
ıvekil ismet Paşa Hz. 
bugÜn lstanbula 

geliyorlar 

Gezintı\pponu:38 

• "VAKIT,,ın tertil:et.ittği bUyUk 
gezintiye iştirak •J81ek iCjin 

bunu kesip sakl1" .. ız. 

•aac:ı Yıl • Sayı: 5940 Yazı işleri Telefonu : 24379 PAZAR, 22 TEMMUZ c 1 tad •:r • 1934 
~~~====~==================~================================================= 

idare Telefonu · 24370 Sayısı 

Dahili vaziyet M. Doumer g..,in 
kabineye riyasetini icap ettiriyor 

Fransız kabin.esi toplandı; M.Tardieu'nun 
ve M.Herriot'un istifaları bekleniyor 

M. Doumcrg 

Paris, 21 (A.A.) - Kabine, M. 
Cheronun riyasetinde toplanmıı· 

den ıonra M. Cheron, M. Doumer· 
gu•in nezdine giderek vaziyetten 
kendisini haberdar eylemeğe me
mur edilmiıtir. M. Cheron oto
mobille Toulause .fehrine hareket 
etmittir. 

Paris, 21 (A.A.) - Franıadaki 

dahili vaziyet, M. Doumergue'in 
kabineye ,riyaset etmek üzere alel
acele Parise dönmesini icap ettire· 
cek kadar ciddidir. Bunu kayde· 
den Röyter ajansı muhabiri, ayni 
zamanda diyor ki: 

"M. Tardieu'nün M. Chautempı 
ile radikal sosyalistlere kartı va· 
ki olan hücumları üzerine hadis o· 
lan vaziyet, kabineyi M. T ardieu• 
yü dinlemek için umumi bir içtima 
aktetmeğe mecbur etmiştir. M. 

tır. Siyasi vaziyetin müzakereıin· (OeYamı J(l uncu sayfanın ı inci sütununda) 

Dünkü toplantıdan bir görünüı ... 

Türk dili kurultaqı 
T. D. T. C. Umumi merkez bürosu 

dün DoJmabahçede toplandı 
Dolmabahçe sarayındaki husu • 

si dairede üç gündenberi faaliye• 
te g~miş bulunan Türk Dili T et· 
kik Cemiyeti merkez bürosu, dün 
toplanmııtır. 

Heyetin asıl vazifesi, kurultay 
için gelen tezleri tetkik etmektir. 

Dün umumi ki\tip İbrahim Nec· 
mi Bey, vazifenin bittiği saatte • muharrir im ize: 
"- Tezleri tetkika başlamıf • 

tık. Ne yolda tetkikat yapacağı· 
mızın usullerini tesbit ettik. Tez • 
ler, raporlara . taksim edilmiştir. 
Bir miktarını dn ben aldım. Per· 
şembe günü tekrar toplanacağız.,, 
Demittir. 

-

Tez miktarı şimdiye kadar elli· 
yi geçmektedir. 

Kurultaydan sonra bir kılavuz 
çıkarılacaktır. 

Bu seneki kurultaya, ecnebi a
limlerin de iştirak edeceği söylen· 
mektedir. 

Türk Dili T ct!dk Cemiyeti, ge • 
lecek yılların da faaliyetini tasar
lamış bulunmaktadır. 

Halkın türküleri, a.ta sözleri be
yitlerini muhtevi "Türk Sözlükle· 
ri ,, "Büyük 
"Ana Türk 

cektir. 

lehçeler sözlüğü, , ve 

grameri,, neşredile • 

Balon gibi o nen deha: 

Ağustosta yapıyoruz 

ra "Yazı,, müdürlüğümüze 

ve girecekleri müsabakaların nevileri 
ni yazdırmaları veya yazı ile · bildir· 
meleri lazımdır. Müsabaka programı 
nı yakında ilan edeceğiz. 



22 TEMMUZ 1934 

On yılda . on asırlık eser Nafıa vekıli Ali f[ey otoraglarıtl 
• • in-lff"j;;;;:;"''P~"';'ırjh~~ Ankara, 21 f !,~~?ıbesj::.~~ ek~~!~~=~smet P~·'' Bır Fransız gazet.esı ıı .. ş_ 

1 
ıı retlerini ı.ıanbul· •• ı .. metledikten sonr . .... ı 19.10 da ıecru"' ı..ı 

k l Ah • • d • ? !~ bugun gelzyor ar i! rayı ile Kayafa kadar gidip geldi. Kendisine Naf!a ve Devlet "-• 
l a zmız ıçın ne llJOT. H Ankara, 21 (A.A.) - Bat·~~ yolları erk~nından ba~ı zevat refakat etti. Tecrübe otorayıJ11 

------. -.· - • H vekil ismet Pata Hazretleri re·\i mühendisi Kemal Bey i~are ediyo rdu. Saatte 74 kilometre 
Paris büyük elçımız Suat Beyın Le Petit H fikaları Hanımefendi ile birlik·ıi otoray, Kayaıa 13 dakıkada vard r. • . 

Parisien' le bir mülakatı g te bu akşamki trene raptedilen:~ Ali Bey Kayaş civarını tetkik ettı. lstanyon bınası yanın 
!~ hususi vagonla lstanbula hare :.J~ park yapılmasının münasip olacağını söyledi. 

Paris, 21 (A.A.)- "La Petit Pari- uyandıracak bir mucizedir.,, De • ı ket etmişler ve istasyonda Ve ·İi Dönüt 11 dakika sürdü. Otora ldardan altı tane almmı§tır. 
sien,, ga.zetesi, ikisi birinci sayı· dikten sonra makaleyi §öyle bitir- killer ile C. H. F. Katibi umu·ii 13.200 l~radır. Şin1dilik ikisi gelmiştir. Geri ~alan ~ördü Y 
fada olmak üzere dört sütununu mektedir: :: misi Recep Bey ve Ankarada!! gelecektır. Bunlar Ankara - Yozgat, Kayserı - Sıvas h• 
Gazi Hazretlerinin sevk ve idare· "Memleketlerimiz arasındaki H bulunan mebuslar ve Veki.let-I! lahıiı olunacaktır. Otoraylarda t enzilatlı tarifetatbik edilece 

sinde vücuda gelen Tiirk inkılabı sui tefehhümler bugün i::nle edil· H ler erkanı tarafından teşyi edil-ll Ankarada Hilaliahmer haf tası alaka ile karşılı 
hakkında, Paris Büyük Elçisi Suat, miş bulun.mak~adır. ~i~li ~.ulun- U ."!?.!?.~:~~ir. ........... ..-............. H Ankara, 21 (Hususi) - Perşe mbt: günü başlıyan Hilali 
Beyin vermiş olduğu beyanata mıyan bu ınkılap eserını ;ucu~~ •• : .......... : •• :mıau ........... mf:: ..... 

1 
.. .:··k• .. •••••• haftası alaka ile karşılanmıştır. Ş chirde bulunan muhtelif mii 

tahsis etmektedir. Bu mülakat es- getiren Türkler, bazı a· ·amıl tesır~ Lehıstanda e a et ler Hili.liahmer Cemiyetinin sünnet ettirdiği 150 çocuğa 11' 
nasında harici siyaset meseleleri altında büyük harpte merkezı hediyeler dağıtmıflardır. 
konuşulmamış, yalnız Türkiyenin devletlere :ar.dıma sü.rükle~~i! Bir nehir taştı; arazi SU· Bugüne kadar cemiyete yapılan teberruatın miktarı on bil> 
siyasi ve harsi inkılabından bahs Türkler değıldır. Vaktıyle Turk / it J • l · · t bulmuıtur. Yerli mallar pazarı, Moda pazarı, Kazmirciler "le 

d. h ·ı d" d.. ·· L · b'r ar a ınua, ev erının ça ı-
1 olunmuştur. pa ı§a ı ı e on or uncu uı 1 

: ., bir çok mağaza, camekanlarını Hi lalinhmer levhalariyle süs e 
Gazete, beyantm mukaddeme - birlerine karıı müsavi muamelesı /arına sıgınan halka tay- dir. Cemiyet neşriyat müdürü Fazlı Bey bu gece radyoda koJS 

ıinde: "Suat Bey, zamanımızın yapıyorlardı. Neden dolayı bu yareler erzak atıyor vermiıtir. Pazartesi akşamı cemi yetin yerli ve faal azası 
en şayanı hayret hadiselerinden asırdide muhabbet rabıtaları, kar· Varıova 21 (A.A.) _ Craco. Ragıp Bey bir konferans verecek tir. • 

birini teşkil eden Ti1rk inkılabının ıılıklı takdir edilmesin ve müte • vie mıntak~sında Vistül nehri set- icra tetkikatı için bir heyet Avrupaya gidi9 
şahidi olmuş ve ona iştirak etmiş- kabil anlaşma esasları altında bu lerini yıkmış ve yüzlerce kilomet- A k 

21 
(H A) l tl 'k t k .. dl 

tir O Türk inkılabı ki on seneı gün garbin eski cumhuriyeti ile . . k l N h" n ara, ususı - cra t e n . a 1 yapma u~ere,. a 
ıcınde on asra ıhtıyaç gosteren hır onun şar ta genç ar etı arasın h ti . k .. ..k .. · . . .. ' . , k k d · • re arazıyı su ap amıştır. e ır, kuk itleri müdürü Kemal, adliye müfettişlerinden şınası ve 
- . • d . ? ayvan ceae erı ve en az suru • bir adliye memurundan müteşekkil dört kişilik bir heyet A"I C""""r meydana getıren hayretler da evam etmesın · .,, l k ..ı· 

- eme teoır. gidecektir. Heyet tetkiklerine evvela Bulgaristan dan başhY' 

S k R d d d Su kaplamış olan arazi üzerin- Heyet laviçrede de meşgul olacaktır. ICa Omanya a a a- de tayyareler uç.makta ve evlerin Ankara postanesinde mektuplardan artık 

1 k d d damlarına, büyük ağaçların uçla- damga resmi alınmıgacak . 

Yanı amıyaca erece e rına vetepelerden teıekkül etmit Ankara, 21 (Hususi) - Damga kanunu yeni izahatnamesin•-
olan adacıklara ıltica etmiı olan lış tefairi neticesinde Ankara posta idareıinin mektuplardan • 

Bükreı, (Hususi) - Romanya- cephanelikte bazı harp levazımı ahaliyeerzak atmaktadırlar. Kur· olduğu on paralık damga resmi, gazetemizin te~ebbüsü üzerine• 
nın bir çok yerlerinde ve bilhassa ile bol miktarda barut vardı. Sı- tarma ameliyesine İftirak eden dan sonra alınmıyacaktır. Ankara posta bat müdürü, bu şe 
Bükret ve civarında sıcaklar da.. cak bazı eaki top güllelerinin bo- 50 bin asker, ,imdiye kadar hin- muamelenin dört beş ün tatliik ed ildiğini. fakat sonradan bir t 
yamlamı Fak kadar artmıştır. zulmasını ve ateş almasını mucip lerce ahaliyi ba§ka taraflara nak- menolunaugunu sôy e i. 
Hararetin derecesini anlamak için ı t · · ı · d d' Ankarada buz buhranı başladı olmuş ve bu yüzden bütün depo e mı§tır. naanca zayıat a e ı 
Bükre§te barometrenin göl • -p•llamı§lır. Patlayıf çok şiddetli daha malum değildir. Maamafih Ankara, 21 (Hususi) - Birkaç gündenberi Ankarada buı 
gede 38 dereceye kadar çıktığını .. "1 kt d' Ü d tt l b z 'htiyacı ve dehşetli olmuş, yakın evlerin ıimdiye kadar 220 yi geçtiği mu- nı goru me e ır. ç muayyen yer e sn ırı an u , ı 
göz önüne almak kafidir h il hakkaktır. mamaktadır. Halkm tehacümünd en satışlar ekseriya tartısıı 

1 ki B k ve hatta Bükre•İn kenar ma a e· 
Çok tiddet i sıca ar Ü rcş :r makta, narhı dört kuruş olan buzun fiatı 15 kuruta gel11' 

Yakınında Otopenl. mevkı'ı"nde bu· !erindeki bazı binaların camları B d b k 1 k k 'h · ı k d" B l ... k d un an af a sah§ ara pe er en nı ayet verı me te ır. e e 
lunan bir cephane deposunun pat kırılmıştır. lki nefer ate~ler için- lzmirde inkılap · hak ın a iı muavini tartısız satışların, erken l<apanışın mukavele hilafnt' 
lamasına .,ebep olmuş~ur. Bu de kalmı§ ve yaralanmıftır. konferanslar ğunu, müsebbiblerin cezalandırılacağını söylüyor. 

Grev resmen bitti .. Fakat hadiseler Ankara, 21 (Hususi) - lzmir 1 acirlerimizin ispanya bankalarında kalan pa 
Halk Fırkası, İzmir mebusu Mah- Ankara, 21 (Hususi) - ispanya ile olan ticaret muka~ 

devam edİ yor mut Esat Beyi davet etti. Mahmut meriyete girmesi üzerine tüccarlarımızın İspanya bank•lannd• 
Eıat Bey inkılabımız hakkında paralarının bir kıımı kurtulmuştur. Bu sebepten azalan yuınurt# 

San Fransisko, 21 (A.A.) -j 
Rıhtım uıta baııları birliği 283 re· ı 
ye kartı 1138 reyle ite baılamağa 
karar vermiıler ve bu suretle res- 1 
men grev nihayet bulmuştur. 

iki polis ve 33 kifl yaralandı 
Minneapolis, 21 (A.A.) 

Kamyoncular grevinin ikinci gü
nünde iki polis ile 33 kişinin ya
ralanması yüzünden 2.500 milli 
muhafız §ehirdc toplanmıştır. 
Grevciler, kamyonları durdurma
ğa teşebbüı etmekte ve kavgalara 
sebebiyet vermektedirler. 

Grevcilere karşı ağlabcı 
bombalar 

Ne•york, 21 (A.A.) - Polis 
ku•vetleriyle 1500 gümrük amele
si arasında çıkan hadiseler dola
yıaiyle Seattle poliı müdürünün ia
tifaaı üzerine belediye reisi, polis 
kuvvetlerinin kumandasını kendi 
eline almı§hr. Belediye reisinin i
dareıialtında 300 polis, ağlatıcı 
ve kusturucu bombalarla ve sopa
larla 2000· gümrük amelesini da
ğıtmıttır. Mü-:adeleye iştirak e

denlerin hepsi gazlardan müteeı

ıir olmuılardır. 

Muntazam bir sokak harbi 
Seattle, 21 (A.A.) - Scıdika

lara dahil olmıyan işçilerin vapur
ları boıaltmalarma mani olml\k is
tiyen iki bin grevciyi dağıtmak 
için polis 200 ağ!.atıcı bombn kul-

lanmıttır. Bunu, muntazam bir dört konferans vermek üzere iz- catı yakında çoğalacaktır. 
harp takip etmittir. Dört polis, a- mire gidecektir. ilk konferans a- Kontenjan harici gönderildiğin den İspanyanın F ortblo Ii (ıl 
ğır surette yaralanmı§, 12 grevci ğustosun on beşinde verilecektir. denize döküldüğü yazılan 277 ton yumurta hakkında Tüı·k 0 

gazlarla zehirlenmi§tİr. -<>- mi malumat gelmemittir. ./ · 
San Fransiskoda tabit z· t E titüsü f ___::. ________________ "'' 

hayat döndU ıraa ns pro e- Yaz tatilinde Ankarada Arnavutluk Ba1 ~ 
San Fransisko, 21 (A.A.) - sörleri tetkikler yapacaklar çalışacak mahkemeler misakına girece 

Şehir, tabii hayata avdet etmittir. Ankara, 21 (Hususi) - Ziraat ) / 
Ankara 21 (H Aı) Mah Bükre•, 21 (Hususi 

1
:, . içlerinde muhtelif mahsuller olan enstitüıü suculuk profeıörü Soto- • uıuı - " :r ,. ~ 

d k kl d kemelerin yaz tatili bugünden iti- vutluk Kralı Zogonuıı dD'i ~ kamyonlar, ün ıo a ar an vo, Egre mendereı nehri mıntaka-
. F b k 1 d · baren ba•ladı Mu"stacel ı'•lere hı"- zı' yaret edeceöi bahsine · geçmişlerdir. a ri a ar a ışe aında; lrva ve laka profesörü :r ' :r 0 

11
er1 

b 1 t S k ki d 1. rinci aıliye ceza, ağır ceza, ikinci röpa • Pres aJ· ansı •u bil a~ anını§ ır. o a ar a neşe 1 Volterck de Bursa, Burdur, Isparta :r 

d hukuk mahkemeleri bakacaktır. 
bir faaliyet var ır. havalisi göllerinde balıklar hak-

Kahveler ve lokantalar, son 
günlerin mahrumiyetlerini öde
mek için ağızlarına kadar dolu
dur. 

Rıhtım işçileri henüz itlerine 
başlamış değillerdir. Fakat birkaç 
güne kadar bir hal tarzı esası bu
lunacağı ümit ediliyor. 

Oakland ve Berkeley şehirlerin 
de ve dıı mahallelerinde umumi 

kında tetkikler yapmak üzere bu
gün Ankaradan hareket ettiler. 

-0-

Manisa Yatı mektebi 
müdürü 

Ankara, 21 (Hususi) - Mani
sa yatı mekt~bi müdürü Cenap Be

yin, imtihan işlerindeki yolsuzlu-

grev durmuştur. Fakat arabacı- ğundan dolayı vekalet emrine a
lar, rıhtım i!Çileri grevinin deva- fındığı hakkındaki haber asılsız

mı müddetince münakalat yap- dır. Cenap Bey, bu haberi veren 
mamağa karar vermitlerdir. Halkınseai gazetesini dava ede

Bununla beraber Portland'da cektir. 
vaziyet iyileşmiş değildir. Milli·~- ''"-··--_,., •• ,,,.,, .,... 
muhafız kıtaatı, i!Çi kullananların sın da yapılan çarpıtma esnasında 
sendikalara dahil olmıyan itÇiler dört polis yaralanmı§, 20 kadar 
tarafından tahliyeye karar verme· . grevci ağlatıcı bombalarla zehir • 
leri üzerine seferber edilmiıtir. lenmi§lerdir. 

Seattle'de ıendikalara dahil Poliı, mutaarnzları püskürt-
olmıyan İ!İçlerle diğer işçiler ara· müttür. 

Tatil 45 gün sürecektir. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekili geliyor 

Ankara, 21 (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar vekili Rana Bey 
bugün lstanbula hareket etti. 

Vilayetler idaresi 
umum müdürü 

Ankara, 21 (Hususi) - Dahili .. 
ye vekaleti vilayetler idaresi u• 
mum müdürü Sabri Bey, İstanbul, 

lzmit, Bursa, Balıkesir ve İzmir 
mmtakalarında tetkik seyahatine 
çıkmııtır. 

Türkiye-Yugoslav 
muahedesi 

Ankara, 21 (Husuıi) - Dün· 
den itibaren meriyete geçen Tür
kiye - Yugoslavya muahecjeıi 

gümrük vekaletine tebliğ edildi. 

yor: . 

f tJr.''· Bazı Ankara m~h e ti' 
vutluk Kralının, Balk•11 fi 
imzalıyan hariciye 11' 

tD 
Ankarada yapacakları 
'h" l 28 . . "eıde rı ı o an, teırınıe . de 

Cümhuriyeti merkezı!l 
v h . d' rJşf• cagını ta mın e ıyo )&J1' 

hafile göre Arna"ut e .,., 
bu ziyaret esnasında,. ıit 
nin Balkan misakına ~f 

. b'ld' ekttr· nı resmen ı ırec ıf 

Elçiliklerimiz at/ 

H uıi) 
Ankara, 21 ( u• ;ııi 

va büyük elçiliğine .t•~-··~ 
Roma büyük elçiJ111ı i' fi 
Sovyet hükumetinde~. 

Jpl• 
timzacına cevap ge b"ı.te ~ 

bı .. , 
Ragıp Beyin ce\'a lı""iJ 

·ı·"·ne dir. Atina elcı ısı 
tayin edilmedi. 
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az günleri 
etı-e birdenbire çoştu. Cıva 

rı Oa§ları dikleıtikçe dikle§i· 

lk-rı b' • ıraz daha yukan, daha 

ti \it 
1.r~eyvaları olgunlaıbran, ko· 
ton~tıde uata bir reuam gibi 

şa ~rı donuk derisine parlak 
übt h'1~ veren, laboratuvarında ze
t D', •rıe koyan kimyager güne , 

,. llau~uktan çathyan dudaklar 
1ı:,; h~eı-h~ Parçahyan ate§ küre 
'\it ır aılindir gibi dola§ıyor. 
~ dhakır yağmuru kaldınmlann 

ınd ~ b lll'ftladan, dinlenmeden sağ
~t 

1 
•takıyor. 

~kaldırımın vıcık, vıcık ökçeler 
r. 11 ı:eınin üstünde güçlükle 
ys 

ha~t •ltında kalan her gözde bir 
h'ı· e~ .. 1 trıiniz... Artık aerap ara-

z l t~ole kadar gitmeğe lüzum yok-
• d lrtrııı:ın gözüne dikkat eJi-

1.~ ~tt~.' bir l'.ğaçlık, ve serin e· 
ııt tolgenin hayalini görebilir -
ırı~ 

~Yaprak, gölge 37 derece kay
t kartı yegane teselli, .. 

ve Aı· b . da ı, uram, buram terlıyen 
erı1 f<\ anlatıyor: 
OJlf lı ·ı· . . . d oayyam sevgı ııu ıçın sa-

0 tre kenan dü§ünür. Halbu-
'1 hu ·ı· · b ·· • 1 ' sevgı ıyı u guneşın a • 
~ıı bir dere kenarına oturt. 

Yansı~! 

l.li'nin hu sözünde ağacın, 
b.lttinliğin bir güzel ve ebedi 
. la gelebileceğini derin, de-

~ liııı. 
'il kuraklığm, kuraklık susuzlu· 
~luk b" ~ ı ·· d d' ın tur u er ın anası· 

Köprü üstünde işlenen cinayetin 
muhakemesi son saf hada .. 

Müddei umumi, suçun idam cezasile tecziyesini istedi, 
fakat cezayı azaltıcı sebepler bulunduğunu söyledi 

. 
Bir müd~et evel Kö~rü üstünde j n~nunun 450 inci maddesi muci - l 

Anadolu AJansı daktılolarınd~n ı bmce cezalandırılmasını istedi,! 

Suzan Hanımı tabanca kur§unıle l ancak kızın, Ali Fedai Efendiye 
öldüren ajansın sabık telsiz me • 1-:arşı para meselesi v. s. dolayısile 
muru Ali Fedai Efendinin muha· , gösterdiği huşunetli hareket tar • 
kemesi, dün sabah İstanbul ağır zının, takdiri olarak cezayı azal· 

ceza mahkemesinde son safhası- tıcı ıebep sayılması ve af kanu • 
na geldi. 

Dün sabahki muhakemede, 
müddeiumumi Kaşif Bey, esas 
hakkındaki mutalaasını bildirdi. 
Ali Fedai Efendinin bir müddet 
beraber yaşadıkları Suzan Hanım 

nunun da cez~ tayini sırasında 
gözetilmesi lüzumunu, mutalaası· 
na ilave etti. 

Süzan Hanımın varislerinin 
vekili Sadi Riza Bey, §ahsi iddi-

ile sonradan arası açıldığını, ona ayı teşrih yollu söz söyledi. Müd-

karşı husumet beslemeğe başla • 
dığını, nihayet bir akşam ajanı -
tan çıkıp yan yana Köprü üstün • 
de giderlerken, suçlunun birden • 
bire tabancasını çıkarıp kızı kan
lar içinde yere serdiğini anlatt. 
Cinayetin önceden tasarlanmak 

suretiyle taammütle işlendiği ne· 
ticesine vard!. Bu vaziyete gö • 
re, Ali Fedai efendinin ceza ka • 

deiumuminin cinayetin taammüt· 

le işlendiği yolundaki mutalaast -
na iştirak etti. Cezayı azaltıcı se· 
bebe gelince, bunu varit görmedi. 
Bilakis suçlunun Süzan Hanıma 
karşı huşunetli hareketler göster • 
diğini, Süzan Hanımın beş yüz Ji. 
rasını aldığım, Beyoğlundaki a • 
partımanda yaşarlarken de kızın 
parasını tükettiğini ve nihayet, 

evlenmek vadiyle beraber yaşa • 
dıktan sonra, günün birinde kızı 
kolundan tutup sokağa attığını 

ileri sürdü. 

Reis Aziz, aza Sakıp ve Abdu
rahman Şeref Beyler, muhakeme· 
yi, Ali Fedai Efendinin Vekili 
Etem Ruhi Beyin mahkemeye ge
lerek müdafaa yapması için yir· 
mi beş temmuz çarşamba gününe 
bıraktı. O gÜn kararın verilmesi 
de muhtemeldir. 

Müddeiumumi Kaşif Beyin mu· 

talaasına göre, istenilen ceza, ev· 
vela idamdır. Sonra takdiri ola

rak cezayı azaltıcı sebepten bahı 
edi1miştir. Böyle bir sebep kabu

lü takdirinde, idam cezası yirmi 
dört sene ağır hapis cezası şeklini 
alır. Af kanunu, cezadan bet se
n.e indirir. Netice itibariyle müd
deiumumiliğin istediği ceza, on 
dokuz sene ağır hapistir. 

~lzın bu ııcak günleri bizi lü- Nişan taşında işlenen cina
dtr f!Qla korkutmamalıdır. 
~ Yll%, ve ııcak günler mev • yete ait muhakeme 

Dört bin imzalı 
istida. 

Bir Beledjye tahsildarının 
muhakemesi neticelendi 

Çok halka y11.r olanıdır. 
~İinlerde dikkat ederseniz in· 

81'\fları azalır, ne kadar mas 
)'lı~ n ısınmak için yaptığınız 
~~tıda tiu, b r hlçı • 
~ t~, lastik, eldiven, fU, bu 

, ~ ılave e<liniz, o zaman kışın 
l olduğunu anlarsınız. 

Clalt t b'I' • • b' onuzu aa a ı ırsınız, yor-
•r L k • • H • 11;enara çe eraınız.. 11tta 

lle kırda kira vermekten kur 
~ 

'·· •ıtı halkın dostu bir menim· 

~~t\ı~ ~evsimin iyiliklerinden bi
~ 11 ı.ıgu beraberinde getirmesi
tıl~ Cfl.ldar bir kaç gün üstüste 
~~ ihtikarla en mühim mü· 
."'ııı, , ~ anı yaz mevsimi olacak
~.~ "Otrı .. 
~r . Urden tutunuz yn mey-

lıı- bıt fiat dü§üklüğü göze 

ti~le . 
~~ dı~e, hangi iktisadi tedbir 

L eaıırd' . 
qll~ .. ır. Kasaba, sebzecı-

~~'llr\ı hı.ılanünü geçiren yazın 
-~ ~ar.Vardır. Yaz günleri si-

~ ~~~ fıı~Jıı asabileştiriyor. Ga • 
ı; '-"' 'kUr"J ~ r l\la?ld u tuler insanlann bey-

. •rarı b 1 ·~ , b ,. . u ay arda oluyor. 
' ı..• ırıırJ · bo ~ -~!Joı d erı zan bu aylann 

~ e ıe . ı· ' do '}'ları Vlm 1 hatıralan var 
, lıı di ~ıthramanlıkların, ihti· 
·~d ıg,rı 
~ , ir. at koşturdukları 

" •çtrı b 
1 ... er §ey _ 
"\oi}' e ragmen ben yaz 

C>t-urrı. 

Sadri Etem 

Bundan üç buçuk sene evel Ni
ıantaımda bir cinayet itlenmiı, 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde 

görülen muhakeme neticesinde 
suçlulardan lsmail . efendi, üvey 
babasını öldürmek suçundan mah· 
kum o1muıtu. Şimdi bu karar, bq
zulmuı olarak yeniden muhakeme 
görülüyor. Temyizin bozma ka • 

rarı, bu davadaki diğer suçlu Ali 
Ekber efendinin cinayette alakası 
noktasındandır. 

Ali .Ekber efendi, o zaman bu 
suçtan dolayı mahkum olmamııtı. 
Kendisi serbesttir. Mevkuf oJmı
yarak muhakeme ediliyor. 

Dünkü muhakemeye gelmemiş, 
rahatsızlığına dair rapor gönder
mişti. M~vkuf İsmail efendinin 
vekili, müekkilinin de serbest bı
rakılmaıını, mevkuf olmıyarak 

muhakeme edilmesini istedi. Müd
deiumumi bu isteğe iıtirak etti. 

Mahkeme, İsmail efendinin elli 
lira kefaletle serbest bırak1Jma11· 
na, diğer suçlu Ali Ekber efendiye 
tebligat yapılmasına karar verdi. 
Muhakemeyi başka güne bıraktı. 

Üç buçuk aenedir mevliuf bu

lunan İsmail efendi, kefaleti göı • 
termiş, akaım üzeri tvekifhane
den çıkmıttır. 

Kadıköyde Hasanpaıa mahal
lesinde ve civarında oturan halk 

nün belediyeye müşterek~ bir istida 

vcrmi§ler, Kadıköl tramvayının 

kendi mahallelerinden geçmesi ri· 
<"asında bulunmutlardır. istidada 
dört bin imza vardır. Belediye bu 
müracaati tetkik edecektir. 

-0-

A adaki otellerin 
yeni isimleri 

MiBi Türk talebe birliği tara
fından yapılan bir gezinti esnasın
da ecnebi ismi ta~ıyan Adadaki 
otellerin, isimlerini Türkçe isim· 
lerle değiştirmeleri istenmişti. O
tel sahipleri bu isteği memnuni • 
yetle karşılamışlar ve otellerinin 
isimlerini değiştirmiılerdir. 

Spili.ndit otelinin ismi Kazım 

Pata, Kalıpsu otelinin ismi Akas· 
ya, Beler otelinin ismi de Bahar 
ismiyle değiştirilmi,tir. 

--o-

Doktor Mustafa Ali. Bey 
Şarki Türkistan hükUnıeti fev

kalade murahhası iken Türkistan 
hükumetiyle alakasını kesen dok
tor Tireli Mustafa Ali Bey Ege va
puriyle İzmire gelmiı ve Tireye 
gitmi,tir. 

Belediye tahsildarı Celal Beyin 
ihtilaıta bulunduğu iddiasiyle mu· 

hakemeıi, dün aktam üzeri lstan· 

bul ağır ceza mahkemesinde bitti. 
Müddeiumumi zimmetten ceza 

istedi. CeJal Beyin vekili irfan E
min Bey, müdafaa yaph. Müek

kilinin ne ihtilası, ne de zimmeti 

bulunduğunu söyledi. Müekkili· 
nin dört kitiden vergi borcu ola

rak kırk sekiz lira alarak makbuz 
vermediği iddiası, bir an için doğ
ru f arzedilse bile, devlete mal ol
mıyan üzerinden ihtilas, zimmet 
gibi suçların teşkili mevzuu bah
aolamıyacağını ileri sürdü, beraet 
kararı istedi. 

Mahkeme, kııa bir müzakere
den sonra, Celal Bey hakkında 

ayni esastan beraet kararı verdi. 
--0--

Metresini öldüren 
Rizeli Osman 

KaıımpaJada metresi Nazmiye 
hanımı boğup gömen ve kaçan 
rençper Rizeli Osman, İneboluda 
yakalnmı,tı. Burada da hakkın· 
da tevkif müzekkeresi kesilmi,, o· 
raya gönderilmişti. 

Rizeli Osman, daha İstanbula 
getirilmemi,tir. Bugünlerde geti
,.ilmesi bekleniyor. 

... 
f. '<,.,,. 
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SOHBETLER .. ·---......... -····-·-···· 
Tuhaftır haH alem! 

lns11n doğarken, &'Österiı hiaaiyle 
beraber doğar. 1 nsan, hiç değilse, 
müşterek ıe\•İyenin biraz üıtüne çık • 
rnak ister. Parmakla gösterildiğini 

hissetmek, bir şahsiyet olarak göze 
çarpmak ,ne doyulmaz bir zevktir! 

Fakat beşerin bir zevki daha \'ardır: 
Yükselenlerin düştüğünü görmek. 

Hanri F ord iflas edecek olsa, bu ifla
sa sevinecek yüz binlerce kişi vardır. 

Sebep mi? Fordun çok 2engin olması .• 
Ekseriyet demiyelim, fakat kalabalık 

bir akalliyet, herhang-i bir gözdenin, 
ıözden dü,meıine memnun olur. Bu 
memnuniyet, o gözdeye kini veya öfke
si olduğundan mıdır? Hayır. Kini ve 
öfker;İ olmadığı halde memnun olur. 
Şairin sözünü hatırlıyalım: 

Ehibba şivei yağmada mcbhut eyler 
adayı, 

Hüda göstermesin a ar izmihlal bir 
yerde! 

Bu beırin en büyük zaaflanndan 
biridir ve hiç de yeni değildir. Atinali
lar Aristide herkesin, heryerde ve htt 
fırsatta "adil,, demeıini çekemediler de 
sürdüler. 

Bu haleti ruhiye belki de dun merte
be kompleksinden doğmadır. Mttdive
nin alt basamağında kalan, üat bas11.· 
maklara çıkana krzar ve bununtabii ak· 
sülameli kıskançlıktır. 

Vapurlardan çıkarken itişme, tram
vaya binerken kaçııma, bu kıskançlığın 
ufak çapta görünüıüdür. 

"Rahat ya§amak istiyorsan, göze gö
rünmeden yaşa., sözü de, hodbinliktir. 
İnsan göze görünmek için yaradılmııtır • 
Amma, fırtına çınarı devirir. saza bir 
teY yapamazmıı. yıldırım serviyi yıkar, 
çimene dokunamazmış... Ne yapalım. 
Yer yüzünde saz ve çimen kadar, çın!lr 
ve servi de lazım. 

Herkes, tramvaya en son binmeği be
klese yaya kalır ve herkes vapurdan en 
son ben çıkaynn diyecek olsa, vapur bo
şalamaz. 

Velhasıl tuhaftır hali alem? 

Selamı izzet 
~----~o----~-

Ç alınan kitaplar: 
"Sühulet,, kitaphanesi ıahibi 

cmih Lütfi Beyin ardıyesinden 
kitap çalmaktan ve bu kitapları 
çalındığını bilerek satın almaktan 
suçlu bulunanların muhakemesi • 
ne, İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde dün devam olundu. 

Komiser Cemil Beyle bazı ki • 
tapçılar şahit olarak dinlenildi. 
Muhakeme, gelmiyen §t.hitlerin 
çağırılması için altı ağustosa kal
dı. 

---<>--

Kutu bannda işlenen 
cinayet davası 

• 
Beyoğlunda "Kutu,, barında 

içki parası meselesinden çıkan 

kavga neticesinde çalgıcı Sami e

fendiyi öldürmekten suçlu Adil 
efendinin muhakemesine, İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde dün de • 
vam edildi. 

'Dünkü muhakemede, bir !ahit 
dinlenildi. Muhakeme, adli tıp 

itleri müdürlüğünden bazı şeyle· 
rin sorulması için kaldı . 

kararındadırlar. Dün hu müna -
sP.betle Tnyyare Cemiyetinde bir 
toplantı yapıldı. 



.J 

..... (Baımakalcdcn devam) 

cıoatıuıun• 0 kadar ehemmiyet Elektrik ücretleri 
verilmediii hiasini yeriyormuf. 
Bu muamele Ankara hükametin • 
ce takip edilen ın11kıat ve gayeye 
muvafık olamazmıt···· 

Battan aıağıya kadar hemen 
her hükmü çürük olan bu maka .. 
leyi gördükten ıonra inıan için 
hayret etmemek kabil olmıyor. 
Bir kerre küçük ıanatlar kanunu 
ecnebileri Türkiyeden tard ve ih
raç kanunu demek değildir. Biz -
zat Yunan hükumeti vaktiyle na· 

Şirket fiyatların indiril
mesine itiraz ediyor! 

Elektrik tarife komisyonunun 
toplantısı çarıamba gününe kal • 
mıthr. Elektrik tirketi evvelce 
elektrik kilovatının 15.5 kuruşa 

indirilmeıine itiraz etmişti. Şir • 
ketin bu ıef erki toplantıda gene 
itiraz edeceği anlatılmaktadır. 

ııl bir kanunla bazı ıanatları Eroin satmaktan mahkum 
olanlar kendi tebaasına hanetmişse Tür· 

kiyenin küçük sanatlar kanunu ile 
yaptığı odur, Nitekim diğer Bal- Eroin ıatıcısı Çolak Hayrettin, 
kan devletlerinde de ayni vaziyet dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
vardır. Binaenaleyh Türkiyede muhakeme edilmi§, bir sene altı 
küçük sanatlar kanunu mucibin • ay hapis ve iki yüz lira ağır para 
ce şu veya bu sanati yapamıyan, cezasına mahklım olmuştur. 
yapamıyacak olan bir ecnebi, u - Gene ayni mahkemede Güzel 
mumiyetle ecnebiler için serbest Hasan isminde bir eroin ıahcııt 
b ırakılmı§ cliğer sanatlar sahaaın· bir buçuk ıene hapis ve 200 lira 
da. çalışabilir. Bu maksadı temin para cezaarna, Ziya Ye Şaban İı· 
e debilmek içindir ki Türkiye ka.. minde iki kiti gene eroin ıatmak· 
ırnnun netriyle tatbiki arasında tan altı ay yirmi gün hapiı ve 110 
u:zun bir mühlet bırakmı,tır. lira ağır para cezasına ve Kemal 

Eğer kiiçük ıanatlar kanunuyla isminde bir eroin ıatıc111 da bir 
bazı sanatların Türklere haarı bir ıene hapiı ile 200 lira para ceza· 
ccı-:ebi düımanlığı demekıe vak . ırna mahk6m olmuşlardır. 
tiyle Yunanlılar kendi memleket· 
lerincle neden dolayı ayni mahi • Bir kaçakcılık 

yette kanuni tedbirler almıtlar • Düı:ı Odesadan tehrimize gelen 
dır?. O kanunu hala bugün tat- Çiçerin vapurunda bir yolcunun 
bik edip durmaktadır?. efyaar araaında ka~ak efya bulun· 

Türkiyede bulunan Yunanlılar muttur. Bu meıelenin mühim ol • 
mutlaka küçük sanatlar kanunu .. maıı dolayısiyle gümrük bat mü· 

Sergi Resim • • 
sergısı 

Dün dolup boşaldı/ Güıel S~~'at~.ar birliğinin 
Galatasaray mektebindeki yer· sergısı dun açıldı 

li mallar serıisini, dün de sabah· Dün "Güzel sanatlar birliği,, 
tan gecenin on birine kadar otuz nin rtıim ıerıiıi açılmıttıt. Bu, 
bin kiti ıezmittir. birliğin on sekizinci ıergiıidir. 

Sergi sabahın altııında açıl· Güıel sanatlar hirliii, her ıene 
makla ve bina kıımı saat on hucu· lstanbulda ve Ankarada sergiler 
~a kadar açık bulunmaktt.dır. açmaktadır. Bu aerıiler timdiki1 

Bahçedeki halk bir müddet da· halde eaerleri de en çok ragbet ' 
ha, ıaat on bire kadar, kalabil· göreoler a.raıındadır. 
mektedirler. Birlik re11amları reiıi Şevket 

Sergide her ıeneki gibi den is Beyin aon defa Ankara da açtığı ' ' , 
orkestraıı konıer vermekte ve or• resim ıerıisinden 50 tane reıim 
keıtrayı tanınmıt ıef lhıan Bey ıatın alınmıttır. 
idare etmektedir. Re11am Şevket Beyin. Ayaaof • 

Serıide, geçen seneye niıbetle ya camiinin içini ıöıteren iki met• 
farklar çoktur. re boyundaki bir diğer tabloıu dL'. 

imal edilen herhangi bir ıey· hükumet tarafından ıatın alına • 
de, zamanın moda cereyanları, rak lran Şahentahı Hazretlerine 
revaçta olan tekil VP. tarzları da hediye edilmittir. 
göze alınmıı olduğu görülmekt~· Dün açılan serıiye 32 aanatkar 
dir. ittir&k etmit bulunmaktadır. 137 

Bundan batka, daha eıki de- eser tethir etiiliyor 32 ıanatkir • 
virl~rde tekamül etmeden kalmıt dan Hamit Necdet Bey bilahare 
veya dumura uğramıı bazı maınu• ittirakten vaz ıeçmittir. 
atın da, milli vaııfları uyandırıl· Diler ıanatkirlar araaında Ku· 
mak ıuretiyle yeniden meydana leli liıesi reıim muallimi Sami, 
konduğu göze çarpma};tadır. Namık lamai1 Beyler, Halil Pata, 

Serginin pavyonları, satılmak· Feyhaman, Hikmet, Nazmi Ziya 
ta olan malın bünyeıine pek uyar Beylerdir. 
bir !ekilde, göz yormıyacak, za• Birlik reıim aerıiıini, aaat tam 
rif surette boyanmt!lır. 17 de, edip ve mebus Fazıl Ahmet 

Serıiye rağbet, gittikçe art· Bey, reiı Şevkf!t Beyin verdiii a-
maktadır. nahtarla ac;mlf ve ihtisasatını an

latmıtlır. 

nun kendi haklarında tatbik edil- dürü Seyfi Bey dün akıam geç Mahkemelerin yaz tatili Serginin bir iduında da, aka -
demi Fresk muallimi Nüzhet Aye
tullah Beyin eserleri tethir edil -

memesini istiyorlarsa Türkiye ta· vakte kadar Galata gümrüğünde dün başladı 
biiyetine girebilirlerdi. Hatta tahkikatla meısul olmuıtur. Mult-k.••larin yaa tatili dün 
Türkiye Cumhuriyeti Yunanlılara --o-- ba§ladı. Birçok malikemenin Ka· 
bu yolda kolaylık göstermek için Camiler tamir ediliyor palı bulunmaaı, Poıthanenin acl-
hiç bir memlekette yapılmıyan Sultanahmet camii ile diğer ha· liyeye ait kıımındaki manzarayı 
bir çok yardımlarda bulunmuştur. zı camilerin tamirine yakında baı~ az, çok değitlirmitti. Koridorlar· 
Eğer Yunanlılar bu fırsatlardan lanacaktır. Evkaf umum müclü,.. da.ki kalabalık, dün oldukça azal· 
iıtif ade elmemitlerae herhalde ka- lüğünden bu tamirler için evkaf mıttı. 
bahat Türklerde değildir. müdürlüğüne tahıisat gelmittir. İstanbul ağır ceza, üçüncü ce-

Türkiyenin bir taraftan uzun --<>-- za, birinci ticaret, dördüncü hu· 
mühletler vermek, diğer taraftan Yugoslav talebesi geliyor kuk ve Sultanahmet ıulh ceza 
Türk tabiiyetine girmek istiyen • Bugün tehrimize 120 Yugoslav mahkemelerinin nöbetçi kaldık· 
lere istisnai tekilde kolaylıklar talebesi gelecektir. Bu kafilenin )arını yazmııtık. Dün bu mahke· 
göste-rmek gibi alicenabane hare- yarısı kızdır. Talebeler lstanbu1 melerden en ziyade ağır ceza ile 
ketleri meydanda iken küçük sa· liıeıine miıafir edileceklerdir. Ya- üçüncü cezada, davaya bakılmıt· 
na.tlar kanununun tatbikatını Yu· rın öğleden sonra da halkevinde tır. Bunlar, kanunun müıtacel 
nanistana kartı gayri doıtane bir bir müsamere vereceklerdir. olarak teıbit ettiği mevzularda da· 
muamele olarak telakki etmek •İ;ğ:~: bir •k=u;:.;-;,ia~ ... k:ij;;: valardır. 
doğru mudur?., masıdır. Yunanlılar Türk dost · -o-

Nihayet küçük aanatlar. k~nu • luğuna kıymet vermelerinden do-. lhtikan tetkik komisyonu 
nunun yalnız Yunanlıları ııtıhdaf layı baz! devletlerle bozu~mağı lhtiki.rla mücadele komiıyonu 
eden .. bir tedbir olmadığını, bu bile ıözlerine almı§lar, halbuki dün belediyede toplanmıt, tetki
tedbırın ayni zamanda bütün ec · Tu"rkler Tu''rkiyedekı' Yunanlılara 

m 
Diğer ıergide, gene akademi

den Yakup Beyin bir fresk etüdü, 
Darünef akadan bir talebenin ese
ri, bir Franıız, bir Leh sanatka
rının resim ve heykelleri mevcut-

----o----
Kadıköy su şirke

tinden şikayet .• 
Kadıköy ıu şirketinin halktan 

yılda bet lira maıraf aldığı gibi 
ıuyun metre mikabını da halka 
16.75 k~ru9a verdiği bazı tiki.yet· 
leri mucip olmuıtur. 

Şirketler komiıeri Civantir Bey 
bu h'!ıusta tetkikata batlamıthr. 

Şehir ·Meclisi azalığı için 
intihabat hazırlığı 

Kalkınma planı t 
yemi düşüyor 

Telgraflar San Frıı'J 
ve orada vuku bulan ha 
bahıediyor. Bu hadiıel 

lük delil, at•iı yukarı 
tır. İki ay deniz he.vzal•1 
lıtan amele işlerini hır•~ 
milyon nüfu:ılu ıehrin 
felce uğrattılar. Daha J 
amele ıindikale.rı da~~ 
na yardıma başladıklarıı' 

rin bütün hareketi, bütiiJI~' 
durmu,:, rrev umumilet 
bile milli muhafızlarla 
aında çarpıtmalar olmut 

ka hükumeti San F ranıİ 
dat kuvvetleri göndernı 
bur olmuıtu. Arade. S-' 
ko halkından binlerceıi 
kaçmağa ve bu suretle 
içecek darlığından kurt 
tebbüı etmittir. 

Bunun üzerine reisidl 
ter Ruzveltin tahai doıtıl 
yan azasından Waaner, 
ıulh yolu ile hal için S 
koya uçtu ve sarf edileıı 
ticesinde ihtilafın hak~ 
halli kararlathrıldı. 

Amerika hükumetini 
rinden biri memleketin 

nayiini yeniden tenıik i 
da muvaffak olmnk içiıt 
hakim olmak lazımdır. 
dirde bütün teıebbüılet 
akar ve yapılan prograt 
nlanan 1.1 .. r ah :;.J "''' 

San Franıiıko isyanJ 
cümhur reisi Mister Ru 

li kalkınma planına karf 
lan ilk tehdittir. 

Amerika hükUnıeti 
ne derece hakim oldu 
grevi ne 9ekilde h 
bağlıdır. Bu i§te amele 
oluraa, kalkınma pr 
darbeyi yemi9 olacaktJ1 

Ekmekler a 
satılamıyac 

Fırınlarda ve baaı d 
ekmeklerin açıkta ıatJ 
müttür. Belediye fU 
derdiği bir tamimde, 
behemehal camekanl-';ı 
tılmasınm temin edilı" 

kata devam et.mittir. Salı günü 
nebilere ıamil bulunduğunu dü • kartı yaptıkları muamele ile Yu · l~krar toplanılacak ve hazırlana· 
§Ünmek lazımdır. Bu itibarla kü.. nan doıtluğuna o kadar ehemmi . cak olan iki rapordan biri iktısat, 
çük sanatlar kanununu ıadece yet vermedilderini göstermİ§ olu· diğe;i dahiliye vekaletine ıönderi· 

Şehir meclisi azalığı intihabatı mittir. 
için hazırlıklar devam etmekte • --o--' 

dir. Kaymakamlıklara verilen Rum tayyare# 
Yunan tcbaasma karşı bir t~dbir yorlarmıt ! Bir kerre Yunani&ta • !ecek,ir. 
gibi göstermek insafsızlık olur. nın Türkiye ile dost olmak yüzün· 

defterlerin doldurulması bitmek ,lti 
üzeredir. Yeniden bazı defterler der ne~ -o-

Menba suları hakkında 
talimatname hazırlanıyor 

Belediye, menba ıularının dol· 
durulması, ıahlmaıı, muhafazuı 
hakkında bir talimatname ile 

baıılmı9tır. Fırka namzetlerinin 
eylulün on beşinden ıonra göste· 
rileceği anlaıılıyor. Yirmi tetrini 
evvele kadar intihap bitmit ola
caktır. 

Vakıa lıtanbulda Yunan teba • den hangi devletle arasının açıl .. 
ası diğer ecnebi devletlerin teba· dığını biz bilmiyoruz. Bilakis 
alarmdan fazladır. Bundan do .. bildiiimiz şey Türk _ Yunan 
layı zaruri olarak küçük ıanatlar doıtluğunun hem Türkiye, hem 
kanununun diğer ecnebi tebaala • Yunaniıtan için beynelmilel ıiya• 
rından ziyade Yunanlıları alaka· set aleminde ayni derecede fay • 
dar etmesi tabiidir. Bununla be· dalı olduiudur. Acaba Yunan ıa· menba ıularının fena ıularla ka· 
raber bu hususta bazı Yunan ı•· zeteainin iıtediii ıibi küçük aanat· rıthrılmaıının önüne ıeçilecektir. 
zetelerinin yazdıkları rakamlarda lar kanunundan Yun.an tebaası İı· Bundan batka fiatlar da yeni bat
büyük mübaliga bulunduğunu tiına edilmit olaaydı, bu kanıın tan tanzim edilecektir. 

F11kada toplantı 
Cumhuriyet Hahk Fırkaıı tef • 

kilit re=ıleri dün Halık Fırkaıın • 
da bir toplantı yapmıtlardır. Bu 
toplantıda •ili.yet idare heyetinin 
yeni reiıi C~911al Bev azalarla ta • 

da unutmamalıdır. Zira lstanbul· Yunaniıtandan maada olan dev • 
claki Yunanlıların miktarı iddia let tebaaları hakkında tatbik cdil
edildiii ıihi kırk kırk bet bin d~ mit bulunsaydı Türk - Yunan 
receıine hiç bir zaman varmamıt· doıtluğu hesabına daha iyi bir ne· 
trr. Bu miktar olıa olıa ~ bet, tice mi haııl olurdu? Böyle biri 
yirmi binden ibarettir. Küçük tarzı hareket Türkiyede tebaası ı 
sanatlar kanuniyle sanatlarını ya- olan bütün ecnebi devletleri Tür· 
pamıyacak olanların adediyıe an· kiye aleyhine - Hem de bu defa 1 
cak umumi yekunun onda biri de- haklı olarak - infiale ıevketmez 
Neellndedir. miydi?. Ve böyle bir infial Tür· 

Hestiya gazetesinin sözleri kiyenin do~tu olan Yunanistan 
içinde en ziyade ıayanı dikkat o· için de hoı bir fey olur muydu? 
luı ciheti Türk - Yunan doat • Meh111et ASIM 

--o-

Yunan tayyarecileri 
Dün geç vakit tayyare cemiye• nıtmııtrr. içtimada fırkaya ait 

tinden aldığımız malumat, Yunan bazı itler de görütülmüttür. 
tayyarecilerinin buıün Selinikten 

Cemal Bey, bugünden itibaren 
ıaat on buçuk sularında Y eıilköye 

ı w. 1 d d fırka ka7.a ve nahiye merkezlerini 
ge ecegı yo un a ır. 

1 
• 

T 1 T .. k gezece;.<tır. ayyare er, ur tayyare ce· __ .. ,,.. ____ , ____ _ 

miyeli mcnaupları, Bakırköy kay· ıezecekler ve ıonra Balkanlarda 
"' makamı, Yunan konıoloıluiu er· ıeyahatlerine devam edeceklerdir. 

kim ve halk tarafından kartıla • Tayyare cemiyeti pazartesi ak· 
nacaktır. tamı Perapalaıta bir ziyafet vere· 

Yunan tayyarecileri, tehrinıizi cektir. 

Rum vatandatlar~ı"' 
leri "Tay yare yar . 1 

. eti 
dün Tayyare ceınıY 'tJd' 
li.yet 9ubeıi merkesı 
mıttır. 

o• 1' Dernek, lıtilyaıı ı,o' 

lu (reiı), Har••-:..,i# 
(reiı vekili), 1'0.,taJı"~ 
(murakıp), M. f 1,d~ Vafidiı, A. Zab•r 10'', 

H · S 'd' .,e ~ acı tavrı ı• .1,,d...-
mencioğlu Ef endı 
keptir. 

1 
D .. k" . t·-ad• un u ıç ı.- ·td' 

- •e1'1 •• ti yetine azaın• s • • iY. 
. t gıııı• • 

devamlı ıane e b't ed1 

len eaaslar te• 
1

11
"'.:_J 

dernek, dijer t• .,.if'.: 1 
ıibi Tayyare c•b,;Jtıl' 

1 · 1 ta makbuz arıy e 
caklardır. 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Tam rahata kavuşacağım sırada tekrar 
meçhule doğru yollandım. 

-31-

Y akıtıklı ve sedaaı kuvvetli bir ı 
boyacı genç halkı ayaklandırıyor -
du. Buna kadınlar da müzaheret 
ediyorlardı. Kadınların kocaları 

üzerindeki nüfuzlarını kimse in • 
kar edemez .. Hele Santa - Luci
ada kocalar karılarını değil, karı • 
lar kocalarını beslemektedirler. 
Bunun için kadınlar Bellacofia de
nilen boyacıya !iddetli taraftarlık 
ediyorlardı. Kocalar, huzura ve; 
ıükUna mazhar olabilmek için ye
ni reis ile harekete hazır bulun -
duklarını beyan ediyorlardı. 

Pilkomayoya bütün bu cereyan
ların haber verilmeyiıine hayret 
ediyordum. Bunun için istitlaatı -
mı kendisine bildirmek için sara
ya gittim. Fakat Pilkomayo ıaray· 
da değildi. Hi:zmetçilerden biri 
reisin bir saat evvel otomobille 
gezmeğe gittiğini söyledi. 

Bu hal bana bir dubara tesiri 
yaptı. Reisin yanında Karmençita 
dahi varmıf .. Bunun üzerine Pil • 
komayonun dairesine çıktım. 
Odasında herıey altüst olmu§, 

bir halde idi. Açık dolaplar, sağa 
sola atılmıt etya ve çamatırlar an 
sızm yapılmıt bir kaçmayı göste
riyordu. Pilkomayo bir dövüt yap
mıftı. Velhasıl onu taklitten batka 
ne yg\\~ilirl 

Bundan sonra odama gittim. 
Fakat kapıyı açar açmaz donakal
dnn. Kuam zorla açılmıt ve bü
tün ıervetim uçmuttu. Santa-Lu
cia hükumet reisiPilkomayo tara
f mdan soyulmuttum. 

Herif, Maliye Nazırı ııf at ile 
yükümü yaptığımın farkına . var
mtı ... Ve kaçarken, elindeki ser· 
veti kafi vörmediğinden benim 

· paracrklarımı da atırmağa karar 
vermif. itte gidinizde doıtlarmı
za inamnız. 

Cüzdanımda topu topu ıekiz 
bin frank kalmıttı ... Sefalet veue
llm ! Şimdi halim ne olacaktı? 
:Amerikada bat gösteren buhran 
yüzünden paranın kıymeti gittikçe 
azalchğmdan Baron Stanley F re· 
ıoryo nm hali ne olacaktı?. 

Benim için yapacak iki fey var· 
'dı: Ya bat gösteren yeni harekete 
lr:antmak ve yeni lbir mevki yap
ma.ta çalıtmak ve yahut kaçmak ... 
Hem vakit kaybetmeden kaçmak. 
Ben 't;u ikinci yolu daha hayırlı 
Duldum. Benim Nesefor'u bulup 
hemen limana k'oıtum. Tam vak· 
tinde yetitmittik. Çünkü bir va • 
pur tiareıket etmek üzere bulunu· 
yor<lu. Hemen köprüyü atlryarak 
kaptanın yanına gidip: 

- Affedersiniz, dedim, ben ... 
Sözümü ikmal etmeme mey• 

dan vermedi. 
- Evet, dedi, ıiz defolup git

mek istiyorsunuz ve hakkınız da 
var. Çünkü tahminimde yanılmı

yorsam Santa-Lucia' da ortalık 

pekte ıüt liman değil. Ben de bir 
hangi serseri kultuna maruz kal· 
mamak için hemen hareket ede
ceğim. 

- Affederıiniz ama hangi isti-

llutf btiT<amete 
ak? ~arajoı'a ! Birinci 
il !&...!--! k' 50 ... l'IDlllllöl ... 1 

ır 

ola • 
mev • 
dolar. 

Bakınız hangisi hesabınıza elve
rırse ... 

- Birinci mevki istiyorum. 
- Ala! bir tek kamaramız var, 

o da on üç numaralı. 
Niıefor'u yanıma çağırdım. 

- Paran var mı? 
- Var ama çok bir ıey değil. 
- Elli doların olmalı. 

- Eh. O kadar bir tey var. 
Bunu üzerine zenciye de ikinci 

mevki bir kamara tuttuk. itte böy 
le ... Tam rahatlığa erittiğimi, ka
dınlar arasında Hint mihracesi gi 
bi dolatacağımı zannettiğim bir 
sırada bir zenci ile yol arkadaıı 

olarak meçhule doğru yollandım. 

Vapurumuz limandan ayrılır· 
ken Santa-Lucia' danı ilk silah ses
leri gelmeğe batlamıttı. Harp tek· 
rar bazı kahramanlar zararına ve 
bunların adedinden çok daha faz· 
la kurbanlar düımeıine ıebep ola
cak! Hot ... Yeni gelecek reis de 
Pilkomayo gibi bütün kasaları 

tam takır bulacak ve para bulmak 
için, tabii, her çareye bat vuracak. 
Fakat ıelefi bütün yağlı parçala· 
rı yuvarlamıt yutmut olduğundan 
yeni reisin ancak pantalon düğme 
lerile iktifa etmesi iea'bedecek. 
Bu gibi şerait içinde riyaset kol-
tuğuna oturmanın ne keyfi olur? 
Maamafih yalnız kartdövizitleri· 
ne "Sabık Nazır,, ibaresini yaza· 
bilmek için ortaya atılacak merak 

lılar bulunur. lıte ben de şimdi 
"Sabık Nazır,, lardan değil mi-
yım 

Sarajos'a efya11z fakat bera· 
berimde ıahane bir zenci olduğu 
halde vasıl oldum. Bu zenciyi oda 
hizmetcim olarak göstereceğim. 

Böyle bir zenci yanında olduğu 
halde ıeyahat eden bir adamın 
cepleri servet ile dolu olmadığını 
kim tahmin edebilir? Yalnız rolü· 
mü güzelce yapmalıyım. Bu itte 
de Baron Fregoryo'nun yerine Ed 
garpip it ha,ına aeçer. 

Vapurda Nisefor' a. naııl hare· 
ket etmesi lazım geldiği hakkında 
dersler verdim. Bizim zenci büyük 
bir çocuktan batka bir JeY olma -
dığı için sözlerimi dikkatle dinli· 
yor ve vapurda mükemmelen eğ • 
leniyordu. Bundan batka yalnız 
seyahat eden ellilik ve fıçı gibi !İ! 
man bir kadınla mercimeği fırma 
vermiıti. 

Vapurdan çıktığımız zaman Ni 
ıeforu çağırdım. 

- Dinle, dedim, bir saat son· 
ra gelir ,beni Kozmopolitan ote • 
Hnde bulursun. Orada sana da bir 
oda kiralıyacağım. 

_ Hacet yok efendim, deme • 
sin mi, ben sizden ayrılmak mec • 
buriyetindeyim. Ve sonra manalı 
bir surette göz kırparak ilave etti: 

- Şitman kadın be~den . çok 
memnun, bırakmak ıstemıyor. 

Çok zengin bir tey ... Anlayorsu • 
nuz ya, böyle bir fırsatı kaçıra· 
mam ... 

- Evet, anlıyorum, haydi ba· 
kalım sen de titman madamınla 
git!.. Fakat Sarajos'ta kalacaksı

nız? 

Memleket Haberleri . - - - -
Ur lada 

Bir çocuk 
Kuyuya düştü, boğuldu 

Balon gibi sönen bir deha 

Aynştayn'ın nazariyesi 
kıymetten düştü! 

b k · · Ad 1 M t f f d' tığımız mukaddemede "Maten,, gazete-ce e çıaı a ı us a a e en ı . . . 
Şimdi bu hakikat tesbit ediJnıİ 

bulunduğundan Einsteinin, Mite 
Urlada inhisarlar idareıinin ge• Birinci sayıfamrzda bu bahse dair yap-, 

. . . aınde Ay§tayn nazarıyesıne ve bu na-
daırenın yanındakı evde oturmak· zariyenin ne suretle kıymetten düştüğüne 
tadır. On bet aylık bir de çocuğu dair yazılan bir makaleyi işaret etmiştik. 
vardır. Bu makale tudur: 

Muıtaf aefendi vazifeten dı§arı 
çıkmıı, çocuğun annesi de ev itle· 
riyle uğraııyormu§. Çocuk, bulun· 
duğu yerden emekliye emekliye 
dtLire bahçeıindeki havuza kadar 
gelmit ve havuzun içine dütmüt • 
tür. Bu hadiseyi gören olmamıı
tır. Aradan bir müddet geçince 
çocuğu aramıya ba,lamıılar ve ni· 
hayet havuzun içinde çırpınmak· 
ta olduğunu görmütlerdir. 

ElNSTElN in "relativite - niı-
biyet,, nazariyesinin ba,Iıca esa -
sını anlamak için demirli bir gemi 
ve bu gemiden, gene demirli di -
ğer bir gemi üzerinde, muayyen 
bir uzaklıkla birbiri ardınca ko • 
nulmuf bulunan iki levhayı d~lip 
geçecek olan bir mermi atılmasım 
tasavvur etmeliyiz. 

son tecrübelerinden almı§ oldui1' ....., 
bütün neticeler de kendi kendin' 
kıymetten düşmektedir. Dem~ ·Ilı 
oluyor ki akli selimin hükmü nı' · 
hayet yerini bulmuştur.. Bunda' 
sonra "nisbiyet,, in harikulade ne' 

ticeleri karşısında boyun eğme1' 
ve ziya süratine malik bir mernıİ 
içinde iki sene seyahat ederaeniS 
döndüğünüz zaman kürrei arzııt 

Havuzdan çıkarılan çocuğu a· 
yıltmak için tedbirlere bat vurul
makla beraber bir taraftan da 
doktor aramağa baılamıılardır. 

Fakat maalesef hemen doktor 
bulunamamıı ve yavrucuk ölmüt· 
tür. 

Merminin hızı, iki hedef ara • 
ıındaki mesafenin ve birinci he • 
def ile ikinci hedefin delinmesi a· 
rasında geçen zamanın mukaye -
sesi ile ölçülür. Bu suretle "mut
lak ıürat,, elde edilmi§ olur. 

iki levhayı ta§ıyan gemi mermi 
önünden kaçmak suretiyle uzak ~ 
laııraa, birinci hedefin delinme -
ıinden ıonra merminin ikinci he • 
defe isabet edeceği ane kadar 
ikinci hedef bir az uzakla§mıı o
lacağından, birinci hedef ile ikin
cinin delinmesi arasındaki zaman 
daha büyük olacaktır. Binnetice 
bu suretle ölçülecek olan sürat 
"nisbiyet - relativite,, olacaktır. 
Merminin iki hedef arasındaki 

mesafeyi alması daha uzun bir za
man iti olacağından bu sürat 

iki asır ihtiyarladığını görecekıi' e 
niz. 730 defa yemek yem it ola' e 
caksınız, fakat dönüşünüzde oi' k 
lunuzun oğlunun oğlunun oğlu ' .. 
nun oğlundan başka bir fey bul•' Ot 
mıyacaksınız,, diyenlerin sözleri ' \i . 
r.e inanmak mecburiyeti yoktur• r 
Bundan sonra: "Credo quia ab ' 
surdum,, sozunu mırıldanma) Pr 
mecburiyeti de yoktur. '" . 

Bu haberi veren lzmir Ticaret 
Poıta11 gazetesi bu münasebetle 
diyor ki: 

Hükumet doktoru bir sene evel 
Bursaya tahvili memuriyet eyle· 
mit yerine hali bir doktor gönde
rilmemit, koskoca bir kaza uzun 
müddet doktorsuz bırakılmıttır. 

Şu halde bu kadar harikalıl 

yaratmış olan hakiki fenne döne' ' 1\ 
lim ve zamanla bu' du mücerredı , 

nazariyelerini hakikatler nazari Ş· 

yesi olarak kabul ettirmek istiye dlf 
er 

hayallerin hüküm sürdükleri •Y iJcr 

On 

Fethiyede 

yaşında bir 
kız kayıp! 

ni entelektüel sis içinde bunları 

karmakarışık etmek mecburiye ' 

tinde kalmıyalım. >'1 ç 

Fakat, M. Carvello gibi, bir sif a 

al sormak zarureti vardır: "8' 
geçici ikbalden hayrete düıece1' "mutlak ıürat,, in afağısında ola

caktır. Eğer hedefleri tafıyan olanlar "nisbiyet,, in bir fen de" 
• • • • • 1 .._,,._;---ı .... ... 5 '6• Son •ünlerde 'F.&\h'tJ'e.ht tıUaa s-nt -eTwala-., g.11'\~\ w..-.. r .. .ı..,g ..---- ·~---c.-- -

bir hadise olmuıtur. Köyünden ru ilerliyecek olursa netice de zannetmiyecekler mi? 
yayladaki sayfiyesine gitmekte o- mepsuten mütenasip olur. 

lan Hamdullah ağa, bir ıu batında Miıelson'un methur bir tecrü • 
konaklamıf, bir müddet istira· besinden doğan Einıtein'in büyük 
hattan adnra -..ıcet edecekleri prensibi "ziya ıüratinin değitme • 

Adapazarında elektrik 
işinde ihtilaf 

sırada on yatlarındaki kızı Hatice- meai,, dir. 
nin meydanda olmadığını görün· 
ce telita dütmüf, derhal taharri· 

• Adapazarı, 21 (9.9.) - Beled~ 
ye ile ticaret bankası arasında t 

lektrik işinde tahaddüs eden ihtİ' 
]afatı halle memur hakem heye yata batlamıttır. 

Yapılan arattırma neticesiz 
kalınca zavallı baba bir istida ile 
müdeiumumiliğe müracaat etmit 
ve istiduına çocuğun o aırada la· 
his olduğu elbisenin kumatından 
bir parça da raptetmittir. 

Müdeiumumilik derhal faaliye
te geçmiıtir. 27 gündenberi ço· 
cuğun ne bir köylü ne de bir çoban 
tarafından görülmemesi birçok 
tahminlere meydan vermektedir. 
iki sene evel de ayni çocuğun böy· 
le ortadan kaybolduğu ve birkaç 
gün sonra bulunduğu öğrenilmit 
ise de bu defa gaybubetin uzama11 
ümitleri kırmaktadır. 

Gazi Hz. inebolulann 
tazim telgrafına cevap 

verdiler. 

~ 

Ziya, bir mermiye kıyas oluna 
bilir. 

Eğer ziya arz üzerinde bulunan . 
elektrik şebekesini tetkik için d' bir merkez veya menfez taraf m • 

dan netrolunmakta ise, iki lehva şehrimize gelmiştir. 
-o-- , 

arasındaki mutlak sürati saniyede M h f ·· ·· b" 'kl t •teri 
.. .. b' k'I t d' E~ u a ız gucu ısı e çı uç yuz ın ı ome re ır. ger ftl 
ziya güneı tarafından netrolunu • Ardanuş, 21 (A.A.) - Muha 
yorsa arz, güne§ medarı üzerinde gücü bisikletçileri 11 O kilometrf' 
saniyede otuz kilometre yer de • lik çetin bir yürüyüşten sonra JI 
ği§tirdiğinden ·nisbi süratin, ar • danura varmışlardır. · 
zın intikal hareketine göre istika· Bisikletçilerimiz nahiye müd; 
met takip eden ziya ıüratinin rü ve erkanı ile halk tarafınd 
mutlak ıüratten saniyede otuz ki· samimi surette karşdanmıtlardıf' 
lometre arttırma ve yahut azaltma 
ile, yani merminin hareket halinde , 
bulunan bir gemi üzerindeki iki V A K J T 
hedefi mürtesem kavsi dairesinde G ·-. . GUndellk, Siyası aze .. 
mütevaziyen delmesi hadııesınde tatanbul Ankara caddesi, (VAKiT> ~ 
olduğu gibi, vücut bulmut olur. TELEFON NIDIA.RALARlı 

Halbuki Miselson, hareket ha - Yazı tı:ııen telefonu: ıu79 
• .. • . idare telefonu : %4370 
lınde bulunan kurreı arza nııbe • Telgraf adresi: latanbuJ - (VAJU'f1 

ten "mutlak sürat,, ve "'nisbi sür· Posta kutuau No. te 

at,, mevcut olmadığını daima" id· ABONE BEDELLERi: 

dia etmittir ki "ziya ıüratinin de- Türkiye &cJl•ııt 
2700 .,. 

ğitmemesi,, prensibi bundan doğ- SeneUk uoo Kr. ıt60 , 
maktadır. 6 aylık 730 • soO ' 

lnebolu, 21 .(A.A.) - Halkevi 
menıupları tarafından tehitlikleri 
ziyaret makaadiyle Çanakkal~>:e 
yapılan seyah~tten sonra Reı~ı· 
cümhur Gazi Hazretlerine kafıle 
reisi tarafından gönderilen arzı 
tazimatı havi tel yaz11ına mütari• Pariste Politeknik mektebi fah· 

a ~yhk •oo • soO _ 
1 aylık 130 • 

"A ·1 h ri direktörü M. Carvollo gibi met· iLAN U(JRETLERI: • nüleyh Hz. ıı ru unuzun . A • " .,-

"k k heyecanını gösteren telı· hur hır alım Fen,, mecmuasında, Ttcar1 uruııarm ua.n sayı!aıarıDd~- tı' 
yu se 1 b · d M'll ,. .,J.,._, 

f Oldum Hepini· Mitelsonun ta e esın en ı er ın umı 30 kurugtan baglar. Dk .. ,,-ra ınıza memnun · . . 
t kk.. der'ım cevabı ile il· Amerikada Miıelson uıullerı daıre· kuruoa kadar çıkar. ,ıt ze eıe ur e .,, . . reıaı•,. 

tifatta bulunmutlardır. ıinde yaptığı tecrübe ıle Parıs ra· suyuk, tazıa, devamlı UA.D ve 

h d.. .. E ] , ayrı tenzllAt vardır . __ .... dr# Re.ıs'ıcu"mhur Hazretlerinin bu sat anesi mü uru sc angon un sw--
Rcstmıı na.nıarm bir satırı 10 

iltifatı halkevi salonunda mera• Fransada diğer usuller dairesin • 
• KUÇUK lLANLAR: simle okundu ve sürekli alkıtlarla de yaptığı tecrübelerin neticelen·, deftll 

• h k d' B 'k' t Bir <1ctıw 30, iki d6:~88l 60, uç ~tJJ1" kartılandı. lneboluda çok iyi te· ni ıza etme te ır u ı ı ayrı ec• dl!rt defası 75 ve on detası 100 ası ~ 
ıirler bırakan bu ıeyahatin müna· rübe serisi Mitelıonun aldandığı· Oc; aylık ııan verenlerin b1r def rııt 

•ip fırsatlarda lnönü, Sakarya ve nı v~ "ziya süratinin değismediği, . nendJr. Dört aatm geçen ııADta ~ 
satırıan be~ kuru~tan bes&P Dumlupınara kadar uzatılmaıına prensibinin mevcut olmadığını iı- L.::;::.;:.;;mliİİlllılllll_..,.. 

karar verildi. bat etmektedirler. 



Şehirde otomobil merakı 

i ~ireksi yon kullanmak 
tnatörleri tatminetmiyor 

ilnıiı~Ürı, kıdemli bir şoför meharetile motörün <i.rıza-
iş~l· nı tamir edebilen doktorlar,avukatlar görüyoruz 

dugıı 

dine~ Evvela motöıi.i çalıştuınak 
ınei'ki r .. Benzin borusu üzerin

. ni • ~Usluğu açacaksınız. Tebdi
ndallıUıı t ~olunun ölü noktasında 

manivelaları, pedalleri daha sü

ratli kavrıyorlar. Otomobil idare· 

si her şeyden evvel bir sinir me

selesidir. Asabına hakim olanlar 
e ne'rl!:~~Uguııa emniyet hasıl ede
melc ~ız. El frenini sıkacaksınız. için muvaffaloyet daha seridir. 
rırıİ ~~l ile iptidai hareket kolunu Ben, direksiyon başına oturan ta
eniı fru ~acaksmız; kolu motöre lebelerimin karakterini lahzada 
arzıJl~~ere~ pe~çesini ~na milinin anlryabilirim. Bir gün, genç bir 
ksi 'llrı ::4 dişlenne geçırecek, sol delikanlıya ders veriyordum. Si-
ola • ~ lnakas başlığını tutarak sağ nirliydi. Fazla şaşmyordru. Bir a-
oğ' ek evveı~ ke~dinize doğru çe- ralık kendisine damdan düşer ,gi

ğlu , z .. Ve dondtinneğe başlıyacak- 14 dedim ki: 

bula' Ot 
leri 'ld·· oınobil makiniıt mektebi 
ktur·~ Urij Fikri Tevfik B. mektebin 
ab • e~ tnüdürü değil, hem de biri· 
ma~I Sltofe .... d.. O 1 

ıoru ur. nun zamana-
ltı Pek çoğunu, otomobil ama· 

alst erinin direksiyon talimleri 

öne'~· l\adın erkek, her yafta hir· 
rredı .'lllatör talebesi, Fikri Tevfik 
ari • ııı çift direkıiyonlu arabaıın· s· . 
tiyeıı d1tlı \'eya Büyükdere aııfaltm· 

aY ' er, görürler. 

- Siz yemeklerinizi pek acele 
yersiniz, değil mi?. 

- Hayır! 

Demedi. 

- Nere den biliyorsunuz?. 
Diye ha)Tet etti. 

Çok defa, yirmişer pakikalık 

20 dersle bir amatöre otomobil i-
daresini öğretmek kabil oluyor. 

Düz yoldıa otomobili idare ettir-

mek; vitesleri büyültmek, h-üçült

mek; durmak; otomobile düz bir nlaı1 ikri Tevfik Bey, çok genç, çok 
&p hat resmettirmek ve mwıtazam 

ye ' ıl 0 rtmen bir kıza motörün 
S&.lıttırılacağını anlatıyor. 

·•• ~oto · ı d. M 11· · d" r ı.. ht r ıt e ı. ua ım, f ım ı 

"Bıl ~kın naaıl hareket ettirilece· 
ecel< kında izahat verdi: 

kavisler çizdirmek; gazı, yolun 
profiline göre, değişmiyen bir sü
rate ayarlamak; iniş inmek; yo
kuşta otomobili hareket ettirmek; 
çift dehreyajla vites büyültmek, 

küçültmek; dar bir yolda yanm 

clönli~ler yap rnı. -; o oınobili, 
bir otomobil dizisi arasından dı-

del"~ n~hreyaj yapacağız; t.ebdili 
..... ~ koıunu birinci sürat hanesi

. ~a:ağız. El frenini çözece· 
.\ afıfçe gaz pedaline basaca· 

~ı. l'lli zamanda kavrama ba- şarı almak.. lşte bizim programı
~1111 aim- agıw r bırakacagıw z. 0-b"" mız .. 
0hilin tabii sürati dördüncü atr 
İi .~r. Bayırlarda, fena yollar-
~Uııcü ve'-'ahut ikinci gı"bi hii-SU J 

. -a·~tlerc geçmek mecburiye-
eyel ~ .1:111ci süratlen ikinciye geç-
dtl" a~ ~~1~ i·öyle yapmak lazımdır: 

00. a ıne fazlaca basarak o· 
ılin ·· . aya... suratıni arttırırız. Gaz-

~arı gı kaldırarak dlebreyaj 

~ ~ 'I'ebdili sürat kolunu i· 
tı\al'l ~at hanesine geçiıir, kav

ha:fif çe bırakırız, tekrar 
ıız .. 

"'"'"' udii' ber, . . 
nd~~ ~l'i "t Yırrnı dakikada bitti. 

Ş. e"fik B l' dır• 'tlid . ey, ta ım arabası-
h~ ekı g • 
''Cl '-tıl ara.Jına yerlettirirken 
ll e.tryor: 

u, ~ift ·aa i 1 re tertibatını haiz 
bıt :ektep arabasını Türkiye-

4 h~fa ~larak vücuda geti
f!ddu~· Çıft idare tertibatı ile 
llıeıt tehlike ve zaman kay 

'or. A~zurlan ortadan kal
tlı4"aff 1 kolaylık, emniyet 

tıJ I,~ b akıyet temin ed~Iiyor. 
ıv· l' •• tı Ultla t • 

. tlltı '-. 0 0mobıl merakı 
,, ~tl oıra~ d h 
" "'İ>'o ı.. a artıyormuş. ,, ~t.cıı. 1\ talimi için mckt h 

~ ~t ed e e 
~ di heıa.b en amatör talebenin 

de elli ı Yokrnuı. Bunların i
\>e lt.dYaılarını bulan erk k 

~ ın1 - c • 
'- () ar hile Yarmı§. 
~ toınob·ı . 

Son zamanlarda otomobil a • 
matörleri sadece arabanın idare

sini öğrenmeyi kend~leri için ka .. 
fi bulmuyorlar. 1\fotöıi.i, otomobil

lerinin bütün kısımlarını bilmek, 
herhangi bir uf ak arızanın tami

rini bizzat kendileri yapmak isti· 
yarlar. 

Düşününüz: Ailenizle, çoluğu
nuz çocuğı.nmzla hususi arabanı . 

za bindiniz. Büyiikdereye gidi -
yor'Sunuz. Kırın tam ortasında 

motörünüz "Rap!.,, dedi, durdu. 
Ne yapacaksınız? Motördcn anla
mıyorsunuz ki!... Mutlaka ora -
dan bir şoförün geçmesini bekle
meğe mecbursunuz. Artık bu 
şansa tabi... Bazan saatlerce bek· 
lcdiğiniz, akşamr ettiğiniz halde, 
arabanızdaki anzayı tamir 'Cttirc 

cek bir şöför bulamazsınız. Sıkın
tıdan kan ter içinde kalırsınrı,. 
Eğer ınotördcn anlamış olsaydı • 
mz, minnet edecek kimse aramaz
dınız. KolJaıınızr sıvar, işe giıi 
şirdiniz. 
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Radqoile gramofon nasıl çalışır? 
Radyo derslerine devam eder -

ken, çok basit bir ihtizaz meıele
sinden ibaret olan rad~olu gra • 
mofon makineleri hakkında kari· 
lere izahat vermeği dütündüm. 

Bu ıayıf adaki reıimde görülen 
ve ismine "Pikap,, denilen bir ih· 
tiz az aletinden iıtif ade ederek 
gramofon ile radyoyu birlettirip 
daha kuvvetli ve daha temiz bir 
ses almak imkanının mevcut oldu 
ğunu öğrenelim. 

Bundan evvelki nüıhalarmıızda ,. 
çıkan "tema: 1 O - tema: 9 bize · 
bu itiçin mükemmel surette yar •

1 
griıine ve nihayet te plaktan çı • ikinci toprak uçlarını ayırmalıdır· 

lar. Maamafih iki uçlu olan pi -
kaplarda buna hemen hemen lü· 

dım edebilir. Evveli makareler. kı~ h?parlöre g~rere~ plağa şarj 
den alacağımız hu ' 4Pakap,, ın edılmıt p)an hır ıesı radyomuz 
mahiyetini öğreneliqı: vaııtasiyle hoparlörden dinletir. zum yoktur. Çünkü uçlardan bi

rini detektör lambaaınm geriıine 
diğerini de toprağa bağlamak 

gramofonu pikap vasıtasiyle çalıı 
tırmağa kifayet eder. 

Gramofon plağı üzerine koydu· 
ğumuz söyleyici ile tel~fon mikro
fonu arasında, yani her ikisine de 
benziyen bu pikapın ayni ıöyle • 

Yalnız her hangi bir pikaptan 
istifade ederek radyolu gramofon 
çalmak istiyen kariler mağazalar
dan pikapı alırken geri ve birinci, 

yici gibi iğne takılacak bir yeri ZJ • R d • k 
;~rdı~ ve o deliğe bir ı~~mofon n erşeyz a lJO şzr e .. 
ıgnesı takılarak zenberegı kuru • • 

lan bir gramofonun plağı üzerine t . J b kl . z · ' 
~~7~ı~.:~.;!~ ;~~'.i:.t:ıtö:c;;~·~ ınu~n e emıye ım. 
basının grisine, diğer ikiıi de top- Bundan bir hafta evvel nefret"/ Haydi aldanayım da yüzde yetmit 
rağa bağlanır. Maamafih resim• tiğimiz . ıtatistiğe göre İstanbul olıun. 
de görüldüğü üzere üç uçlu olan radyo tirketinin sekiz bin abonesi 8000 abonesi olan ve bu ıekiz 

bu Pikabın iki uçluları da vardır. d B ·· l t h · d. 1 h' · var ır. en oy e a mın e ıyo • ının de yüzde yirmi beşi muka • 
Bu şekildeki pikapların bir ucu k. 1 k · d rum ı mem e etımiz e ufak ve- velesine riayetetmiyen bir •irke • 
detektör lambasının grisine, diğer :ı 

..1 ya büyük ikinci ıbir sekiz bin abo- tin - ve bizim irin mühim ve 
ucu da doğı:vdan ~ojruya topra • ~ 
ğa bağlanır. ~ ne daha toplıyabilecek bir istek masraflı olan bir şirketin U.ı..; daha eca 

Şimdi pikabın naııl çalı§tığını var. Şu hale göre 16.000 rakamı muntazam ve daha uzüıi neşriyat-fi 
öğrenelim: gibi büyük bir yekuna ve beherİn• Ia çalıtmasına imkan var mıdır . 

Hepimiz biliyoruz ki; bir ıra - den lO lira almak suretiyle 160 Bugün 6.000.000 gibi mühim bir 

mofon plağı §arj edilirken, §arj bin liraya baliğ olması lazım ge • yekuna baliğ olan İngiltere radyo 

aletinin plak üzerine çizdiği çiz • len §irket varidatının masarifini şirketi aboneleri, şirketin her han· 

giler aldığı sesin tonu mikarrnda koruyaacağı,, her meraklının şir " 

ufak çukurcuklar ve sivrilikler ketten daha güzel program 
bırakır ve gramofon aöyleyiciıi • lar, daha uzun neşriyat saati iste· 

nin iğneıi bu çukur ve sivriciklere 

temaı ettikçe ihtizaz eder. Ve hu 
ihtizaz söyleyici üzerindeki mika 
ya çarparak daha kuvvetli titrer 
ve gittikçe kuvvetleten bu titre -
meler gramofon borusundan kuv .. 
vetli bir aes halinde çıkar. Çünkü 
plak üzerine yapılan şarjın bat· 
}angıcı her hangi bir muzik veya 
sesin tonu miktarındaki çizgilerle 
vücuda gelmit olduğundan gayet 
tabii olarak bir sesin ihtizazı zabt 
edildiği takdirde gene ayni sesi 
verecektir. 

Şimdi bir ıarkı ile doldurulan 
bir plağın üzerine pikabımızı ko
yalım ve radyoınuza cereyan ve .. 

rerek çalıştıralım. derhal hopar
lörden plaktaki ıarkıyı dinlemeğe 

başlarız. Çünkü nihayet bir gra· 

mofon aöyleyiciııinden batka bir 
şey olmıyan pikabın iğneıi plak 

üzerindeki çizgilere sürünüp ihti· 

zaz ederek ve bağlı olduğu - gra 

mofon söyleyicisinin mikası gi • 
bi - bir plağı titretir. Bu plak ta 

karşısında bulduğu bir miknatis 
üzerine sarılan bobinde bir dalga 

husule getirir, bu dalga da irsal 

meğe hakkı olacağı gayet tabii -

dir. Fakat 160.000 liraya baliğ 
olan bu yekundan şirketin alma • 

dığı meblağı çıkaralım. Evvela 
bu yekunun 8000 i kaçaktır. Yani 
160.000 liradan 8000 lirayı çıkar· 
mak lazımdır. Geri kalan 8000 

abonenin yüzde kaçı mukavelele· 
rine riayet ederler?. Ben şahsen 
bu işte yüzde elli, yüzde altmış -
tan fazla tahmin edemiyorum. 

gi bir hatasını ertesi gün resmen 

protesto hakkına maliktir. Fakat 
hiç unutmamalıdır ki her sene 
muntazaman taahüdatını şirkete 

veren o abone, bir kaç gün evvel 

de memnun kaldığı bir neşriyatın 
tesiriyle şirkete şu kadar bin lira-

lık bir teberru yapmıştır. Biz şir
kete verdiğimiz 10 lirayı, yani 

günde 2.4 kuruşu ihmal ederken 
neşriyatının daha muntazam ve 

daha imvvetli olmasını hangi hak• 
la isteriz bilmem. 

rtebil Vaslf 
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) Radyonuzdan şikayetlerinizi ( 
) bize bildiriniz ( 
~ l 
~ Radyo amatörleri için açtığı- Bunun için de Perşembe gün ~ 
~ ımz derslere devam ediyoruz. leri saat 13 ten 18 e kadar mat-~ 
~ Karilerimizin ellerindeki maki baaınızda "Radyo sayıfası,, mu ~ 
~ neye ait arızalan, akıllarmd0n harririni aramanız lazımdır. ~ 
~ geçip tatbik etmek istedikleıi § 
~ tecrübeleri ve müşkülleri elden lstanbul Radyosunda ~ 
~ geldiği kadar halletmcğe gay- neler dinlemek i~i- f 
~ ret edeceğiz. Yalnız muhterem yorsunuz? § 

f karilerimizin müşküilerini so - Okuvuculaıım . d i 
- k l . d k" k" l . J ız aı asın a -§ rar en e erın e 1 ma ıne erm favdalı olur a··~·· . rl b" .g 
- l" b d d" · 1 · k"I . u~uncesı) e ıı -
§ anı a a e mı, anten enn şe ı anket de açıy § 
~ .. .. . or ve soruyoruz: g 
§ ve tulunu, arızanın ne şekilde lstanb 1 d d ı a· § = - ı d tt• u ı·a yosun a ne er ın-'=-
~ ba.şladıgım ve nası evam c ı- 1 . . g 

trkeklet- ! • ıdarcsini kadınlar 
t""el ö .. lllı daha kolay ve <la

G • ireniyorlar?. 

Şimdi amatörleıin çoğı.ı bu sı 
kmtılr ve gülünç mevkic düşmek 
istemiyorlar. :i\Iotörii öğrenmek 
için ayrıca dersler alıyorlar. Bu -
gün, motörün en müşkül anzala -
ıım kolaylıkla tamir edebilecek 
en kıdemli bir şoförden daha ına 
hir doktorlar, avuk3tlar vardır. 
Ha'mmlar henüz bu kısma merak 
etmiyorlar, belki de hiç etmiye
ceklcr... Haklaıı da yok değil: mevcelerinde olduğu gibi detek • 
Hangi şöför. motörlerindeki arı • tör lambaımın geris~~~ ~ider ve 
za~.:; ı~ • • • tl · · w 1 evveldenberi öğrendıgımız şekil .. 

~ - . . "h t makinenin çalıştıgıw eı~ek ıstıyorsunuz, fazla veya~ 
= gını nı aye eksık b ld kl 1 ·d· ., '= 
~ yerin elektrik tesirlerine karşı u u armrz ne eı ır · § 
~ vaziyetini açık bir ifade ile yaz Gönderilecek cevaplmın~ 

d. a.rıptir. K 
~ dahn . admlar erkek-
'ı>~ ,.ı. r Çok mm•affak ol 

\tl."cl~· uyor-
~~O:! ba.~mda, minimi

altutd~i karIŞik 

.ı. l,dmır ıcın ~aa cıım ngur a • 
nna h,., , k k d l' b d 1 de Elamanlardan çıkan atomların .. rcanııyaca ·:ı. aı· "a a a . ~ w 

yıdır ! ? • · l tazyikıyle lambanın plagrna at • 
RErt lar ve oradan transformotöre ve 

transformotörden ikinci lambanın 

} :malan lazımdır. Yalnız yol arı· mümkün olduğu nisbette kısa~ 
~ zaların için makine tethiki ve olmasını ve kağıdm yalnız bir~ 
~ açılarak bakılması laznnd1r. tarafına yazılmasmnica ederiz.~ 
~111ıııııı111111ıııııı111111ııııı111111ııııııı11111ıııııı111111ııııı ı111111ıııııı111111ııııııı1 11 , 1 1ıı11111 1111ıııııııı1111ııııııı 1111111 ııııı 111111111111111111111111111 .. 
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-TAK Vi M--, 

• PAZAR 
12 Temmuz 
o R. A har 

Pazartttl 
23 Temmu 
10 R. Ahar 

Hangisini aldı? 
Cilıl doğusu 
Gllo batı sı 

Sabıh umuı 
oııı namazı 
ikindi namazı 
Ak~am tıımız 
Yatsı nıhlnı 

lmsık 

4 47 
19.36 
44i 
ıuo 

i li 111 

U ! 
19.35 
448 

1 t.YO 
(6.18 
19,S!I 
Sı 2tJ 

Mürüvvet ve Neriman, zengın 

bir ananm iki ıüzel kızı idiler. 

Anaları Saime hanım, kırkını 

ıeçmiı, kızlardan Mürüvvet yirmi 

Neriman on aekiz yatlarında var 
yoktu. 

Saime hanım, zenıindi. Baba -
dan kalma iki büyük apartımanı

na kocaıı merhum Süleyman bey 
de bir o kadar ıervet ilave etmit· 

ti. Bunların yükıek geliri ile pek 
mea'ut bir hayat ıeçirmekteydi· 

ler. 

Saime hanım, üç senelik dul
du. Bu müddet zarfında önüne çı

kan nice talipten hemen hepsini 
reddetmişti. Buna, iki sebep var-

dı. Birincisi ve en mühimmi, ye
tiıkin kızlarını everdikten sonra 
kocaya ıitmek istiyordu. İkincisi 
ise, arzusuna uygun bir koca bu
lunmuyordu. Kocası, merhum Sü

leyman Bey on sekiz sene zevce
lik yapmıf, fena delilse de mes· 
ut bir omür geçirememişti. 

- Hiç oLmazaa bu yattan son· 
ra, madem ki evlenmek :zaruri, 
mes'ut olurum, derdi ve niyeti bu 
'd' ı ı. 

tın ıenç kız, birden heyecana 
düttüler. Cevdet bey gelmitti. 

Cevdet bey, annelerinin avukatı 
idi. Babalarına ait bir alacalı 

kendileri' heJabına takip ediyor -
du7 Bu münasebetle, birkaç defa· 
dır evlerine ıidip ıelmitti. 

Avukat oldukça 2a.rif. 2enç ve 
bekardı. lkiıine de fazla iltifat 

ıöıterirdi. Erkeğin bu iltifatı, ı 

iki ıenç ve ıüzel kızın kalplerini 

ayrı ayrı hulyalar tahtında itıaJ 
ederdi. 

Mürüvvet, Nerimanm büyüğü 
olmak dolay11ıyle tahayyül ettiği 

ıaadete daha çok kendisini nam· 
zet bulurdu. Öyle ya! .. llk evvel, 

evin büyük kızı evlendirilir, son
ra küçüiü. Bilirdi ki, anneıi bu 
kaideye muhalif hareket etmez• 
di. 

Neriman, ıötıül verdiği bu adt· 
mın, ablasından güzel bulunmak 

itibariyle kendisine talip olacağı
na kanaat getirmitti. Onun da va· 

ziyeti bunu anlatıyordu. Daima, 
MilrüYvetten çok iltifat ve alake 
görürdü. 

Saime hanım, bu kibar ve iyi 

ıençle akraba olmayı düşünmü-

110011 ~~~ ~il 

Sel inik 

Yazan : Ali Enver 
Yılın gc çen giJnlerl 
Yılın talan l·ilnlerl 
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yor değildi. Zaten kimsesiz bir 
gençmit. İçeriye iç aUveyi ahrlar
d ı. Lakin, erkek, daha açılmamıt· ~,~[;=:::;:;~~;;=:;;;::;;;;;;;;:;;;:;:;;:;;;I~, 
t
1 
ı. O, açılmadıkça da kendiıi tek· = R A D 

2 

Y O 
if edemezdi. Bugun 

• • ,_ 1TASBUL: 

- fçerde kim var, Neriman?• 18,SO plAk neşriyatı, 19,ıo Ajans habtor-
hırı, ıt,SO •rtırk musiki nc~tl~·atı, ( llaa, tn-

- Cevdet bey, ol, tllkU. se,·ım H.) 21,10 Ajanı ve boraa 
habforlerl. 21.30 Bedriye RHlm Juınımm ıı

Genç kızın yüreii hopladı. Te- tıraklyle danıı muatkhıl. 

)a9ını kardetinden ıizlemek için !tS Khı. \',\Rı,OVA, 1343 m. 

oda11na çekildi. 10,13 Ham musıkı. 21 Mu1ababc, 11,U !fon· 
tonik orkeııtra tarafından popüler konser, 

Yakıtıklı davavekili, iki kızı %2,02: Lembergten ne~ıı ne,rlyat. 28: Mu

da teshir etmişti. Hangisi önüne ulla~. za,u 8por \'Halr baberlfr, H ,80: 

çıkarsa ona gülüyor, gözleriyle Operr.Ucrden pllklar; H: Musahabe. U,0:5: 
DAna muslklal. 

bir şeyler söylemek İster gibi gü· 
sıa, Klız. BCKREŞ. SH m. 

lümsüyordu. Ve bu hal, iki genç 11,SO: Dini nnırlyat, 12 ıtarııık orkeıtra 
kızın kalbine ayrı ayrı nüfuz eden kon1erı. ıa - 15 rUndU• ne,r1yata. 18: Mu· 

bu hal, yerini, zaman zaman, a - 1&habc. 18,U R men mutlkııı, 11,10 Mu1&-

d habt-, 19: Musahabe, 19,05 Popüler Romen 
teşli bir sev aya terketmekte mÜf· muılklıl. <tasannlll.) H,80 konfenmı, ıo,ta 
külat çekmedi. Şimdi ikisi de se· pWc, 21 Harıanın llabtorlerl. %1,15: Radyo 

viyor, biribirlerinden, annelerin- orkettra11. 22: Konferanı, 2!,tlS Fran11z o

den gizledikleri bu sevgi, her iki· pera muıtkteı. 
sine de, muhayyel istikbali vaade- Khr~ Lt~K~F .. MBUıtG, 181M m. 

tngUtı netrlya&a. :il: Dana muılktıı. JJ,80 
der &Örünüyordu. Muhbabe, Hı &enfonlk pllk konterl. 21.SO 

Mürüvvet, odasında fazla kala· Pllk. :ıs,so: Danıı muııkııı. 

madı. KardeJinden izahat almak &45, Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 

iıtiyordu. Belki de bir haber var- lB : Askeri konser, ıuo: mk&y~Jer. ıt,46 
Macar prklları csıran muılkJel refaJcatlle.) 

dı. Çünkü o, her dakika, böyle bir ıı r Muıtahabe. 11,ıs: Spor babcrlert • .ıuo: 
müjdeye muntazırdı, Tagannl beyetl tarafından konser. %8: Ha-

berler. 2S,SO: Danı muılklıl, tt,15 Slpn 
- Ne vakit geldi, Neriman?. muııktıı. 

- Epeyce var. 

- Ne yapıyorlar acaba?. 

- O, alacak meselesi. Birkaç 
defa içetiye ıirdim. Önlerinde 
kağıt, tetkik ed,yorlardı. 

Avukat, odadan çıktı. Mürüv
vet, o halde görünmemek için kaç
mıya vakit bulamadı. 

- Sizi görememiJtim, MilrUv
vet Hanım. Ve görmeden gibey• 
dim mUteuir olacaktım, emin o -
lunuz. 

- Teveccühünüz, Cevdet Bey. 

Jtlız. PRAB, 670 m. 
lt,M Almanl'a haberler, 20,CHJı Kanıık 

IHrJU •• hıuılklll netrı1at. :al: Haberler. 2820 
Pl&k. 2S,25: Babtorler. 28,10: Şrammel mu

elldıt. 

lllıuL. DllSfS l~Mn9NW& 'l ... 1 "iL 

21: KIA&lk ve modern dsnllar. %Sı H a
berler. 28,•a Deniz haberleri, 24: Danı mu
alklıl. 

9M> Khz. BRESLAU: 318 m. 
11 ı Kolony&Claa Vallen1teın lllmll muılkl-

11 &emili. 21,IO Danı muılklsl, 28,20: Habtor
ler. !S.•aı Danı mwıtklıl. 

592 KbL ViYANA, 801 m. 
!O,H Bet.llovenln e1erlerlnden oda mullkl

ıl konseri, 21,05: Berenade in Burl'garten 
(Anton Konradm ldaretlnde.) 

Ayni güler yüzdü. Gözler, ayni --------------
muammayı tatımaktaydılar. 

~s ORSA~ 
- Neriman hanımdan şikayet- ı 

çiyim. Adeta benimle bulunma· l l lızal arı nda yıldı?. i şareti olanla~ Uzer·. 1 
. . i lerinde 2 ı Temmuzda muamele görenler •

1 mak ıç1n çare arıyorlar. . dir. J Ra Hmlar kapanı~ fiatlarını .cösttrir 

- Bilakis.. ~ nukut (S t ) 
! ~ ., 

Sonra, Saime hanıma döndü: 

- Bendeniz, ıizi, rahatsız et· 
mekte gün geçirmediğim halde, 
sizler ve bilhaua kerime hamm -
lar, daha bir defa yazıhanemi le§· 
rif h1tfunda bulunmadılar. 

Aradan bir ay ya ıeçti, ya ıeç
medi. Genç avukat Cevdet Beyle 
Mürüvvet ve Nerimanın kırkını 

geçmit ihtiyar anaları Saime ha· 
nımın evlendiklerini duydum. 

ll~•lınMIB~IHlllIDl~!IMll m 
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AVRUPADA 
Barp Olacak Mı7 lı 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisas! 

Şayet akdettiiimiz mukavele 
Hitler'e daha fazla emniyet telkin 
ettiıe biz buna kartı bir fey yapa· 
mazdık. Biz ya bir preventif harbe 
airiıebilirdik ve yahut hiç bir harp 
etmemeli idik. Fransa ile birlikte 
harp etmek imkanı olmadığını gö
rünce harp etmemeğe karar ver
dik. Sulh kararını verdikten sonra 
Almanya ile anlatmamız kadar ta
bii bir tey olamazdı. 

Almanyanın Koridordan vaz
ıeçmiyeceiini biliyoruz. Fakat on .. 
sene ıonraki vaziyet büsbütün baı-
ka olacaktır. Bu on sene bitmeden 
evvel Almanya bizimle harp ede
cek olursa, ozaman mesele aym 
zamanda bir lngiliz, Amerika me
eelesi de olacaktır. Lehliler bu gibi 
mülahazalarla ve 10 20 sene sonra 
Lehistan nufusunun artacağını ve 
Alman nufuıunun azalacağını he
sap ederek Lehistan, Almanya mu 
kaveleıinin muvafık olduğuna ka
ni bulunuyorlar. Lehistanın askeri 
mütehauısları diyorlarki: 

Almanya bet sene mütemadiyen 
ıilihlanıa bile 1924 senesinde ol
duiu kadar kuvvetli olamaz. Çün
kU ıon fenni terakkiyata göre ka
bul edilen ailfthlara zabitleri ve ef
radı alıttırmak bu be§ sene zarf m· 
da mümkün değildir. Almanyanın 
ıizli eslihaıı ve mühimmatı bulun· 
ıa bile bu da okadar ite yaraya· 
maz. Çünkü duran malzeme bozu
lur. Velhasıl yeni bir ordu öyle üç 
bet senede meydana gelemez.,, 

-=-~M, tc.di.r ir l-.eh müteha .. ı~ 
nın liu üşünce eri şayanı i at-
tir. Çünkü Lehliler de onun ıibi dü 
§Ünt1yorlar. Şayet Lehiıtan böyle 
dütünmese idi ve Almanyanın bir 
yürüyüıte Lehistanı iıtila edeceği 

kanaatinde bulunıa idi, ozaman 
Lehiıtan Almanya ile mütareke 
akdetmez Prevendif muharebeye 
baş vururdu. 

Halbu ki Lehistan bugün zan
nediyorki: Almanya ile yapılan 
bir mütareke sayesinde . Koridor 
Lehistanda kalacak, Lehistan da 
nufuıunun artması zamanı Al • 
manya aleyhine çalışmaıını temin 
edecek ve nihayet Almanya, harp 
edebilecek bir hale gelmek için bet 
ıeneden ziyade bir zamana muh
taçdır. Hitlerin, Fransanın menfa
atlerini dağıtmak için baıladığı 
diplomaıi taarruzunda ilk muvaf
f akiyeti ağl~biihtimal Lehiıtan-
da kazanmaıının hakiki sebepleri 
bunlardır . 

"Bir kere tecrübe ettiler ve o
yunu kaybettiler.,, 
Almanyanın bütün Almanları 

bir araya toplamak için yeni bir 
harbe ıiritiP girişmiyeceği hak
kındaki fikrini izah eden Çekos
lovakya cümhur reisi 84 senelik 
Mazarik ifada tını bu cümle ile 
bitirmitti ve tekrar etmitti: 

"- Evet, oyunu kaybettiler. 
Bununla kanaat etmeleri lazımgo
lir.,, 

Bugün Alman İttihadından en 
ziyade korkması lazımgelcn dev
let Çekoslovakyadır. Çünkü Hit
ler "Mücadelem,, unvanlı kitabın· 
da diyor ki: Buıün Avrupada 80 
milyon A•.man yaJıyor. Almanya· 
da bulunan 65 milyon Almanla 
hariçte kalanlar birleıtirilmelidir. 
Aradan 100 sene geçmeden Av
rupadaki Almanların adedi 250 
m:lyonu bulmuş olacaktır.,, 

Çekoılovaklar bunu okurlar-

ken kendilerinin 14 mil~uh 
ibaret olduklarını, bunun 3 \' r 

1 .. '• nunun da Alman ardan nı e . 
bulunduğunu düşünüyor l':'Jıık~ı 
buıünden Çekoslovakya ') k~ 
ları Almanya ile birletmef ~ 
dar hararetli bir ıurette i )" 
batlamı§lardır ki Çek h ·· Utij 

milli Alman soıyaliıt te 
kaldırmıya mecbur olmut 

Çekoılovakyanın vaıİ 
kadar tehlikelidir ki motör l be 
mit bir Alman ordusu dö İiini 
zarfında o memleketi iki .. :ek 
ayırıp merkezine kadar y 1l 

bilir. Hele Avuıturyada ıll da 
yalist olursa o zaman lığı 
valıya büsbütün düşmanla! ltlı 

· tn f mdan kuşatılmıt demektır 1 

filosof, hem devlet adamı .. ne 
tiyar Mazarik bana diyordd _li 
"- Hitler hükGmetinin h l~h~ 
ya§ında olduğ! . .tnu unutm ıgı 

et u" Allah bile bir ıaniyede 

mek iktidarında olduğu i lt.rı 
~tı günde yarat.mıt ve yedi 

iıitrahat etmif. Hitler allah kt.\ 
ha kadir değildir ya! 65 
nüfusa malik olan Alman1 
yadan sonra Avrupanın ile 
yük devletidir. Bu devleti 
rin taaavvur ettiii gibi 
letkil etmek kolay bir it d 
Bir senede bitemez. Bittik 
ra vaziyet büsbütün dej' 
lacaktır. Fakat bu 65 mil 
akıl ve mantık ıahibidir)et 
kıl ve mantıkların nasıl 
ğını beklemek lazımdır. 
ın beoai birar pro(...Si' 

fekkür etmekten lioşlanır 
!Ünmeden yafıyamazlar, 
bu dütünmelerinden yeni 
ler hasıl olacaktır . ., 

Hitler geçen asırda 
Alman ittihadı cereyanı 

na geçmiş bulunuyor. Bu 
şimdiye kadar bir hareke 
ka bir 9ey değildi. Alm•" 
dilerinin bir "Hakim ınil 
duklarını iddia ediyorlar• 
yon inean bu cereyana 
ıa bunun ciddi bir meıel• 
telakki edilmeıi lazımıeli' 

Cümhur reisi bunu 
gözleri müıtehziyane P 
ve ondan sonra sözüne l"İIQ 

demiıti ki: ~ı\t~· 
"- Almanlar AvrtJ ~İt l' 

hakim olacağız, F ran-' ~ t , ~ 
diyorlar. Araziye ihtiy•Ç ~~t~ 

ğundan bahsediyorlar•~ d-. " 
Avrupada meskun ollll t~ltt, 
var mıdır?. Müıteotl'~ de~ 
dem vuruyorlar. D~'~ 
kayı kastediyor. Bu ıtl ~· 
da müstemlekeleri oh•11 1 
• . 'f d de' , ıçın ne mana ı a e e 

1 
Görüyorsunuz ki ,.\isti il 

rupa için ciddi bir ırı••: 
ediyorlar. Şimdilik y•~i~ 
iyi !CY beklemek ve t• -'' 
tir. Hitler iki defa j\l:ııı' 
ile b:r alakası olnı•d• 
di. Almanya ile f ra11.'~it 

'bl 11 

bundan ba§ka ne gı , 
mevcut olabilir?. sari' ti 
mi?. Bunu halletmek_., 

dür. Bir de Vers•Y ~fil' .J 
lıyor. Ben mu!lhed•cı:1'ır" 
dilmek isin aktolun 
neden erden değiJ:.'11·~,~ 

H it'erin iktidar d•b~ 
mexı= n :n Çckcslo·ıak tıf':. 

. "ıaP tine nasıl bir tesır ,., 
za "İk .. s"rr1 .. ~u111 z•"' 

reiıi dedi ki: (P',,I 
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• cLu. Himaliya tepelerinde bir facia daha •• 

7 lık vermİyen kiracıJa- Müthiş bir kar fır!ınasma tutulan bir Alman 
..... 'f".asıl muamele etmeli? heyetinin tamamile mahvolduğu anlaşılıyor 

Uhranlı zamanlarda kira·ı· nımda oturmıya layık değilsiniz. 
\' •ahipleri de biribirleriy- Ben apartımanımı her zaman İs· 
~~İYecek bir hale geldi- tediğim gibi terbiyeli bir zata ki

kya k~ kiralarını aylarca ve- ralıyabilirim. Müterakim kira be
e§mef ~acıların haddi hesabı dellerini yirmi dört saat zarfında 
ette i .. enlerde bu mütedahil ödemedg~ iniz takdirde daireyi tah-

h" k h'' ıunden bir ev sahibi ile liye etmeniz için mahkemeye nıii-
ltaıınd . k -· . a garıp me tup· racaate mecbur kalacagım . ., 
tdılrniştir. Ev sahibi mek
diyor ki: 

~ bedelini dört aydanheri 
tiiniıi hatırlatmak için 

i iki ~ektubu yazmıya mecbur 
dar y' •ı de ya kirayı ödemek 
da ro' d, müzmin bir unutkan -

an lığ, vardır, yahut bütün 
manlaJ' 'tlıkları havi mükemmel 
mektit lnırnı meskensiz kimsele
damı .. ~nen yatıp kalkabileceği 
iyordd .l'ceze zannediyorsunuz. 
nin h 

1
1htirnalde de büyük hata

da 

dıiınıza f Üphe etmeyi
~t üç gün zarfında, biri -
k lrı .ödemiyecek olursa -
kl hır tarika müracaata 
llacağımı ihtar ederim 

U kabul etmiyen kiracı 
. bu alır almaz kızıyor ve 
llle derhal aıağıdaki ce· 
deriyor: 

•aat kadar hot bir va
'«ne vesile olan entere
bunuzu okurken salver

ahaların arkası kesil
'°'ıra size, uyuıuk bir hal

gülme damarlarımı 

8 tirdiğinizden dolayı 
let\_,. •= • ... , taK ıme cesare e· 

Sulukuledeki çingene 
t' 1nden farkı olmıyan a -
. 11lızı bütün asri rahatlık-

1. ı.tiikemmel bir aparlı
.~ 8Öatermeniz yalnız beni 
. tun bir milleti kendisin
.'d"'tek kadar öldürmek i-
ı . 
it ş d ~ 'b' hi • ayet yaz ıgıpız gı ı 

4" larika müracaat etmek 
')ae . 
·~ h nız, evvela apartıman 

araphaneyi bir kere 
, &tağıya dolaşarak taş 
~!&tıyan insanların ko· 
ıle . 

't tl apartımanınıza mı-

k lnaa kutusu gibi görün-
'naat t' · · · t~ ge ırmenızı tavsı-

~lıt~· ~öyl~ bir viranlık için 
vr&J hit l" ıra. ıatemeğe kalkııtı-

Url" h an"~ t. ~ u avsalam ihata e-
iy•~ "''tıt.:ktuburna burada ni -
}at• ~ d, 1'hYe rnecburum, çünkü 
olalllT'J \e~ •ettiiirn kahkaha ih-

1 d lr ha.. .. t d'". d 
elll ~ '~• :r gos er ıgın en 

ılı ın edemiyeceiim. .. " 
a. 'lıerine h'b' k' -,u d ev ıa ı ı ıra-
L. .ı a1c· 
"'lt l 1 nıektubu yazmı· 

' 

o U)or: 
)ı '•d o em . 
t'rıa enız için yazdı-
~e lneye lahkiramiz bir 

'~t 1'ltıekten çekinmedi-
~ı. orçla . b' 
~ l{ttle . Reçınen ır ada-
~ tı ben' .. · 

ll'-tıla b 1 muteeasır ede-
~ .. ,f ,_ eraber borçlu ıı· 
· Ataz ltit)' anrnakta devam 
h,1t~''-1 nız, bunu kira ile 

r lta k 1 ti)>· '. aıap, sebzevatçı 
'~tli•ı1 ••.rndiye kadar fela

" ed,w· . 
f ~ı ta .ıınız kimselerle 
d,l"eb"•ıye ederirn. Maat. 

· eylik de · kt ıar . vrı ço an-
:r 

1
• Sız d · )cl1.. o evırde yaşa-

.. ıı t 'h 
t.1! ol ' arı te bir mevki 
"'• Urdun O •1l a uz. nun için, 
\..... •q ._Yaırı sinemada kol
~-.. ~ ı-ıJın 

•iz d ıeyretmeğe ya-
e benim apartıma-

Ev sahibinin bu tehdidine aldır· 
mıyan kiracı bu ikinci mektup 
üzerine yazdığı cevabında diyor 
ki: 

"Ezile büzüle karaladığınıza 

şüphe olmıyan kağıt parçanız ö
nümde duruyor. Birkaç dakika 
sonra onu kimbilir nerede kulla
nacağım. Köpek kulübesinden far

kı olmıyan apartımanınızdaki da
ireleri methedip durmanız o ka
dar fecidir ki her vaziyette keyfi
ni kaçırmamağa alışmış olan mer
hum Karagöz bile sağ olsaydı ağ
lamaktan kendisini alamazdı. Ay
lardanberi elbiseleri bezlere sarılı 
bir halde saklıyorum, çünkü ta· 
vanlardan, duvarlardan mütema-
diyen sıva ve toz yağıyor. 

Tabii sizin gibi, dünya • 
ya geldiktfen sonra seneler
ce bir çingene arabasının altından 
sarkan yem torbalarında büyüyen 
bir adam asri rahatlıkların ne de· 
mek olduğunu bilemiyeceği için 
kusurunuza bakmamak lazımdır,, 

Bu cevap üzerine ev sahibi Ü • 

çüncü mektubunu fU mealde yaz· 
mıya mecbur oluyor: 

"'E raren iz p~çavranızı ruhi· 
yat mUtehassıslarından l;iriline 
gösterecek olsaydım, sizin ahla

ken ne kadar dütkün bir adam 
olduğunuzu ve dimajınızın insan• 
lığa layık bir surette itlemediğini 
tasdikte tereddüt etmezdi. Sizde 

yakın zamanda kudurma alaimi 

zuhur edeceğine şüphe yoktur. O
nun için ben apartımanımı ıatmı
ya karar verdim. Kudurmu! bir 
kiracıyla uğratmak vazifesini ha
lefime terkediyorum,,. 

Kiracı bu ıon mektuba verdi
ği son cevabın zarfı üzerine (E
vinde bulunmadığı takdirde Ba-

kırköy tifahanesinde aranılma11) 
kaydını ilave ettikten sonra diyor 

ki: 
"Ben de alelacele apartımanı

nızı terketmeğe hazırlanıyorum. 

Çünkü dostlarım sizi ve refikanı
zı dün pencereden gördükten 

sonra timdi bana neden bir hay· 
vanat bahçesinde oturmakta ol
duğumu sorup duruyorlar. Bir de 

i~ittiğime göre mektep çocukları 
sizi pencerede gördükçe korktuk
la ... ı için apartımanın önünden ge

çemiyorlarmı§. 

Her nalde sizden daha çok ki
bar bir insana hane kirasını borç· 
!anabilmek iktidarını haiz oldu -

ğumu yakında haber alacağınıza 
füphe yoktur. Üslup itibariyle çok 
çirkin olmakla berabre, yazdığı-

nız mektuplardan hiç olmazsa o
kuyup yazmıya vakıf olduğunuzu 

anlıyarak müteselli oluyorum. Ben 
bu ay batından itibaren ... soka
ğında ... numaraya taıınacağım. 
Muhafazanıza memur iki tımar • 
hane gardiyanı beraberinizde ol
mak tartiyle bu aktam gelip beni 
orada ziyaret edebilirsiniz.,, 

Dedikoducu 

Himaıaya tepelerini Çer~eveliyen karh dağlardan birisi 

Alman arayıcılarından teşekkül 
eden bir heyet hemen Suriyenin 
en yüksek üç tepesinden biri olan 

Nanga Parbet'e çıkmak için uğra -
şıyordu. Bu tepe 26,629 kadem 

yüksekliğindedir. Son gelen ha
berlere göre bu heyet hemen ka-

milen Himayala!lın yükseklerinde 
kaybolup gitmiştir. Bu haber, he
yetin müthit bir kar fırtınasına 

tutulmasından sonra geldiğine gö
re bütün heyetin mahvolduğuna 

hükmedilmektedir. 

Heyet 26,629 kademin 23,000 
ni tırmanmış bulunuyordu. Bu ka-

dar yüksekten sonra son tepeye 
varmak için son bir teşebbüs kal

mıflı. 

Fakat buna da imkan kalmadı
ğı anlatılıyor. 

Nanga Pabat, Keşmirin Hima · 
layalarındadır. Şimdiye kadar bu 
dağın tepesine varmak için birkaç 

teşebbüs yapıldıysa da bunların 

biri de muvaffakiyet kazanamadı. 
Bu yola uğraşanların kimi mahvol 

du, kimi vazgeçmeğe ve geri dön
meğe mecbur oldu. Bu suretle Hi
malayaların üç yüksek tepesi Eve
rest, Kan'renjanga ve Nanga Par-... _. .. ._..,..,........, __ ._ ...... _......, __ ..., 

bat insan ayağı değmemiı bir hal
de kaldı. 

Tibet halkı büyük zirveleri 
(Ruhların kaleleri!) sayarlar ve 
insanların bu kalelerle uğratma

ması lazım geldiğini söylerler. Bu 
tepeler, timdiye kadar insanlar 
taraf rndan neticesiz vuku bulan 
her teşebbüsü uğratmışlardır. 

Nanga Parbat tepesi dünyanın 
en erişilmez tepesi sayılmaktadır. 
Çünkü hiç bir tepe bu derece • '"I• 

zalı değildir. Bununla beraber 
günün birinde insanın bütün bü • 
tün bu müıkülleri çiğiyeceğinde 

hiç şüphe yoktur. 

•• yapıyormuş? M. Musolini blöf mu 
... ıBaştaratı ı tı:ıcn ıayıtada) aarfedecek vaziyette bulunmadığı- bu nutkun iyi bir tesir yapacağı 

daki projesini mevkii icraya ko • nı kaydetmektedirler. ümit ediliyor. 

yarsa, Fransa Vatington bahri iti- Sahrimuhitl iki nUfuz mın· Deniz meselelerinde ingil· 
lafının mefsuhiyetini ilan etmek takasına taksim etmek tereyi telAta dütüren vaziyet 
mecburiyetinde kalacaktır. Çün- Vaşington, 21 (A.A.) - Havas ı Londra, 21 °(A.A.) - M. Nor-
kü, Fransanın emniyeti, Alman ajansı bildiriyor: Japon sefiri M. f man Davisin miifarakati üzerine 

ve İtalyanın bahri kuvvetlerinin Saitonun Amerika hükumetine, müzakeresi yarı yerde· kalmış 0 • 

me~uuna müsavi bir bahri kuv- Bahrimu~iti iki nüfuz mıntakaıı- lan bahri meseleler hakkında fi. 
vele ihtiyaç göıte~tedir. Dun- na taksim etmek ve bir ademi te- kir teatisine hadim olacak bir 
kerk tipindeki gemiler Almanla - cavüz misakı yapmak için bazı Ruzvelt - Makdonald mülakatı -
rın küçük kruvazörlerine tekabül beyanatta bulunduğuna dair ,ayi- nın bu .. ada memnuniyetle kar,ıl -
edebilir. Fakat eğer İtalya, Va • alar çıkmıştı. ancağı teeyyüt etmektedir. Bahri 

~ington bahri itilafının kendisine M. Saitonun ikinci nokta hak • meselelerde İngiltereyi en ziyade 
bahşettiği ton haddinin en niha - kında hükumetle görüştüğü teyit tela~a düşüren vaziyet, Amerika 
yetine kadar yeni harp gemileri edilebilir. Fakat, bu müsbet bir ve ltalya bahriye nezaretlerince 
inta ederse, Fransanın da bu yo- tekliften ziyade bir yoklama ma- fazla tonilatolu gemiler İnşası si
lu takip etmesi lazım gelir ve hiyetindedir. Bunun Amerikada- yasetine Phemmivte "nilmeıidir. 
Fransa ancak Vaşington itilafının ki aksi tamamen m~nfi olmuştur. o·· ıdu·• 
mefsuhiyetini ilan etmekle bu yo- Dün Tokyoda ne§redilen resmi Ali Şuurİ B. 
lu tutabilir. tekzibin s~bebi bu akistir. Ame- -- ( Baş tarafı ı inci sayıfan.ı.ıdcı'l 

Filhakika ltalya bugün, üzerin

de hakkı tanılan 70 bin tonilato -

luk gemiye malik bulunmamakta

dır. Fransa da Dunkerkleri için 

52 bin tonilatoyu sarfetmittir. 

Vakıa Fransa "Fransa,, krüvazö

rünü saf haricine çıkararak ken -

disine verilen müsaadeyi 22 bin 

tonilato fazlalaştırabilir. Fakat 

buna ragmen F ransaya daha 30 
bin tonilato lazım gelmektedir. 

yo ile netredilecek olan bu nutuk
Diğer taraf tan amiraller, ya -

ta M. Ruzvelt, büyük dünya mese
kında toplanması melhuz bir bah-

ri konferansı düşünerek, M. Mu-

solininin bn konferansta F ranaa 

ile seviye birliği alabilmek için 

blöf yapmakta olc!uğu ·e halya • 

nın o zaman yaln•z kaGıt üzerin -

de mevcut olan bu ge.J11ilerin in -

fasından vaz ııeçmeyi taahhi1t e -

deceğini s5ylemekte ve İtalyanın 
bu iki gemiyi inşa edebilmek için 
lazım olan yetmi§ milyon dolar 

Jeleri hakkındaki umumi görilt • 

lerini ve iyi komşuluk siyasetinin 

Rüyük Okyanosa ela te,mil edil • 

mesi hakkındaki arzusunu bildi • 

recektir. 
Amerika reisicumhuru, ayni za-

manda bütün meselelerin muıli -
hane bir surette hallinin kabil ola
bileceği üze!'inde ısrar edecektir. 
Bahri konferansın havasının ka -
rarmağa ba9ladığı dakikalarda, 

ği hizmetlerle şöhret kazanmııtı. . Bu 

sırada Yunan İşgal orduıu tarafından 

eıir ve Yunan divanı harbinde idama 

mahküm edilmi,, Cakat idam hükmü 

infaz olunmamıf, Ali Şuuri Bey AtinA· 

ya ıötürülmüt ve bir zaman orada esir 

olarak alıkonulmuftur; Buradan kur· 

tulur kurtulmaz tekrar Anadoluya geç

miş ve ikinci devrede Büyük Millet 

Mecfüi azalığına ıeçilmİftİ. O zaman· 

danberi mebuı olarak hizmet etmektey
di. 

Dr. Hafız Cemal 
Pahili hastalıklar .-:~tl!'haaaı11 

Cuma ve pazardan bafka cünlerde 
Gleden ıonra ıaat 2~ df 6 ya kadar 
latanbulda Divan yolunda ( 118) nu· 
maralı huıuıi kabineıinde hastalarım 

kabul eder. Muayenehane ve ev tf'1• 

fonu: 2239d. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
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1:a·d~·u·~ün beyanatının mühim T rıyesteden hır mektup: 1-&ıyuı akısler yapmaaı muhtemel· - Kuponları eksik olan veya hiç ol 

yan okuyucularımıza kolaylık· 
dir. Gerek M. Tardieu ve gerek Ehi• ı • •? 
M. Herriot'nun ayni zamanda iıti· } sa JP mı • 
fa etmeleri ihtimal dahilinde gö .. 
rülüyor.,, 

Pariı, 21 (A.A.) - Eıki Fran· 
aız baıvekillerinden M. Cautempı, 
M. Herriot ile konutmu§tur. Müte· 
akiben radikal sosyalist nazırlar 

ile radikal sosyalist fırkası merkez 
heyeti bürosu birlikte bir içtima 
akdetmiıtir. M. Chautempı bu iç
timaa iştirak eylememiıtir. 

İçtimadan sonra atağıdaki teb· 
liğ neşredilmittir: 

"Radikal soıyaliıt fırkası mer· 
kez heyeti bürosu M. Tardieu'nün 
tahkik komisyonu huzurundaki 
beyanatı üzerine tahaddüı eden 
vaziyeti müzakere etmit ve itti· 
fakla fırkanın hükumetteki mü· 
messillerine itimat beyan eylemiı· 
tir.,, 

Nazırlar ile merkez heyeti aza· 
lan arasındaki münakata bir ıaat 
kadar aürmüttür. Merkez heyeti 
azaları, M. Tardieu'nün müdaha· 
lesini ıiyasi mahiyette telakki et· 
mekte, binaenaleyh radikal sosya· 
list nazırların, bu müdahalenin ıi- 1 
yasi ve hükumete ait neticelerini 
iktiham etmesi la%Jm ieldiiinde 
ve M. Doumerku'in müdahale e· 
den M. Tardieu'nün niyetlerini ve 
hundan çıkacak netayici bilecek 
yegane salahiyettar tahıı olduğun· 
da müttefik kalmıtlardır. 

Pariı, 21 (A.A .. ) - M. Dou· 
mergue'in aalt ıabahı Pariıe dö
neceli ınuhakka addolunmakta • 
dır. Salı gUnü öğleden sonra ka-

ri r bine bir içtima aktedecek ve çar· 
§amba ıabahı da nazırlar Elyıee 
sarayında toplanacaklardır. 

ölen lngiliz 
mülazimi 

... (Htlftüafl 1 lncd aayt.fa4a) 

Mera,'time, Mat 9.~ da boru ile 
aancaklar yarıya indirilerek bat · 
lanmıttır. Zabitler kıhçlı ve mü· 
rettebat beyaz giymitlerdi. 12 
dakika ıüren dini merasimden 
sonra havaya atılan üç el yaylım 
tüf ek ateıi araı~nda borular selam 
havası çalmıt ve arkasından çe· 
lcnkler etılmııtır. 

Üç dakika sükuttan sonra lngi· 
liz gemilerindeki bandolar milli 
marşlarını ve müteakiben paydoı 
havasını çalmıılardır. Bu suretle 
merasim bitince Devonshiere kru
vazörü Kocatepeye kırk metre ka
dar yaklaıarak geçerken Türk is
tiklal mar§ınıçalmııtır. 

Meraıim eınaamda Sisamın ka
aın ve erkekten mürekkep halk 
kafile.i motörlerle fnıiliz ıemile· 
~i ve Kocatepe etrafında dolat • 
mıılar ve dostane alakalarını ıöı· 
mitlerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Geçen cumar· 
lui günli Türk sahillerinde Türk nöbet· 
cilerinin ateıiyle bir lngiliz zabitinin öl· 
mesini intaç eden hadise iki hükUmet ta· 
rafandan do.tane bir §ekilde halledil
mittİT. Bu hadiseden dolayı esasen te· 
essürlerini bil~irmiı olan Türk hükume· 
tiyle lngiliz zabitlerinin ölmüı olduğu 
~~dada dini bir meraıinı yapılması için 
hlr nnb.ıma hasıl ohnu! \re dün bu mc· 
:rasim icn: edilmiı ·r. 

İngiliz doruınnuısınm Quce.n Elisa~t, 
Loıu:!o:t ve Devonsh~ harp gemiler! 
l"lfJl"Slllmc i~tlmk etint1tiT. Tiitkiye hü
~ le }>;.- Türk torpito muhribinin 
<".:'l'M h~ bufon~r:ık ıneruime ittinık 
tft!,~dnf mJttlmİ#lİt'. Türf< r.1:r..isi. dc
n!z.e, th.ı.A:ıde Tür;ıiye bı\briycsinJn A· 

Jt.fm"e tee,.ıltrlerini Mlclirir yaxı bulunan j 

Triyeate • Yol üstü 
29 • HAZiRAN • 1934 

Otelin balkonundan denize baloyu• 
rum. Gülery(izlü bir ıün. Rıhtıma 

harp remileri yaıanmıı. Civardaki ~v
Jerin pencelerine bayraklar aıılmı4. 
Faıiıt gençler önlerinde bandolan Ye· 
ni iskeleye geliyor. Bayram havası: 
halk akın ediyor. Soruyorum: 

- Gorizia harp gemlsine bayrak 
çekilecekmİ§, merasimde bulunarr.az 
mıyım? 

- İmkanı yok, davetiyesiz gidile
mez, Radyodan takip ediniz .. 

Otomobillerden :ıarif hanımlar, bil· 
yük üniformalı zabitler, erkan, silin -
dirli dııvetliler çıkıyor. 

Bir boru: Anlaıılan merasim ba~!ı
yor .. " Dominus Vobiscurn" .. "Dom\• 
nus Tecum .. " 

Demek dua ediliyor .. Radyonun gı· 
Ctttdarını, tıkntalannı arada bir yiik • 
selen "Dominus" lar yırtmasa makinr. 
batında beyhude beklediğime hükme • 
deceğim. 

Dua uzun sürdü. Şimdi hutbe d\n• 
liyeceğiz. Tuhnf ıey, kulaklarım mı 

beni aldatıyor dersiniz? Ben mi yan • 

hı anlıyorum, söyleyenin mi kasti ''"' ?. 
Avrupada, münevver ve medeni bir 
kitleye, dolaym ile İtalyan milletine 
hitap eden bu ses bakın k11aca ne ci
yor: 

" Allah adına bu toplan dinimi.1in 
düşmanlarına kar§ı kullanılmak üz:-:rc 
takdis ediyorum ... " 

Gorir.ia'nın toplan Hristiyan dini· 
nin düımanlarını mahvedecek!.. 20 
inci asrın ağzı?! .. Bizim dinimiz gerçi 
hristiyan dini değil amma onun dü,. 
nıanhiını güden bir din de değil. Fa
kat muhayyel dütman ancak Donkişo· 
ta s()rüneceiine söre de hutbenin k.as
tettiii bir din var ... 

Beynimde ,imıekler çakıyor, ser • 
semliyorum, hayır, kulaklanmı delen 
bu geri ıslık akisler bırakıyor: Daha 
dün Avusturya, müttefikimiz, Viyana· 
nın lslam Türkten kurtulmaıının yıl· 
dönümü ıenliklerine "Din bayramı" 
süıunü vermedi mi? Gözümde ıenç, 
ateıli, 6zlii Türk socuğunun Londra • 
nın kuraklığından bahseden bir yatr • 
ıı çerçevelendi .. Türk Behçet Kemal
in hakkı var: Bir yağmur kıtlığı, bir 
kör taassup medeni denilen ıehirleri, 
medeni denilen mahlüklan asll"larca 
geri çeviriyor .. Şimdi dinleaiğim nu • 
tuk put dünyasına yeni bir Ehli Salip 
Blrliği'nc mi davet ediyor? Hristiyan 
olmıyanların beyninde patlamağa da· 
vet edilen (Gorizia) nın topları takdis 
edilirken bana yeni bir ders almak dü
tÜyor. Türk olduğuma kaç bininci de
fa olmak üzere bugün yine şükrettim; 
Türk demek hakikaten mahlüklann en 
yükıcii dcmekmi, .. Dini vicdana bıra• 
kan Türkle, geri, vahıi, iptidai say;Jan 

Türkle bu kümeleri, bütün bu put eh· 
lini, ileri, medeni, münevver tanıbJan 
bu koyu mutaassıp put ehlini timdi ne 
iyi kartıl•ttırıyor, benliiimin, İnsan • 
ca çarpan nab~ımın •esini ne kuvvetli 
duyuyorum.. Senden uzakta seni, ey 
yüksek Türkün en yükıefi, ne eriıil • 
mez derecede yuca, ne gurur verecek 
derecede her benim diyene üstün ıö
rüyorum .. 

Nutku nutuk, papası asker takip 
etti; muzaffer Kral selamlandı. Sade· 
ce Kral! Garip değil mi? DuÇe adı 
geçmedi .. Acaba bu put ehline emanet 
edilen takdis olunmuı remi ve hriıti· 
yandan gayriıinin beyninde patlama -
ğa memur kılınan toplarda onun hiç 
hakkı yok mu? Bu topların patlaman 
emrini o veremiyecek mi? Duse'nin 
anılmadan kalması bu mukaddes ıe· 
minin çok hristiyan toplarının İtalya
nın mukadder hriıtiyan düımanlan 
beyninde de gümbÜrdemesine 1'uman
da vermesine imkln bırakmak için mi· 
dir? 

Gül okuyucum &ili, yüreiinin bü • 
tün alaycı, atağı görücü ıülmeleri He 
gül! Ben de güldüm: Merasimden son· 
ra hatibin sesine "Salve,.si ile cevap 
vererek "Amen,. diyen toplann 'esine 
kendine, milletine rüvenen bir türkün 
içten gelen alaycı kahkahaları ile gül
düm. Ben güldüm ama ıök rütmedi 
ben cübbeli hatibe cevap veremedim 

ama gök verdi: hatip, dinleyicileri, al • 
kııcıtan gemiden çıkarken temmuz gÜ· 

neıi küstü çekild~ Triyesteyi bulutlar 
kapladı, yağmur olanca hızı ile boıan• 
dı, biraz evvel benim beynimde çıkan 

ıi.ınıekler bütün guçleri ile onlarin bey. 
ninde çaktr. Göiün ıürlemeleri top • 
lann gurültüıünü susturdu. Merak bu 
ya, b!\mc,k.istiy:orum: Temin öten ha· 
tip ve ona imin diyen imanıtam put-
ehli gÔk kubbenin bu gükremeıinde 

§eamet okudular mı? Onlar bunun miı· 
nlllını atılamadılar iıe ben kulaklarına 

diyivereyim: Gök gürlemeleri Tüı-kün 
ıa.zabt idi, yabencılan olmıyan Atila· 
mn sesi idi, mukaddes toplan aforoz 
etti, sindirdi ... Şimıekler Gazi'nin yd-

dırımlı bakııları idi: Vakit geçmemiı
ken İçini okuyabilirsen ne mutlu una .. 
Boıanan ıel HrisHyanın ıarri olanla• 
rın akııı idi: Aklını batına al, diyor • 
du, attıini söndürmekle kalmam, s• • 
ni boğarım! .... 

Şaka, ıakal Darılmayın! Alınma • 
yınl Biz iıin alayındayız! 

l talyan hatip, bugün sevgili topra• 
ğıma tlönUyorum, yannki ıe.zeteleri • 
nizin nutkunla ıütunlarını ıüıleyİp 

ıüslemiyeceğini bilemem, bildiğim fU• 

dur ki: Sana koskoca lslam aleminden 
bir tek proteato gelmiyecektir. 

Hazarll 

Bugün; (VAKiT) okuyuculan· 
na mahsus olmak üzere tertip etti· 
ğimiz ıezintiye ait olan kuponun 
(38) numaralarını neırediyoruz. 

Bir takım okuyucularımı• ku· 
ponlanmının noksanlığından baıh • 

E aederek ne auretle t&mamhyacakla· 
~ rını sormakta bir kısmı da bunların 
- hep birden ne suretle tedariki rr.üm
f::: kün olacağını öirenmek iıtemeicte
\ dirler. 
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Guetemiz, kuponları noksan o
lanlarla hiç kupon toplamanut elan 
okuyucularına bir kolaylrk olmak 
üzere bun1an hazll"lamı§br. 

Bir hafta z.rfmda idaremize 
müracaatta bulunanlar bir aylık 

kuponları sayet uyiun tartlarla el
de edebilirler. 

Vakit gezintisine davetli olarak 
iıtirak edecek olanlar biç para vcr· 
mlyecekler, ıs Hazirandan itibaren 
gazttemiıln ba lıimın yanında ne§· 
rettifüniz kuponlar mukabilinde 
biletlerini alacaklardır. Kuponların 

ne§ri 3~ Ağustosa kadar sürecek
tir. Kuponları noksan olanlarla, 

hiç olmıyanlar yukarda ye ~ 
izahat dairesinde idareye ıııuı 
atle bunları temin edebilirler 

Okuyucularımızdan 

nereye yapılması hakkmcla 
ğumuz suallerin cevaplatl 
Bunları taınif ediyoruz. ş· 
haber verebiliriz ki: Bu ~esİ' 
uzun deniz ve kara yolu i• 
mekle ve gezintiye i§tirak 
bir arada bulundurarak ~ 
sulu bir yerin seçilmesi ta 
lunmaktadır. 

Biz böyle bir kaç yer t 
tik. Bu yer!ere vapurla ıil 
okuyucularımız E'kfama k•~ 
da istedikleri gibi eilend~ 
ra denizde bir cıe mehtap 
yapmıı olacaklardır. 

Geıintimi:ı: itin buırlt 
program bir çok sürprizJerl• 
dur. Mesela musiki kısmı 

tatmin edecek §tkilde tertİ• 
miıtir. Bundan baıka musilıi 
vapurda kalmıyacak, ıidil 
de de rezintiye ittirak ed 
kip edecektir. 
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lstanbuı 8eledJycsı UAnlen 

Mübayaasma lüzum görülen 34 kaleın muhtelif lurtııi1' 
pah ıarfla münakasaya "onulmuttur. Talip olanlar ıartD 
mak liıere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, mün•~ 
girmek için de 259 lirehk teminat makbuz veya mektubu il' 
lif mektuplarını 16/8/934 Perıembe gl1nU saat on bete 

Daimi Encümene vermelidirler. ( 

Viliyet hududu dahilindeki sıtmalılara tevzi edilmek 
luıumu olan 50 kilo kinin kapalı zarfla münakasaya koo~ 
1 alip olanlar ıartname almak ibere Levazım Müdür!Oiün• -
caat etmeli. münakasaya sıirmek için de 108,5 irahk t 
makbuz nyı mektubu He tekJif mektuplarını 16/8/934 P•'' 
günü saat on beoe kadar Daimi EncUmene verme!idirler. ( 

. b 
Senei haıara için verilen tahsisatla daire hudutları dt 

de gere\t tamir ve gerekse yeniden imal ettirilecek ka1°1 

rın yalnız imaliyeıi mevcut ıartnamcsi mucibince yirmi ıil11 

detle açak mUnakasaya konmuştur. ilk ilanın 10/ 7/934 t• 
masına taliplerin Bc~yüı lira nakit akça ve vıuiki b 
3017/934 paı11tesi bedel zeval saat " 14 11 te Daire Eac:O 1, 
lüzumu mOracaıtları. · ( 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farih parkı araaında yeni yapıl· 
mıt tramvay caddeıine neıareti, 

elektrik tertibatını havi üç odah 
klrgir hane satılıktır. Görmek iı· 
tiyenler içindekilere müracaat e~ 
debilirler. 

Fatih Dülıerıade mahalleıinde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

Satılık karl: 
tv aranı)' 

Münasip semtlerde dtı ~ 
kıymetinde aatıhk kt r,;ir •" ~ 
C&ğaloilunda Cümhuriy•t ~ 
daire müdürlüiüne bir lı~J 
h&ber vermeleri rica edilıoei''" 

Istanbul Ziraat Bankasında~ 
Sıra Semti 
No.ıı 

600 Galata 
840 Samatya 

1104 Galata 

737 KadıklSy 
737/l u 

929 EminönU 

• 
1082 Galat 
1184 Emioöoü 

Mahalleıi 

Arap camii 
imrahor 
Bereketıadc 

Oımıoıta 
,. 

Ahi çelebi 

Kemankeş 
Ahiçelebi 

Sokağı 

Y emeaiciler 
Çıkmaz Sooıara 
Yonca 

Hamam 

" Yemiş iskelesi ve Limoacu hanı 

Topçular 
Lüleci 

Ci•ıi 

Klgir dnk~Ao 
Abıap hane 
Ktgir apartıman ve 
dOkklD 
Klgir baae 

" KAair Limoncu hana 
•e alhnda mağ'aıalar. 

Hi11esi 

21120 
13,50/48 

1/4 

6/24 
3/24 

3312/34560 

EmlAk 
No.ıı 

1 
6 

18·181 

35 
35 

42·44·46 

Kagir mağaza 250/ 1000 72 
Kagir meyhane ve 298l/36000 5 
lokanta •e üatU üç kat odalar. ..tn 

~ • 21P" 
Edirnekapı Cad. Abtap dort aükkln 60/120 1-3 u1'i, 1-3·5· 7 yen• ~ 

,, 
,, 
,, 1185 

ll86 
1187 

Edirne kapı 
Fener 
Beyoğlu 

Emirbabari 
Abdi Subaıı 
Kurtuluı 

Tahta Mınare Arsa Tamama 8-10 167 
l'ulumba Aht•P baoe 1/6 9 ~~111 

. li o• ...a' 
1 - Yukarda yauh gayrı menkullerden 737 /1 ııra numaralı gayrımeokulütı yDıde yedi buçu\c: pey a\cçeaile ihale bede ıi r 

1104·929· 1082 11ra numaralıların kapalı zarffa,diğerleri açık uttırmı ıuretile 11tııa çıkarılmııtır.lbaleleri 23171934 Paıartı 1' 
oa beştedir. rfl•"" 

2 -Mi!zayedeye gireceklerin mez~Qr gUnüde saat on dört buçuğa kadar yüıde yedi buçu'< pey akçelerini n kapıla ::) 
malan liıamdır. Senei hali1e Yeriİsile belediye resimleri mDıteriye aittir. Şartaamı Bankamız kıpıınıa 11ılmııur. (3S 
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İstanbul Üçüncü Noterliğine 

Yl - VAKtı f2 TEMMUZ 1934 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1934 senesi 21 temmuz gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. HUDUT HAREKET 
Fası fa ilk Son 
dakika hareket harek 

.... -... 
~ 

10 Şişli _ T'"nel f Şitliden .. Tünele 
_ _,_.__ ___ u;;;;.;.;.._ \Tünelden • Şiıliye 

12 Harbiye _ Fatih f Ha~biyeden • Fa!ihe ---------;_l Fatıhten. Harbıyeye 
15 Taksim - Sirkeci f T~kai~den • Sirk.eciye ---------t Sırkecıden • Takııme 
16 Maçka - Beyazıt f Maçkadan • Beyazı da , 
.;m....-....:.-------l Beyazıttan • Maçkaya 

M k E · .. ·· f Maçkadan • E. Onüne 
- aç a - mınonu l E. Onünden • Maçkaya 

17 Şı .• 11• _ s· k • J Şitliden. Sirkeciye 
'f ır ecı l s· k 'd ~· ı· ----------- ır ecı en . .;ııı ıye 

T k . Ak f Takaimden • Akaaraya 
- a sım - saray l Akıaraydan • Takaime 

t f Klırtuluştan • Beyazıta 
19 Kurtuluı - Beyazı l Beyazıttan • Kurtuluıa 

. . .. f Kurtuluttan • E. Onüne 
- Kurtuluş-Emınönu l E.Onünden • Kurtulufa 

., • E. Önüne 

r 

B. Tattan • Bebeie 

22 8 b k E 
. .. .. Bebekten • ,, 

e e - mınonu 
·~ - Eminönünden · Bebeğe 
.:ıc Bebekten · B. Tata 
" ..c 
" Cht 

: .. 
~ ,,,. 
" CQ 

::J 
.ı::ı 

23 Orta.köy _ Aksa a f Ortaköyden- Akaaraya 
---..--....::-.._.;.;::::;..!2, l Akıarayd an. Ortaköye 

- Ortaköy _ Eminönü 'Ortaköyden • E. önüne 
---------\ E. önünden • O. köye 

{ Beşiktsı~tan · Fatihe 
34 Beşiktaş - Fatih I F athiten . B. T •t• 

1 

A. saraydan • T. kapıya 
T. kapıdan • Sirlteciye 

32 Topkapı - Sirkeci Sirkeciden • T. kapıya 

1 
T. Kakıdan Bevazıta 
Bevazıttan T. Kapı~·a 
T. l<apıdan • Aksaray" 

saat saat 

3. 6 5.31 23.42 
9 5.51 24.02 

s. 7 6 32 1.00 
9 5.49 24.20 

5 7.30 19.20 
7.50 19.40 

5. 8 5.59 23.21 
17 6.41 24.02 

7 6.57 ·20.19 
14 6.29 ~0.47 

8 6.16 19.59 
12 6.58 20.31 

18 7.02 19.5~ 
37 7.38 ~0.35 

6-9 6.00 13.14 
17 6.45 23.56 

7 7.ll 20.25 
15 6.39 20.55 

s.~6 
6 5.36 
10 5.48 24.40 
:ıo 

5.56 1.'LO 
1.57 

8 5.50 20.SO 
15 6 35 21.32 

1'8 6.26 23.56 
20 6.5l 24.'ı2 

7 6.34 . 20.53 
14 .Y. 16 21.34 

5.24 
5.40 23.31 

5 6.12 24 02 
8 ~4 04 1.15 

24.~0 1.30 
1.45 

6 5 32 . 
10 5A8 23 23 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: Braverman ~·e Dimitreako efen· ~ l 
Aksariıydan· Y. kuleye 

33 Yedikulc _ Sirkec· Y. kuleden . Sirkeciye 
.._ _ _;,,,,;.;...;;.;.;..._..;;.;;.;..;.;..;.;.. '3 i rkeci den · Y. kuleye 

Y. kuleden · Aksaray3 
16 6.20 23 54 

'24 l1 
Pararlıkla Mıltepc tecrübcgibı için şartnamesi veçhi e "l 30,, 

7ra~a koyun 'Veya keçi gUbresi satın alınacaktır. Talip!er yüzde 
CS terninatluile birlikte 'l.5/7/-J34 Çatftmba gUnU snat ' 116,, da 
ıba • ıcJc Alım, Satım Komisvanuna müracaatları. '' 3928 .. 

Şartname ve resmi mucibince •• 3000., adet demir bidonun 
?aıar:ığı 8181934 tarihine müsadif Çarşamba günU ıaat " 16" da 
ıcra kılınacaktır. 

t ~ aliplerio şartnameyi almak için her gün ve pazarlık için de 

1~·:o. o:unan gün ve saatte yüzde 7.5 teminatlar ile birli!<te Cıba· 
....:_:kı Alım, Satım Komisyonuna müracaatları ilin olunur. ··:~~2Y,. 

---· - s A TIE Vantilôtörleri---
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
· 8'1 '~\ .... . - " . 

Selimiye Fırka .Satınalma 
• ... u 

s . . Komisyonundan: 
Oç katlımıyedeki kıt'a ihtiyacı için aıağıda cinı ve miktarı yazılı 
24 t em erzak ve odun pazarlıkla satın alınacaktır. lJteğliJcrin 
•lnı e~Kmuı 934 sah günU saat " 9 ,, da Selimiyede Fırka Satın· 

a om' 
C

. . ııyonuna müracaatlara. u 4062,, 
ıo11 Erzak K 'I 

E'uııeklik Un 25 ~~O 
Kuru F Hulya s' 000 

~dun 20
1

000 p 1 

osta Telgraf ve Telefon 
Uınu M .. d .. ı·· oJ •• d e,, Mndnrıu- ~ u ur ugun en; 

leri llıaball • g;1ın7nzc bagh bütün posta nakliye müteahhitlik· 
leı •leni mi.ı'rı:ce / /934 tarihinden ı tibaren Yirmi glin müddet· 
llıUdiırlftkl ?• ısa ya çıkarılmıştır! Talip olanların mahalli posta 
leri. erıne veya Ankara Baş Mildürlüğüoe mUracaat etme· 

,, 4060" 

.., 
diler tarflarmdan İstanbul lkinci .!! 
Noterliği huzurunda tanzim ve ita 
kılınan 826/ 22672 numaralı 5 ki.· 
nunuevel 928 tarihli veki.letname 
ile bana verilen vekaleti umumi· 
yeden istifa eylediğimi ve artık 
mumaileyhimanm vekili bulunma· 
dığımı arz ve bayan ile keyfiyetin 
Cümhuriyet Milliyet ve Yakıt ga

zeteleriyle ilanını rica ederim e· 
fendim. 

Adrea: Tütün aümrüiündo 71 
numaralı mağazada tücardan laak 

Fintıi efendi. 
21 temmuz 934 

(1505) 

Kadıköy icra dairesinden: 

Bir borcun temini iıtifa11 zım· 
nında mahcuz olup satılarak para· 
ya çevrilmesi mukarrer bulunan 
muhtelif cins ev etyası 25/ 7 / 934 
çartamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Kadıhöy pazarında açık 
arttırma ile aatılacağmdan yüzde 
iki buçuk resmi dellıiliye müıteri
sine ait olmak üzere taliplerin 
mezkur ıün ve aaatte mahallinde 
bulunacak memura müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

li abıAli. Ankara caddesı No. 60 
Telef,.n 2256'1 

Sahibiı MEHMET ASIM 
Neıriyet müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaa11 - lstanbul 

f 
ı\.ksaraydan- E. kapıya 

37 Edirnekapı . Sirkeci S.. kapıdan · Sirkeciye 

l Sirkeciden • E. kapıya 

~ 
tO 
J5 

S.'l4 
5.48 23.·0 
6.17 23.59 

E. kapıdan · Akaaraya 24 ~o 

Deniz Levazıın 

321 adet saç levha 
260 ,, Köte bent 

6507 adet kond;Jnser torum 

~875 kilo perçin çivisi 

Satın alma 
Komisyonundan: 
K~palı urf:a münakaş~ sı ~ 4 

Temmuz 934 Sah günü 
saıt 14 te. 

Kapalı zarfla münaku~sı 24 
Temmuz 934 Salı gUnü 

saat 15,~0 da. 

Açık azaltması . 24 Temmuz 
9.:S4 Sa'ı günü saat J 6,'.'lO da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı ıçin yukarıda miktarı vnılı saç 

levha ile köşe bentler i o:ıdenser boruları kapalı zarfıa perçin 

çivileri açık azaltmaya bonmuştur. 

Şartnamesini almak isteyenlerin 

iıtirak edeceklerin de yukarda yazılı 

paıada lu\ın komisyooa müracaatları. 

her ıün ve münakasaya 

gün ve ıaatludc Kasım
(3464) 

Posta telgraf ve telefon binalar 
ve Jevazım müdürlüğünden: 

Osmaniye telsiz inal istasyonunda mevcut lokomobil, hurda. ma .. 

kine ahit ve edevat müzayede ile aatılacaktır. Talip olanların mez

kure,yayı görmek üzere her gün Osmaniye tclniz istasyon mühendis· 

liğine, müzayedeye iştirak etmek için de 2 - 8 - 934 tarihine 

müsadif perşembe günii saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. Merkezinin 
üçüncü katında Levazım Müdürlüğünde müteıekkil mübayaat komis-
yonuna müracaat eylemeleri ve her giiu ftıtatnameyi alabilecekbri 
ilan olunur. (3811) 
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Dr. Reşit Sami Aman ... sıcak ... ne 
Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 

ldrar yolları hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, istiklal caddesi (Mulen 
Ruj karşısı) Vebap B. Ap. No.61 
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DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede
cek nıisiniz ? n::::=:s::=::xm=.-= idi il 1 111 • 

•-• Dr. Ihsan Sami 

FRIGIDAIRE 
BAKTERİYOLO Jf 

LABORATUVARI 
lJmumt kın tahlilAtı. Frengi nokul 
nazarından ( Fasserman ve Kıhn tea· 
mülleri) Kan küreyvıu sayılması, ti· 

Istanbul üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan; 

(l) Tıp Fakültesi Adli Tıp binasına kalörifer kazanı vaz'ı, 
(2) ÜniYeraite Merkez binasındaki su kulesinin tamiri 
(3) Fen ve Edebiyat Fakllltelerinin işgal ettiii Zeynep Hanım 

Konağın1n ıu teıisatı. 
(4) Üniversite merkez binasının kurşunlannın tamiri. 
Yukarıda mahalleri yazıla d6rt kalem it 22n/934 Paıar gllnll 

ibate edilmek Ozere pazarhlda mOnakasaya konulmuştur. Talip· 
lerin Üaiversite Mimarhiından alacakları veaaikle Miibayaat Ko· 
miıyonuaa •lracaat edip bergnn ıartnamelerini tetkik edebilir
ler. Ve ihale günll saat 15 de teklif edecekleri fiatın yUıde 
yedi buçuk temiaatlarile Mübayaat Komisyonunda hazır bulun· 
malan ılin olunur. (3566) 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

tii~kif e Ziraat bankasından ; 
( 6 ) Mnfettiı Namıeti alınmak nzere 11 • 8 - 1934 Cumar· 

tesi günl saat 9 da Ankara Ye Istanbul Ziraat Bankalarında 
bir mhabaka imtihanı açılacaktır. MGsabakaya ittirlk edecek
lerin (Mülkiye) veya ( Yüksek iktisat ve Ticaret ) Mektebiaden 
veyahut Huku\ı: Fakillteıinden ııımeıun bulunmaları ve yirmi ya• 
ıından aıağı, otuz yaıından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiı Namzetlerine "(140) lira maaş verilir. iki senelik 
stajdan ıonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar 
(175) lira maııla mUfettiıliğe terfi ettirilir. 

imtihan programını ve sair ı.artları haYİ matbualar Anka
rada Ziraat Bankaıı Teftit Hey'eti MOdürlilğünden ve Iıtanbul 
Ye lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazıla vesikalan bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftit Hey'eti Müdürlüillne nibayet 26 - 7 • 934 Per· 
şembe gtıan akıamına kadar göndermek Yeya bizzat Yermek 
ıuretile müracaat etmiı bulunmalıdırlar. (3776) 

Posta T. T. inalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

Mübayaaıma lüzum haııl olan 3m-m kutrunda 39 ton ıert bakır 
tel ile 1,5 m/ m kutrunda 1 ton yum uıak bakır tel ve 3 m/ m lik 5000 a· 
det bakır manıon kapalı zarf uıulil e münakaıaya konulmuıtur. Mez· 
kOr mevadın 28/ 7 / 934 tarihinde ih aleıi icra kılınacağından taliplerin 
f&ltname almak ıçm her gün, teminat ve teklifnamelerini 
ihtiYa edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müıadif cumar
leıi ıünü ıaat 14 te Beyoğlunda Poıta ve eTlgraf merkezinin üçün-
cü kabnda mübayaat komiıyonu ·na müracaatları. (3610) 

Ankara: Mektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

lntaat Uıta Mektebi talebeleri iaıeleri için aıağıda cinıleri yazılı 
erzak ve ıebze ıekiz partide kapalı zarfla münakaıaya konmuftur. 
Bu ite girmek iıtiyenler teminatlariyle birlikte ihale günü olan 9 
ağuıtoı 1934 tarihinde ıaat 15 te Mektepler Komisyonuna, ıartna· 

me ile liıteleri görmek iıtiyenler de Mektep Miidürlüğüne müraca 4 

atlar. . ( 3956) 
1 No. lu parti Et liıteıi 
2 ,, ,, Yağlar, zeytin ve ıabun liıteıi. 
3 ,. ,, Ekmek liıt eıi 

41 • • Süt, yoğurt,peynir, ve katar Hıteıi 
1 • • Kuru erzak liıtesi 
1 • ,, Sebze liıteıi 
7 ,, " Meyve liıteıi. 
1 • ,. Odu ve ı.ömür listesi. 

Gu~raJ Moro• .. ın11li1t fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilltı 

SOURL.A BIRADERL.ER vı Ş• 

ültra mikrosltopi. husus! ışılar istihzarı 
Kanda üre şeker. Klorür kollcsterin! 
miktarlarının tayini. Divınyolu No 

, .................. .. 
Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy • Köprltap 
f cl.42362 - Sirkeci Mtihirdaude 

.. -• Han Telefoo !!740 

lzmir sür'at 
lskenderige golu 

EGE Vapuru 
24Temmaz 

S A L 1 11 de Galata rıb· 
bmındaa kalkacak, do;ra 
Iımir, Pire, Iakenderiye'ye 
gidecek •e d6necektir. (4078) 

Barbn Yolu 
BURSA vapur• 

23Tem•uz 
Pazartesi 19 da Sirkeci 

11bttm1adaa • (4079) 

Trabzon Yolu 
V ATA N 24vr!::uı 
S A L 1 20 de Galata rala
tımından kalkacak. Giclitte 
Zonpldak, Iaebolu, Sinop, 

189 Tel.: 20981 .. ________ 821 

............................... m=::: .... l&IJll ...... ı 

Yerli mallar sergisinde 

ziyaret rekorunu "27,, 
numaralı poviyon kırdı! 

il • 

Kumaşları 
bu paviyonda 

~~---~ir ~y~oı~~-_;:__~~~-..a 

Samıun, F atıa, Gireıua, Vak· ı •--r::ı::::11WJ:1mma::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ın:::::::• • 
fıkebir, Trabıo•, Riıe'ye. 

1 

Sergi müddetince 
tenzilitlı satış! 

D6aliıte bunlara illYeten 
SDrmene, Ordu'ya ujraya· 
caktır. (4080) 

Istanbul Kumandanlığı 
Sıtınalma Komisyonu iltnlın. 

İstanbul kumandanlığı kıt
aa ihtiyacı için 32.000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla mü -
nakasaya konmuştur. İhalesi 
25 Temmuz 1934 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Fındıklıda İs
tanbul kumandanlığı Satın -
alma komisyonuna müraca -
atları. . (1) (3687) 

••• 
İzmit Fırka Satmalma Ko

misyonundan: 
Fırkanın Merkez Tuzla ve 

Boludaki kıt'atm altı aylık 
ihtiyacı olan 452, 700 kilo un 
yaçları olan 452, 700 kilo un 
kapalı zarf usuliyle münaka
saya konmuştur. ihalesi 28 
- 7 - 934 cumartesi günü ___,_/ 
saat 14 tedir. İsteklilerin -----------
şartnameyi görmek üzere ş· k t• H - . d n· 
her gün ve münakasaY.a işti- ır e 1 ayrı y·e e . 
rak edeceklerin de tayin edi- .,_t 
len vakitte lzmit Fırka Satın Bayram mOna1ebetile 23 Temmuz Pazartesi günü Paur tar• e•· 

alma Komisyonuna müracaat aynen tatbik edilecektir. Saat 13,40 daki Karadeniz boğaz:) 
lan. .(3076) .(3932) ıDb 11feri de yıpalacıktır. ( 1 


