
devresini kapadı ve transformatör 
çalış:nağ:ı başladı. Antenden ge· 
len tekerrürü ikinci lambanın pla 
ğmdan çıkararak oparlöre ve o
parlörün diğer ucunu da lambanın 
ikinci girisi ile iştirak ettirerek 
gere yüksek ( +) c!e lehimliyelim. 
İşte n-.ontajın mühim kıs.mı bitti. 

Antenden gelen tekerrürü pri
mörün bir ucuna primörürün di .. 
ğer ucunu da yüksek ( +) de bağ
hı.mı~tık. Trandormatör giriş 

devresiı:de karşılaşan bu cereyan 1 

gayet tabii olarak orada bir sahai 
mıknatisiye vücuda getirdi. Pri
mör üzerinde biriken bu saha1 

mıknatisiyenin elektronları karşı .. 
smda segonder sargısını yani 
transformatörün çıkış devresini 
hula.rak oraya atladık. Trans -
formatörün çıkıf devresinin yani 
segonde.rinin bir ucu daima ikin· 
ci ]al!lbanm birinci grisine, diğer 
ucu da toprağa yani menfi cereya
na bağlanır. Şu hale nazaran eli .. 
mizde izolalı nakillerden bir par
ça alarak sokonder birinci ucu ile 
ikinci ucunu lazım gelen yerlerine 
lehimfiyelim. Şimdi ikinci lam .. 
banın grisine giren tekerrür fila
masmdan çıkan atomların tazyi • 
kiyle plak üzerine atlar ve plak 
üzerinde biriken ihtizazlı tekerrür 
kendine en yakın bir mecra olarak 
bulduğu hoparlör devresine soku
lur. Hoparlörün diğer ucu da 
lambanın ikinci grisiyle beraber 
yüksek zanda bağlı olduğu için 
bu iki uç arasında bulunan hopar• 
lör bobini bu ihtizazlı mıknatis • 
lenme neticesinde hoparlör plağı .. 
m çekip bırakma suretiyle bize 
herhangi bir irsalin nefriyatını 

dinletir. 

İtte oldukça bir makinenin e 
sas montajını bittrdik. Şimdi, an
ten ve tef ~rruatım yapalım ve ev• 
vela anten ve anten bobinine ba
kalım: 

Burada henüz bağlanmamı§ 
bazı uçlar vardır. Mesela anten 
bobininin kondanıatörünü, yani 
istasyonları ayıran 500 S. M. lik 
kondansatörü ve yapmış olduğu· 
muz bobini ufaltıp büyültmek 
ıuretiyle bize orta ve uzun dalga
larda vçalıtan irsalleri tul ve mev .. 
celerini bulduran geçidin anahta· 
• yerli yerine baihyalım. 

lveke de öğrendiğimiz gibi, 
anten kcndanr.atfüünii bobini iki 
~....-~,.,.·~·tı;"',. \- « ~~ "" 

ucuna yanı anten ıle toprak ara • 

sına bağlıyacağız. Geçidin anah
tarı da yapmış olduğumuz hobi • 
nin (75) sargılık kısmının niha • 
yet ucu ile (150) sargılık kummın 
başlangıç ucunu iştirak ettirip bi
ze bir orta uç veren müşterek tel 
ile toprak arasna bağhyacağız. 

Semaya dikkat ederseniz, görür
sünüz ki, bu anahtar kapandığı 
zaman bobinin büyük, (150) sar· 
gıhk kJSmı devre harici olur ve 
makine üzerinde yalnız (75) sar
gılık küçük devre kalır ki bu 
da bize orta dalgaları verir; bu iş 
de bitti. 

Şimdi lambaların filamanlarını 

yakalım: 1 
Bu iş için hemen makinenin 

redresör kısmına bakalım. Ne gö· 
rüyoruz? 

Biri primör ve ucu sökonder ol

mak üzere dört bobin devresi de -

ğil mi? Bu devrelerin (P) işare~

lisi evelce de öğrendiğimiz gibi 

pı·imör yani şehir cerayamna bağ

lanacak kısımdır. 

"S. - 1 " işaretlisi makinemiz • 
deki lambaların filamanlarım ya
kacak kısımdadır ki evelce vazife .. 
yi akümülatöre terkediyorduk. 

Yalnız "S - l " sargısının orta 
ucunu toprağa bağlıy<m nakil ü
zerindeki meksife ve mukavimin 
ayni kıymette olması ve bu ucun 
muhakkak şemada görüldüğü veç· 
hile toprağa verilmesi lazımdır. 
Aksi takdirde makinede kuvvetli 

?. 

uzun uzadıya bahsetmiştim. Maa
mafih montajı beraber yapacağız 
dediğim için kısaca gene anlata .. 
yım: 

Şemadaki görünüşü itibariyle 
meksif eyi andıran bu parçalara 
mikrofarat derler. Ve esas itiba
riyle meksifeden başka bir şey de 
değildir. 

Fakat şimdiye kadar gördüğü

müz ve kıymetlerini santim hesa

biyle anladığımız meksifelerden 

değil, (1 - santim) liğinin bir mil

yon defa liüyiığü liir mıI<ro'farat .. 

lık kondansatör şemada gördüğü
nüzle dört milyon defa büyüğü 

blok kondansatörlerdir. 

Vazifeleri transformatörden 
alternatif olarak çıkan cereyanı 
kontinüleştirmek ve aralarındaki 

Şok bobini ile beraber koran al
ternatife bir süzgeç olmaktan ha~ .. 
ka bir fey değildir. (G) harfi ile 

gösterilen parça bir Şok bobini -
dir. Şemada görüldüğü gibi 
(S - 3) devresinin orta ucuna ya .. 
ni yüksek ( +) nakili üzerine bağ-

Ajun, yeni apartmanına taşındı- ( gibi, uzaktan gelen tatlı bir kemat 
Gı gün ilk iş olarak radyosunun sesini dinlemeğe başladı. Gözler 
antenini çektirdi. parlıyor, elleri titriyor, duyduğ 

Onun en büyük zevki, her gün bu güzel sesin nereden geldiğiıı 
bir çek işler ile yorulan dimağını araştırıyordu . Fakat .. senelerden · 
radyosunun hoparlörünclen çıkan beri muattal kalan dimağ dah 
musiki nağmeleriyle dinlendir- fazla işliyemedi. Bir an için parlı 
mekti. yan gözleri eski donukluğunu t/I 

Boş saatlerinde makinesinin ha- e~ki manasızlığını aldı. 
şma geçer, gözlerini kapar ve düğ- 1 Genç hasta, hayta bir an içi 
menin ufak çevrilişleri ile geçen yaklaşmış, fakat çok sürmeden ge 
istasyonlar da sanki seyahat edi - ne uzaklaşmıştı. 
yormuş gibi zevk duyardı. "' * * 

Yeni taşındığı apartımilnında, O, artık, buna alışmıştı. Her ge 
da, gece!erini radyosunun arkadaş- cenin yarısından sonra, yatağında 
lığı ile geçirmeğe başladı. doğruluyor, ve her akşam bira 

Bir gece, 120 kilovat ile çalış - daha uzayan fasılalarla musiki di 

maea başlıyan yeni Budapeşte is - liyordu. 
tasyonunun "Çigan,, musikisini Ayni günlerin ışıklı bir gecesiıı 
dinliyordu. Saat ·epeyce ilerlemiş de, odasını gene cana yakın bir k 
ve yarı geceyi geçmişti. man sesi doldurdu. özlerini açt 
Apartımanın kapısı, ürkek vu- dinledi ve sevinçle güldü. 

ruşlarla sarsıldı: Gene hayata avdet etmişti. y, 

Gözlerini açtı, onu bu saatte kim 
arayabilirdi. Ropdöşarrıbrma sa· 
rıldı ve heyecanla( kapıyı açtı ! .. 

•.. Apartmanının üçüncü ka -
tında Cevdet Baha Bey ve atesi o-

turuyorlardı. 
Bu ailenin bir tane çocukları o

lan Tanju ço <: üçü yaş a i enırc

çirdiği mühim bir hastalığın dima
ğında bıra!<tığı eseri on dokuz ya -

şına kadar getiremem1şti. 

Bütün ailenin üzerine ti trediği 

bu yavruya, memleketin en büyük 
doktorlan, aylarını hası- ettiler. Fa-
kat hıJ dimağ arızasını geçireme~ 
diler. 

Onun kimseye bir zararı dokrın
mıyor, lakin dimağ mnlfıliycti vcl 
harekatının gayri tabiiliği aile için 
büyük bir ıdırap oluyordu. Ge::~ 
kızın o kadar muniıı ve o kadar sa
k in bakıslan vardı ki, k!vrık kum -
ral saçların süslediği bu güzel ba
şın bir dert ile maliil olduğu tah -

min edilemezdi. 

tağın:lan indi, kapıyı açtı ve kor 
dorda a ğır ad!mlarla ilerliyere 
iradesine hiç hakim olmaksızın, ). 
junun kapısını vurdu. 

Keman gene en içli nağmeleriy 

inliyordu. 

• • • 
· u kapısını açmış bu gece mi 

saf ir inin manasız bakışları karşı 
sında şaşırmış ve donmuştu. 

Tanju açılan kapının aralıcın 
dan süzüldü ve pervasızca rodya 
nun bulunduğu odaya girdi. 

Keman en hassas hıçkırıkları~ 
döküyor fakat Tanju bütün gayrt 

tine rağmen bu hıçkırıkların sahi 
b ini arıyor ve bulamıyordu. 

Birdenbire karşısında Ajuıı 

gördü. Yal varan bir ifadeyle: 
- Kim, çalıyor? dedi. 
Ajun, kendini toplamış; bu geı: 

misafirinin bir dimağ hastası ol 
duğunu anlamıştı. 

Ona radyonun nt olduğunu an 
latmak çok güç olacaktı. Bütil 
şefkatini dudaklarına ve gözleriı1 

topladı: 
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~ Radyonuzdan şikayetlerinizi ~ ~:1::ı~t:~~ ~7:1i~:;0:;~da buy~ 

lanır ve transformatörden çıkan 
alternatif cereyanın ( +) dine mu 
kavemet ederek geçirmek suretiy
le mütenavip cereyanı bir miktar 
daha mütemadileştirmiş olur. 

Tanju bir ge~e yatağında doğrul 
du ve sanki ilk defa duyuyormuş 

bir harıltı, yani alternatif, başka ~
bir şey dinlemeğe imkan yoktur. 

b 
• b • ı d • • • Tanju bu büyük telefona hayrel 
1Z0 1 1rln1 Z = le baktı; parhyan gözlerini Ajuı1 

el ikerek yalvardı: 
Ra dyo amatörleri için açtığı- Bunun için de Pcr~emhe gün~ _ Ben de dinleyebilir miyim?, 

Transformatörün ikinci sökon-
deri, yani, (S - 2) işareti ile 
gösterilen devresinin iki ucu, red
resör lambasının iki plağına bağ
lanır ve bu devrenin orta ucu bize 
yüksek (- ) yani menfi cereyanı 

verır. 

Üçüncü aökonder ise (S • 3) 
işaretiyle gösterilen devredir ki 
redresör lambasının filaımamnı 
yakar ve bu devrenin orta ucu da 
bize yüksek ( +) yani müsbet 
cereyan ucunu venr. 

Yalnız, (S • 2) ile (S • 3) dev· 
relerinin yani ikinci ve üçüncü sö
konderin orta ucları üzerine bağ
lanan bazı şeyler vard1r ve bunla
ra cok dikkat lazımdır. 

Bunların ne olduğunu kıymet 
ve vazif~lerini birkaç hafta eTel 

nıız derslere devam ediyoruz. le;:i saat 13 ten 18 e kadar mat-~ Ajun radyonun yanına bir şe1 
Karilerimizin ellerindeki maki baamızda "Radyo sayıfası,, mu g long cekti. Ayt odamn kalın perd' 
neye ait arızaları, akıllarınc.lan harririni aramanız lfömnclır. ) }erinden süzülerek oparlörden g' 

geçip tatbik etmek istedikleri ( b l R d d len munis keman sesi ile yarı~ 1 

tecrübeleri ve mü&külleri elden stan u a yosun a 1 · - dercesine genç kızın saç an üzerl 

gcldig~i kadar halletmcg~ e gay- neler dinlemek isti-
ret edeceğiz . Yalnız muhterem yorsunuz? ; 1ı karilerimizin müşh'Üllerini so = Okuvucularmuz arasında'%! 
rarken elerindeki makinelerin · = fayclnlı olur dfü;:üncc~iyle bit~-

=--_= lamba a dedini, antenlerin şekil anket de açıyor ve so~·uym·uz: F 
~ ve tuliinü, arızanın ne şekilde -lstan l ıu l radymmrnla neler din-~ 
~ başladığını ve nasıl devam etti- lenıek i~tiyorsunuz, fazla veya~ 
~ ğini nihayet makinenin çalıştığı -~ yel'in elektrik tesirlerine karşı eksik hulduklarmız ne1crcliı'7 ~ 
~ vaziyetini açrk bir ifa de ile yaz Gönderilecek cevapların~ 
~ ınaları Iaznndrr. Yalnız yol arı· mümkün olrluğu nisbette kısn~I 
~ zalarm için makine tetkiki ve olmasını ve küğıdın yalnız hiı' ~ı 
~ açılarak. hakllması lazrmdıır. t::ıra frna yazı lmasını rica o. d eri z . ~ 
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de toplandı. 

gazetelerd' Bir zaman sonra 
şöyle bir ilan vardı: 

" Miralay mütekaitlcrinden cc 
det Bnha Beyin kerimeleri T al1J 
Hanımefendi ile mühendis, Ajt1 

Bc ~·in ni~an merasimleri icra edile 
ccğinclen .... tarihine tcsa<lüf cıle 
p<'l'!'f;'tnl1e g,i1ni.i bütün ahbap ~ 
rl r C'l Jann ... npartnnamnı te~riflrf 
ni h·"!k1criz.,, 

Nebil Vasıf 



Güzel Boğaziçinin asır
lardanberi görmediği 
muazzam şehrô.1Jin u 

Ankarada spor 
hareketleri 

Bugün Ankara mıntakaaı gÜ· 
ret birincilikleri mmtakanın ev • 
kaf apartmanındaki salonda hat· 
hyacaktır. 

56 kiloda Mahuf ızdan Atir 
Deminpordan da Osman, Selim 
gibi üç çetin ve tecrübeli güre!Çİ 
vardır. Muhafızdan A§irin bun· 

VAK 1 T 
Gtınc1ellk, Slyut Gazete 

ütanbul Ankara caddeat, (\'AKIT) yurdu 

TELEf"ON NUMARALARJ: 
Yazı lJlerl telefonu: 24879 

idare telefonu : %&370 
Telgrat adresi: Istan bul - (\'AKIT) 

P09ta kutusu No. te 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentahğı 
Liman ban. l'elef on: 2292~ 

--------------------------Trabzon Yolu 
Binlerce insan alkış ve yaşalarile,deniz

den, büyük şeflerine ve aziz misafir
lerine selam ve tazimlerini yolladı 

lara epeyce ter döktüreceğini söy· 
lüyorlar. 

En entere11an güretler de 61 
kiloda olacaktır. Bu siklette Mu • 
hafızgücünden Muhsin, Necip B. 
ler gibi çok teknik ve tecrübeli 
iki güretçi ile gene Muhafız gü • 

Senelik 
8 aylık 
S aylık 
ı a3lık 

ABONE BEDELLERi: 

Türkiye Ecnebi 
J.100 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 .. goo .. 
150 • soo • 

iLAN UCRETLEJU: 

Tar i Vapuru 
1 Temmuz 

Pazar günü ıaat 20 de c.
ıata nbtnnından kalkacak. Gidit • 
le: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
Sünneneye uirayacakbr. 

.... <Bat taratı ı ıacl •71fada> neı'eli seslere karııtı. Nihayet alay 

kurtaran vasıtaları, AkaY. idaresi - Ortaköy önünden kartı sahile doğ
nin Kalamıf ve Heybeliada vapur· ru geçti. 

Ticar1 UA.nlarm llAn aayıfaJarmda sıuı· 

Uml SO kuruştan bqlar. ilk sayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

lariyle Şirketi Hayriyenin araba BUyük Reise sellm ve tazim 
vapuru ve 72, 73 numaralı vapur • Alay Ortaköy önünden Anadolu 
lan, Liman tirketinin romorkör ve sahiline doğru geçerken heyecan 
aaç dubaları, kılavuz romorkörler, büsbütün arttı. Çünkü orada, Bey
husuıi motörler iştirak etmiştir. lerbeyi sarayında Büyük Gazi 

Bu ıemiler battan bata bayrak· Mustafa Kemal Hz. oturuyordu. 
Jarl• ve Jimbalarla donanmıf, bin- Halk daha Beylerbeyi önüne gel 
)erce halkla dolu olduğu halde meden: 

Jiınanda kendilerine gösterilen yer Yata 1 Bü' ük' G • - , varo .. y azı .. 
Jerde mevki almıılardı. Nidaları ile sahilleri çınlattılar. 

Saat dokuzda Haliç, Şirketi Hay. Alkıtlar baıladı. Gemiler Beyler • 
riye ve Akay idaresinin vapurları beyi sarayı önünde bir çeyrek ka • 
muhtelif iakelelerden aldıkları dar durdu. Bu esnada havai 
halk kütlesi ile hareket ederek ala- fitekleri parlıyor, meı'aleler yanı· 
ya iltihak etmittir. yor ve Büyük Gaziyi halk doyası· 

A 
ya alkıtlıyordu; içten gelen bir 

lay fU suretle durmuıtu: 
şevkle, yaıa nidaları minnettarlı • 

lstanbul limanında bulunan bü- ğını gösteriyordu. 
tün harp gemilerimiz Dolmabahçe 

sarayının önünde demirlemiı hu· 
lu:ıauyorlardı. Tahtelbahirler de bu 
arada idi. Saat dokuzda harekete· 
den aemilerden Şirketi Hayriyenin 

araba vapuru evvela Dolmabahçe 

önünde demirlemiıti. Araba vapu
runda bando muzika vardı. 

Muzrka mütemadiyen milli tar· 
kılar çalıyor, diğer gemilerde bu • 

lunan halk ta bu şarkılara iştirak 
eaiyorlardı . 

Nihayet köprüden kalkan Kala· 
mıt vapuru ve bir dakika fasıla ile 
hareket eden Heybeliada, 72, 73 
numaralar Halicin 2 ve 9 numaralı 
vapurları ve yüzlerce romorkör, 
motör ve sandallar yavat yavat 
Dolmabahçe sarayı önüne doğru 
ıelmeie baılamııtır. Bu esna
da alaya ittirak eden mavnalarda 
meı'aleler yanıyordu. 

Kafilenin en önündeki Kalamıt 
vapuru yavat yavaı Tophaneden 
ıeçerek F nıdıklı ve Dolmabahçe 
sahilini takip etmitti. 

Boğazın her iki tarafında bulu· 
nan evler kimilen fenerlerle ay· 
dmlatılmıt olduğu için parlak bir 
ıtık. güzel Bağaziçini nura boğ· 
lbUftu. 

Alay, aziz misafiri 
aellmhjor 

Bundan sonra fener alayı tekrar 
harekete ıeçti ve Kuzguncuk, Oı • 
küdar sahillerini takip ederek Kız· 
kuleıine kadar seldi. 

Pafalimanında ve Şemsipatada 
toplanmış olan binlerce Üsküdar 

halkı fener alayını şiddetli alkıt· 
larlar ıeli.mladı. Fener alayına it· 
tirak eden gemiler birer bire geç -

tikten sonra saray önüne gelerek 

demirlediler. 

Havai fitekler maytaplar, yakıl
dı. Met'aleler, fenerler, elektrik • 
ler, projektörler ara11nda halk bir 
taraftan milli !arkılar söylüyor bir 
taraftan da Büyük Gaziyi ve büyük 
miaaf İri alkıılıyordu. 

Nihayet geç olmuştu. (Yavuz)un 
kalın düdüğü üç defa öttü. Bu ses 
fener alayının bittiğini bildiriyor • 
du, 

Demirli bulunan gemiler birer 
birer mevkilerinden ayrıldılar. 
Köprüye döndüler . 

Dün geceki fener alayı !İmdiye 
kadar lstanbulda miıli görülmemi§ 

bir güzellikte yapıldı ve binlerce 
halk gemi ile, motörle, romorkörle 

' mavna ve sandalla fener alayına 

ittirak etti, büyük misafirini alkıt· 
ladr. 

DUn ö§leden aonra 

cünden bu sikletin en kuvvetlisi o· 
lan Yunuı vardır. Bunların kar· 

BUyUk, fazla. devamlı llAn verenlere alt 
ayn tenzilAt vardır . 

Resimli llAnJarm bir satırı 10 kuru~tur. 

§ısına Deımirapordan İbrahim çı • · 
Blr defası 30, iki dt'ası :;o, Uç defası 65, 

KOÇUK iLANLAR: 

kacaktır. Fakat birinciliği ilk üç dört defası 75 ve on defası ıoo kuruştur. 
ıüretçinin aralarında paylaıacak· Oç aylık llAn verenler\n bir defası mecca· 

ları muhakkak gibidir. nendir. Dört satın geçen tıAnJarm fazla 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

• Accntdcn !\:iraköy l<ôprüba~ı 

1 cl.423b2 - Sırkecı Mühürd:ıı zadr 
I•-- ilan Teletnı 

22i4-0 --· satırları t>q kuruştan b~sap edilir 

Kur'ada Yunusun karııaına ilk lm••----------•ı Trabzon Yolu 
ERZURUM 3 v.;~:r~uz 

çıkacak olan oldukça çetin bir gü· 
ret yapacak demektir. 

Eğer Muhsin ve Necip Beyler 
kartılaıacak olurlarsa bu iki gü • 
retçinin müsabakası çok zevkli 
olacaktır. 

66 kilodan: eDmirapordan Ber· 

ri, aik, Hasan Çankayadan Şinası, 
Muhafız gücünden de Arif ve Mu· 
rat Beyler girecektir. Berri bu • 
günlerde biraz rahatsızlık geçirdi • 
ği için iyi idman edememİ§, eğer 
Berri gürete girmezse güreti Faik 
ile Arif paylatacaklardır. 

Maamafih Faik ayakta güreştiği 
kadar yerde de iyi güreıir, Arifi 
tlÇık yakalarsa pek elinden kaçır· 
maz. Şinasi de kuvvetli bir gençtir. 
Fakat tekniği azdır. 

72 kilodan: Demiupordaıı Raif, 
Rıza, Muhafızgücünden de Hüse • 
yin, Şevki, Hüseyin gibi beş tane 

çok aüçlü &Üre i çardır. 
Raifin bu kiloda birinciliğine 

muhakkak nazariyle bakılıyor. De-
mirspordan Rıza belki bunların en 

ZAYl 
İstanbul belediyesinden almış 

olduğum 191 No. lu tahsildar müh
rümü 29- 5 -934 T. de zayi et • 
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Alemdar B. T. Ş. tahsildarların • 
dan Arif. (1227) 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
tamından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fat11, Gircaun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 

Sicilli ticaret memurluğundan: Dönüt le bunlara illveten 

ı Sürment', Ordu'ya uirraya· 
stanbul vilayetinde Galata • 

caktır. (3573) 
semtinde Emekyemez mahallesin· •---------------• 
de Tutsak sokağında 7 numaralı 

evde oturan ve T. Cumh~riyeti le· 
baasından olup İstanbul vilayetin
de İstanbul semtinde Hoca Aliet-

tin mahalelsinde T ahtakale so· 
kağında Baltacı hanının 1. ka· 
tında 29 numaralı mahalli ikamet· 
gihı ticari ittihaz ederek 1 S S 

934 tarihindenberi (1) boya ima • 
latçıhk ile ittigal ettiğini beyan 
eden Aram Adato Ef. nin unvanı 

ticareti Aram Adato olarak 
20283 sicil numamasında tescil 
edildiği gibi bu unvanın imza 

iz mir süra 't 
lskenderiye yolu 
I Z M 1 R Vapuru 

3 Temmuz 

S A L 1 11 d~ Galata nb· 
tımından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderİ)e'ye 
gidecek ve c!öoecektir. (3574) 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

2 Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkfci 
ııbhmından kalkacaktır. (3575) kuvvetlisidir. tekil de el yazısiyle ve imza §ek • 

linde unvanı ticari olarak ticaret .. •••-••••••••• Fakat Raifin tekniği karşısında 
kanununun 42 inci maddesi muci· çabuk eriyor. Bu aikletin inkiciliği-

. ni Rıza ile Muhafızdan Hüseyin hince dairece 30 6 934 tarihinde 
paylatacaklar gibidir. tescil edilmit olduğu ilan olunur. 

79 kiloda Demirapordan Hüae· (1223) 
yin uzun boylu uğratmaia mecbur ••ınuıııınmnnıımıııınııııı1111n11BJınnııııııııınnunmnnAıınııınınımmınıı• , 

olmıyacaktır. Zaten mınlakanın en A K B A 
değerli bir güretçisi olan Hüseyin 
latanbulda Macarlar ve ltalyanlarj 
la yaptığı müsabakalarda kazan -
mıt ve çok acı kuvvetli bir güret· I 
çidir. ı 

87 kiloya gelince; bu sikletten 
Demirıpordan Türkiye birincisi 
Hüseyin ile Muhafız gücünden Zi- ı 
leli Aptullah, Aptullah Eyüp var
dır. Eğer Hünü güre,te iyi çalı§· 
mazaa kazanacağı füpheli gibidir. 
Bu' dört güretÇinin dördü de imre-

Ankarada A K b A kitap 
evinin birinci ıubesi modern 
bir tekilde .Maarif Vekileti 
karı111nda açılnaııtır. A K 8 A 
kitap evltri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ibtiyaçlanr.a 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitıplarınızı gerek kırtasiye · 
niıi en ucuz olarak A K B A 

İstanbul icra hakimliğinden: 

Tophanede Firuzağa Cihanıir 
caddesinde kiiin·24 No lu Çok Şü• 

kür apartmanında mukim!er iken 
elyevm ikametgahları meçhul ka· 
lan Yorıi efendiyle hemtireai Za
firo Hanıma: 

Enise Faik Hanıma olan borcu• 
nuzdan dolayı ipotek iraye eyle

diğiniz yukarıdaki apar!mandaki 
hi11enizin satılmasına lıtanbul 

dördüncü icra dairesinin 933 101 
numaralı dosyası mucibince 15 
5 934 tarihli celsede ikametıiJu. 
nızın meçhul kaldıiı anlaıılmıt 
lup bu defa hakkınızda ilanen le 

Bir taraftan met'aleler, diğer ta· 
raftan fenerler, bando muzikalar, 

İstanbulun aziz misafiri Şahen· 
ıah Hazretleri dün öğleye kadar 
dinlenmİ§ler ve öğleden ıonra hu· 
ıusi dairelerinde mefgul olmuılar· 

nilecek kadar kuvvetlidir. ı 

kitap eYlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devl~t Matbaais 
kitapları ve VAKiT' ın netri· 
vatının Ankarada satı~ yeri 
AK B A kitap ev'eridir. 

halkın farkıları deniz üıtünde mu· 
azzam bir heyecan uyandırıyordu. 

Kafile yava, yavaf Dolmabahçe 
ıaray .. .. 1· h ı onune ge ınce arp gemile· 
rinin g" .. ı .. l . k ozu a an sus erı arıııında 
halk hu" b"t"' h 1 . s u un eyecana ge dı. Ka· 
file yol d . una evam ettı ve Dolma • 
bahçede Şahenıah Hazretlerinin 
ikamet ett"ıkl . d . . .. d erı aırenın onün e 
geldi, hu esnada halk b" "k b' k . . uyu ır 

tev ıçınde içten gelen bir heye • 
canla: 

- Yata varol B" ··k · f' · ' .. uyu mısa ırı· 
miz ... 

-Zindebat ... 

Sesleri ile biiyük miıaf iri ıelam· 
dı. A!ay yavaı yavat ilerledi Be • 
•ikta_, Ortaköy önlerine kadar sa

dır. · 

Büyük reisimiz Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri dün öğleye ka· 
dar Beylerbeyi sarayında husuıi 

dairelerinde me§lul olmutlar ve 
öğleden sonra ıaat 17 de • motörle 
Boğaziçinde bir tenezzüh yapmıt· 
)ardır . 

Şahen,ah Hz. yar1n tehrl· 
mizden ayrılacaklar 

Aziz misafi!imizin yarın ıehri • 
mizden ve memleketimizden ayrı· 

lacakları söylenmektedir. Şahen. 
ıah Hazretlerini ve maiyetlerini 

Trabzona "Ege,, vapurunun götür· 
mesi ihtimali kuvvetlidir. Bu mU· 

hillerde toplanmıı olan 
halkm ıeıi gemilerden 

binlerce naaebetle "Ege,, vapuru hazırhfa 
yükselen batlamı§tır. 

Ağır ıiklette Gençler birliğinder. 
Necmi ve Demirspordan Namıl• 
vardır. Bu güreşin sonu simdidcr 
b N \l<Bı\ t\Jcrkezi Tdt·fon 

ellidir: ~cmi birinci, N.-m1k iki .
Bir·nci Şube 
ikinci Şube . Sıman (>.ı;m 

l••==s ımıa.ıDtH 
cı .• 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı ıçın 5000 kilo sade yağı pazarlık 
ıaretile 3 Te~muz Salı günü aaat 14 te aahn alınıcaktar. Talip 
olanların temınatJarile birlikte muayyen gOn •e sutte Fırka 
Sıtınalma Komiıyonunda bulunmaları. (3555) 

'--~~-•~s~t-a-:-n-b-~u:--ı~e __ e_ı_e~d--ly __ e_s __ ı __ ı_ı• __ n_ı_a __ r_• ______ ~ı 
Şehzade bııırda Mimar Kaaım medre1uin o icarı temdideo 

müzayedeye lconulmuıtur. Talip olınlar ıeraiti anlamak üzere 
LeYazım MOdürlüjline, mOzayedeye girmek için de 24,S Ura'ık 
te~in~t makbuzu ile Sn/934 Perıembe gOnU saat on bete kadar 
Daımı Enc0111ene müracaat etmelidirler. (3579) 

müsadif pazartesi günü saat 14 
İstanbul icra hakimliğ'nde biz 

veya bilvekile hazır bulunma 
lazım geleceği, akıi takdirde 

demi huzurunuzla mürafaa icra 
ve tetkikat olunarak satıt karar .. 
nın tayin kılınacağı tebliğ maJra,;. 

mına kaim olmak üzere ilanen teb. 
liğ olunur. (1224) 

lstanbul beşinci icra memurlu• 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilm 
si mukarer piyano, halı, büfe yt 
saire 3 7 934 tarihine mü•di 

salı günü saat 13-14 e kadar S., 
oğlu Hristaki Pasaj önünde para• 
ya çevrileceğinden taliplerin .. 

ve mahalli mezkUrda hazır b_. 
nacak memuruna lüzumu müra 

atleri ilin olunur. 



Yeni Eserler 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali.. en muhal· 
let eserlerinden seçme kitaplaun tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam f asdalarla otuz 
ilt kadarının çıkanlması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 

cuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlanna müracaat oJunmuttur. 

Dördüncü kitap 

Devlet ve ihtilil 
Lenin: Haydar Rıfat 

Fiab 75 kurut. Tevzi merkezi V AKIT klltDpbaneai 
lıtaabul Ankara caddeıi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Don •e yarın ( tercüme külliyabndan ) b&11lmış olanlar 

•ıraıile ıunlardar : 
1 inci kitap SAFO Müterecimi: Haydar Rifat 100 Kr. 
2 ,, ,, AiLE ÇEMBERi,, 1. H. Alitan 100 ,, 
3 ,, ,, TiCARET, BANKA ve BORSA 

4 " " 

lktısat doktoru: Muhlis Etem 
Devlet ve ihtilll 

75 ,, 

Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

"Dün ve Yarın,, tercümekülliyatının yakında neşrolunacak 
eserlerinden bir kaçı da şunl ::trdır: 

1 - Sınıf kavgası: Kauski : Sabiha Zekeriya Hanım. 
il - Rasin külliyatı: H. Nazım B.y. 
111 - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah At .. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Goiro Baba, Balzak -Haydar Rifat Bey. 
Vll - İsa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

.. 

~angle - Haydar Rifat Bey. 

-11•111111•1-aaca 

Deniz Levazım Sahnalma 
komisyonundan; 

JOJ29 metre Amerikan bezi : Kıpalı zarfJa münıka11sı 
2 Temmuz 1934 Paıar
teai rOnll Hat 10 dL 

Kapah zarfla münaka-
13500 metre efrat elbiaelilc ı•yağı sası 2 temmuz Pazar· 

3000metre efrat kaputluk f&Y•ğı: teıi gilnü saat 
14 de. 

1300metre talebe elbiıelik ıayağı: Kapalı zarfla münakaaa
sı '/. Temmuz pazarteai 
filDll ıaat 16 dL 

12000 kilo ka1ele 
8000 ,, V agete 

4500 ıyak Amerikan Yidalası : Kapalı zarfla mGnakasası 
3 Tem muz Salı günii sa· 
at 14 de. 

D•iı ku•Yetleri ihtiyacı için yukarda cina ye miktarları 
1aıalı etyanın hizalarında ıöıterildiği tarih •e Hatlerde kapalı 

zarfla m8aak11aaı yapılacaktır. Şartnamelerini ıörmek iateyenle
ria her pn ve mlinakaaya gireceklerin de mezkur gi1a Ye sa· 

attı Kaıımpaıada kiia komisyona mDracaatları. (304 l) 

• 

3. K. O. 
.Satın alma Komisyonu illnlan . 

Ankarada M. IU. V. Satın -

T~O.KiVE 

.D.n. A 
BiR.iKT i.QE'N 
RA~T-i;Ö~Q 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

alma komisyonu reisliğin - 321 adet Hç leYha 
den: 260 ,, Köıe bent 1 

Kapah ıarfla mlinaka1aıı 24 
Temmuz 934 Sala ,eatı 

Ordu ihtiyacı için 200 çift saat 14 te. 

seyyar eczayı baytariye san -
dığı ile 1000 adet ampul kutu- 6507 adet kondenaer boruıu 

Kapalı zarfla mlaakasası 24 
Temmuz 934 Sah ıliaU 

aat 15,30 da. ]arı kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 24/ 7 /934 
salı günü saat 14 te icra edi - 5875 kilo perçin çiviai 

' 

Açık azaltması 24 Temmuı 
934 Sala gllall aaat 16,30 da. 

lecektir. Talipler şartna -
me ve nümunesini görmek ü
zere her gün öğleden sonra 

Deniz kuvntleri ihtiyacı için yukuıda miktarı yazıla saç 

levha ile klSıe bentler kondenscr boruları kapah zarfla perçin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! vemünaka~ya~tirakede- ~vileria~kaultm~akoam~tur. 

Tayyare Piyangosu 
3 üncü Keşide 11Temmuz1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

4,3 Ye 1,5 m/• kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf 
..We mOnakasaya konalmuıtur. Mezkiir tellerin 1 Eylul 934 
tarilaiade ibaleıi icra kılınacaiından taliplerin ıartname almak 
iti• fimdiden ıartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak 
teldifaame Ye temiaatlınaı ihtiva edecek zarflara tevdi için de 
... 1s .. tarib• mtlAdif Cumartesi rOnü saat ı 4 te Beyoğlunda 
P.ta Telgraf binasında 3 llncO katta Miibayaat Komiıyonuna 
.. ıracaıtlan. (3499) 

ceklerin o gün ve saatinden Şartnamesini almak isteyenlerin her giin •e mOnakasaya 
evvel teminat ve teklif mek - iıtirak edeceklerin de yukanda yazıla gün ve 1aatlerde K11ım-
tuplariyle birlikte M. M. V. paıada kiia komisyona müracaatları. (3464) 
Sa. Al. Kom. na müracaatları. 

• <~o~a> (3455> rıı~ll~lll•lllHllllllllll~JllmlllllHlllllll~llllOOllll llll lllllllm 
Ankara~a M. M. v. satın - Selinik Bankası 

alma komısyonundan: 
Hava kıt'aları ihtiyarı için Tesis tarl hl : 1888 

11460 metre mavi renkte kış- Serm•ye•ı· .. 30 000 000 F ... k 
hk elbiselik kumaş kapalı u ı11 • • r uD 

zarfla münakasaya konmuş- ldare rrzerkezz : ISI AN BUL 
tur. İhalesi 23/ 7 / 934 pazar-
tesi günü saat 15 tedir. Talip- TUrklyedekl Şubeleri : 
lerin nümune ve şartnameyi lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o Samsun. Mersin • Adana 
gün ve vaktinden evvel tek-
lif ve teminat mektuplariyle 1 Yuoanlstandakl Şubeleri : 
Ankarada M. M. V. Sa. Al SelAnlk • Kavıda. Atlna. Pire 
Kom. na müracaatları • l silumum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir beada 

N.:!~~~~11::: ~~ 
V AKIT Mat..._ - lıtanlNI 


