
Son dakika: 

Hitlere bomba! 
- ikinci Saylfada -

Gezinti 
"Vakit,, ın t 
gezintiye ,. 

kesi 

18 
yük 

17 ıacl Yll. S~a~y~ı~:~5=9=2~0=====\='a=zı==lş=le=rı==T=el=e=w=nu==: =~=4=3=79=======P=a=z=a=r=t=e=s=i,==2===T=~==M=rı1==UZ===='==7=1a=c=l=•=Y=)==1=9=3=4~~======='d=ar=e==1='e=le=fo=n=u==2=43=7=0=======S=a==y=ı&=l==5==K~u==ru=='= 
eJ/ 

(.j/J~/~, . .. 
------------------------------.._------------..---~-~_.--_. _____ ....., __ ._. __ -:-__ ..... __ _. ____ _. ______ ...., ________ ....., ____ ~ .. -..... ------~---------~------------------..-----------po....-----..-----------------------------------------------------~ 

Af~anyada ihtilal teşebbüsü 
Von Papen istifa ~ecburiqetinde 1 

bırakılırsa Hindenburg çekilecek 
Hücum kıtaatı, eski başvekil ve arkadaşları tarafından 
iğfal edilmiş,hükômeti devirmek için plan hazırlanmıştır 

l - M. Hitler, 2.-!.JGöring, 3..- Şlayher. 4 - Mareşal Hindenburg, 5 - Von Papcn. • · .. 

Almanya da 31 Mart vak' ası! 

İki şef, manavralan takip ederken, altta bir avcı tayyaresi ve atılan bombalar 

Şahenşah Hz. bugün 
şehrimizden ayrılacaklar . . 

Aziz misafirimiz dün üniversiteyi gezdi 
Reisicjjmhur Hz. ile birlikte Maltepe

deki atış talimlerinde bulundu 
. Bir kaç gün evvel Alman Başve· 1 b 1 7 • 

kıl ınuavini Fo~ Papenle propa· syana se ep O an reıs latanbul, 1 (A.A.) -Bir müd .. , 
ganda nazırı Gobels arasında cere d b · l k · • · f 

etten erı mem e etımızı şere • 
yan eden mücadelelerden bahset· k d • • ıd • lendirmekte bulunan İran Şahen· 

Evelki günü Dolmabahçc sara· 
yında istirahatle geçiren lran Şa
heşanhı Hazretleri dün öğle
den evel üniversiteyi ziyaret et.. 
mitlerdir. 

miştik. Bu hu~usta yazmış oldu- urşuna iZi ı tahı Hazretleri yarın ~aat dörtte 
ğumuz makalenın sonunda bu mü-/ 

memleketimizden ayrılacaklardır. 
cadelelerden sonra ~lmanyada j Münib, 1 (A.A.) - Nazi fırka·/ Earkanı harbiye reisi Roehm ki, Şahentah Hazretleri Trabzona 

Alahazreti humayunun ziyare
ti esnasında ref akatlerindc mih .. 

mühim bazı hadiselerm zuhurunu sının matbuat bürosu tebliğ edi- HitJerin fevkalade itimadına maz- kadar Ege vapuru He seyahat ede· 

hek!emek lazım geldiğini de kayt yor: har bulunuyordu. Bu temayüllere cekler ve oradan otomobille lrana 

etrnıştik. Dün gelen telgraflar bu Birkaç aydanberi münferit bir muhalefet etmeroiş ve hic şüphe· geçeceklerdir. <0 Htnu 9 un~u ııa)ıfanm 3 ilnl'U 11üturıunda) 
hadiselerinhcmdetahmindençok takım unsurlar hücum kıtaatı ı"le siz bunları teshil etmittir.· Kendi-~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
evvel kt ~ ·· t d" Al çı ıgını gos er 1

• manya· devlet arasına ihtilaf ve nifak to- sinin gayri ahlaki hareketleri va· 
da liitler idaresi aleyhine hazırla- homu saçmağa teşebbüs etmişler- ziyet üzerinde o kadar fena tesir 
nan vahim bir ihtilal teşebbüsü bu- yapıyordu ki nihayet Hitler çok 
lundu. ihtilal reislerinden bir çok-1 dir. Bunu muayyen bir gaye takip mühim ve v·ı~dani bir mesele kar· 

h S M eden bir klik tarafından yapıldığı 
'\ile met A 1 ı §ısında bulundu. hakkındaki zan, gitgide teeyyüt 

Devamı 2 ncı sayıfanın 3 üncü sütününda etmiştir. (Devamı ıo cu ea_yı_t.Rn-ın•l-lncl aUtunwıdal 

---=M-=-----------------------~~-~~,,--------------, atbuat Cemiyetinin ziyafeti EMiRNAME 

Hitler,hücum kıt'a
larz reislerinden 

neler istiyor? 
Berlin, 1. (A.A.) - Milislerin 

en büyük reisi ıırfatile M. Hitler, hü
cum krtıılarırun yeni erkim harbiye 
reisi M. Lutzeye ll!ağrdaki emirleri 
vermiıtir: 

1 - Bütün hücum kıtaları reis· 
!erinden ve efradından körüköriıne 
İtaat ve bilakaydüşart İnzibat iste
rım. 

Bilgi müsabakamızın 
neticesini yazıyoruz 

2 - Hücum kıtaları reislerinden 
şayanı imtisal hareketler beklerim. 

3 - Hattı hareketleri muvafık 
olmıyan hücum kıtaatı reisleri ile ~ilg~ müsabakamıza ait cevaplann tasnifi bitti. Bugün neticeleri dördüncü 

. Dün İsta~~ul .Matbuat Cemiyeti tarafından şehrimizde bulunan İran gazete- siyasi rüesanın derhal ve bilamerlıa sahıfe~ızde. ilan cd?'oruz. Resimlerimiz müsabakamızda kazananlardan bir kıs-
Jen mUmessılı Akay Mesudi şerefin c bir ziyafet ..,·erilmiştir. Buna ait yazı- met fırkadan tardedilmelerini emre- mını gostenyor. Sagdan ve yukardan itibaren isimleri ve mektepleri şunlardır: 
nırzı bugü dokuımncu sahı'f · d b ı derim Bursa lisesinden Fethi, Darüşşafaka lise sinden Akı'f be ı-- K d"ll' ı· · d n . emız e u a caksrnız. Resmimiz ziyafette Artvin · . . . Y "''(> an ı ı ısesın en 
Mebusu ve ı:azetemız Ba§ muharriri Mehmet Asım Bey nutuk söylerken alın- {Devamı 10 uncu sayıfada) Su~t h~nı~, fstıklal lısesı.nden Nusret Safa, Pertevniyal liscsinıJen r..tıtfi. Ka-
mıştır. ~----------- .. dıköy Jısesınden Kemal Hıkmct, Darüşşa faka lisesinden Osman, Kadıköy Hsesin· 

- den Hasan Adnan, İstanbul lisesinden Ahmet Ali beyler. 
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M. Göring, hücum kıt'alarına 
bir beyanname neşretti 

Alınanyadaki ihtilal teşebbüsü 
hadiselerine dair gündüz gelen te l
grafları birinci sahifede verdik. 
Gece yarısından sonra aldığımız 
ajans telgraflarını da buraya ko-

zım emremiştir. 

2 - Bundan böyle kıtaat ve 
şefleri başvekilin dün gazetelerin 
huausi tabılar•nda ve radyoda bil
dirilen direktiflerden mülhem ol · 
malıdırlar. 

huri olarak hapiste kalırlarsa bu· 
na hainler sebebiyet vermiş ola· 
cakhr. 

6 - Halkı tenvir gibi iyi 'ı ir 

maksatla olsa dahi umuma mahsus 
yollar üzerinde toplanmağı teshil 

3 - Hücum kıtaları mezuniyet 
hallnde bulunacaklard~r. Bu me- etmek katiycn memnudur. 

Bu fakültelerden on sene ve da
ha evel neşet edip te muallimliğe 
intisap etmemiş ve yahut bir müd· 
det talim hizmetinde bulunduktan 
sonra en az on senedenberi mual· 
!imlik mesleğinden ayrılmış bulu
nanlar diğer yüksek mektep me -
zunları gibi imtihana girmek mec· 
buriyetindedirler. 

Vekiller heyeti iptidai ınaddelerin 
tenzilatlı cetvelini tasdik etti 

· t d tt· ~· " dd .. 7 - Brande·burg hücum kıtası zunıye evam e ıgı mu etçe u- 2 - imtihanlar taliplerin mü .. 
niforma geymeleri ve yeni işara grup kumandanlığı yeni bir işare racaatlerine göre Türkçe, tarih, 
kadar da lcıhç taşımaları memnu- kadar polis cenaralı Kurt tarafın- coğrafya_ Yurtbilgisi, fen bilgi
dur. dan idare edilecektir. si- iyo oji, riyaziye zümre erin· 

Ankara, 1 (Hususi) - Muamele vergisi kanununun beşinci mad .. 
desine tevfikan maliye ve iktısat v ckaletlerince müştereken hazırla
nan iptidai maddelerin tenzilatlı cetveli vekiller heyetinct> tasdik e

dilmiştir. Yapılan tenzilat şudur: Çini muzayık, beton, doğrama, 
marangoz mobilya, ahşap araba, mukavva kutu yüzde on; demir tel, 
çivi, demir boru, toplu iğne, nal de miri,, demir terazi, kurşun boru yüz 
de elli; galvanizli aaç kahlo yüzde altnue ı...~ ~~neke. bakır kap muı; 
luk yüzde otuz; kimyevi, tıbbi müstahzarat, çıvıt boya, tru .. _.,_i iarse. 
yün çorap, ,apka, hazır elbise, çuval, makara, yumak, kese ldğı 
kundura, gramofon plak yüzde yir mi ; yünlü mensucat, zarf, defter 
yüzde yirmi bet; yünlü fanila yüz de yirmi iki; yalnız biiküm fabrika
ları, buküm ve dokumı;,.. fabrikalarının bükümsüz mamulatı yalnız do· ıt 

kuma fabrikaları yüzde yetmiş nis betinde tenzilattan istifade cclecex· 

tir. 
- q,,Jlll ~lllillllllllt!llfıUllfillll!HllliDllllil!llll!RllllHUIUfllUJl!llll UlllffillnlllllTIUlllm llrnıll!R!nlıtnlllH!lllllHlllllllllllBllllh~lllUllll lllHilll Ulllllllllllılnlllnllllllllllllllllll~ den yapılacaktır. imtihana gire· 

! SON DAKJKA ; ceklerin lazım gelen vesikalarla 
=:= e 17 temmuza kadar İstanbul iini .. 
:.:.:! - c:: 
"" ~ versitesi katibi umumiliğine mü -

~Bitlere bomba attılar!~ racaatetmelerilôzımdır. 
Mısır Seyrisefain şirketinin yerli 

• • 

~ Dün gc!ce sabaha karşı şehirde dolaşan kuv- a Almanyada 
~ vetli bir şayiaya göre Alman başvekili Hitlere ~ 
~ bomba atılmıştır. Alman başvekilinin suikast ~ 
~ neticesir.de ölüp ölmediği belli değildir. Vaktin ~ 
: geç oluşu, şayianın doğruluğunu tahkika imkan ': 

gem ısı ilk seyahatini yaptı 
Kahire, ı (A.A.) _ Mısn· aeyrisefnin şirketinin 12 bin lonbk ta

mamen yerli Mısır gemisi olan lUks "Elnil,, vapuru Akdenizde ilk 
seyahatini yaparak avdet etmiştir . Uğradığı her Fnmsız \"C İtalyan 

1 vermedi. = 
=- ~ 
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Tapu, kadastro umum jAlpullu fabrikası koope-
müdürünün istif ası ratifinin nizamnamesi 

doğru değ il Ankara, 1 (Hususi) - Vekil • 

Ankara, 1 (Hususi) - Tapu ler heyeti, Alpullu şeker fabrika
kadastro umum müdüt·ünün istifa sı mensuplarc kooperatif şirketi 
sı şaiaları asılsızdır. 

Kadastro ve tapu tahrir layi-
hası son defa iktısat encümenin
de müzakere edilecektir. Belediye 

sınırları içinde kadastro haricinde 
ve icap eden yerlerde maliyenin 
tapu tahriri yapabileceği esasında 

• tadilen kabul ve bütçe encümeni· 
ne sevkedildi. Bu içtimada çıka .. 
rılacaktır. 

Eski tapu kayıtlarını fotoğrafla 
alıp çoğaltmakta kullanılan fotas· 
makinel~rinden ısmarlananı gel 
di, yakında işletilecektir. 

Sıhhiyede yapılacak 
kadro değişikliği 

nizamnamesini tasdik etmiştir. 

Yüksek Ticaret mektebi 
müdürü değişti 

Ankara 1 (Hususi) - lstan· 
bul yüksek ticaret mektebi müdür
lüğüne iktısat vekaleti ticaret u· 
mum müdürlüğünde tarife müdü -
rü Nihat Bey, Nihat Beyin yerine 
ticaret mektebi müdürü Hüsnü B. 
tayi~ edilmiştir. 
Vatandaşlığa kabul 
Ankara, 1 (Hususi) - Macar 

tebaasından mimar Serhay'ın Em· 
rullah, karıs1 Margritin Sevinç 
Güler adlariyle, memlekete hicret 
eden 211 Türkün vatandaşlığa 
kabul edilmelerine müsaade edil-
mistir. 

Ankara, ı (Hu.~usi~ - · Bu ~e- Beİediye cezaları layihası 
ne Anadolunun munasıp yerlenn" A k ı (H s .. ~ ) B 1 d' n ara, u u.,ı - e e ıye 

de yeni verem dispanseri açılacak- cezaları layihası Adliye encüme· 
tır. - Sıhhiye vekaleti tetkikat yap· ninde bu hafta müzakere edilecek
maktadır. 

Yeni büt~e mucibince sıhhiye
de yapılacak kadro ve tebeddülat 
tesbit edilmektedir. 

tir. Dahiliye encümeninin beledi· 
ye rcislerile muavinlerine on beş 
liraya kadar ceza kesmek hakkını 
vermeği kabul etmesi muhtemedir. 

31 Mart vak' ası . iıkelesindc cok mühim maddi ve manevi muvaffakiyet kazanmış . 
tır. Mısırhl~r bu muvaffakiyeti bundan evvell<i teşebbüsleı-ilc Mı

-- (l:laı,tarafı ı inen sayı1adaJ sıra bir çok sınai müesseseler knzan ::l ıran ve ayn• zamanda Mısır 
ları tevkif edildi. Bazıları da daha bankasını da kurmuş olan Mısır şirketi re:si Tal~.t Pa~aya rr. edyun
tevkif esnasında öldürüldü. Öldü- durlar. 
rülenler arasında sabık Alman Talat Paşanın yakın mes:ıi arkc- daşlarm,lan biri r- i hu kendi ~irket· 
başvekili Fon Şlayher de bulunu· lerile deniz yolları işletme idaı·esi an sın da te~riki mesai ümidini iz
yor ve bu zatin ihtilali hazırhya~- har etmiş ve lskenderiyeyc muntazam uğnvC\cak Tiirk vaprJrlan va· 
ların başında olduğu da söylem· sıtasile de seyyahların Marsilyadnn İstanbula gidip gelirken hkc:ı-
yor. deriyeyi de görmeleri kabil olac.-<!•m söylemiştir. 

Almanyada ~on zamanlarda bir- · l { "" 
birile mücadele vaziyetine düşen Alman hükumeti ııe l~!.lman ves:copos ugu 
k~v~et .. er iki cepheye ayrılıyordu: mümessil /eri qörüşügor lar 
Bırıncı cephe fon Papen ve fon 
Şlayher gibi büyük sanayi, mali· 
yeciler1 eski Alman ordusu men· 
suplarmdan teşekkül ediyordu ki 
bunların aı1ıl maksr..tları Hitle·ri za
yıflatarak Almanyada cumhuriyeti 
kaldırmak ve yeniden kralJığı kur· 

Berlin, t (A.A.) - Bir taraftan Alman hükunıeti ve milli sos1· n~ 
list fırkası ve diğer taraftan Alman peskoposluğu mümessilleri ara
sında katoJik teşekkülleri hakkmd a cereyan eden müzakereler mem· 
nun.iyeti mucip bir neticeye val'mır, tH. M. Hitler pcslmpcsluğu~ . m~· 
messillerini kabul etmistir. Bu gö1 üşme iki taraf arasında s3m1mı hır 
teşriki mesai arzusu içi~ sarfedilen gayretin bil' n işanesi olmuştur. 

mak gibi görülüyordu. Bunlar ..................................................................................... n•••• 

Hitleı·i düşürmek için efkarı umu~ tilal hazırlığını vaktinde haber a· sonra tabii tasfiye ameliyesi baş· 
miyeyi yeni diktatörlüğün tazyik larak evvelki gün sabahliyin saat lamıştır. İhtilal teşebbüsüne ka
siyaseti aleyhine tahrik etmeğe dörtte tayyare ile Mi&nihe git- ı·ıımış o lr.nlar cezalandırılacaktır. 
başlamışlardı. Diğer taraftan Gö- miı ve ihtilii.I müteşebbialerini da- Şüpheli olanlar fırkadan ve hüku~ 
bels gibi Almanyanm ihtilalcı ha yataklarında iken kendi elile metten uzaklaştırılacaktır. Ve 
gençliğini temsil eden bir kısım hastırmııtır. ~imdiki halde Almanyada ahvalin 
nazi reisleri ise bu tahrikata karşı Bu vaziyete göre Hitler idaresi alacağı şekil bu emeHye1erin cere· 
şiddetle mukabele etmek cereya· aleyhine hazırlanan guikMt te~eb· yanın<' ve neticesine bağhdır. 
nını açmıştı. büsünün muvaffak olmadığı anla· Mflhmet ASIM 

Öyle &nlaşılıyor ki Hitler idare· şılıyor. Binaenaleyh Hitler bugür . ,.. _ .. • 
sini bir ihtilalle yıkmak istiyenler gene vaziyete tamamen hi.kim bu- Jsparta vılayet nın yuz bın 
nazileri gene kendi içlerinden vur· lunuyor. Jiıalık istikrazı 
mak planını kurmuşlardır. Hitlerin ihtilal teşebbüsü bizzat ihtilalin Ankara, 1 (Hususi) - Bütçe 
Münihte kendi istinat kuvvetini istinat ettiği a~ıl hücum kıtaatı encümeni, lıparta hususi idaresi· 
teşkil eden hücum kıtaatı arasın· içinden çıkmış olduğu için biz bu· nin yol ve köprülere sarfcdilmel< 
dan bazılanm elde ederek hüku· na bir nevi 31 mal't vakası diyebi- üzere 100 bin liralık istikraz akdi 
met aleyhine harekete hazırlamış- liriz. maliye vekaletinin kefaleti layi • 
lardır. Fakat başvekil Hitler ih- İhtilal teşebbüsü bastırıldıktan h<'.sını ikmal etti. 
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iŞARETLER .. . .. 
Sir Herbert'in 

raporu 
Oımanh Bankaıı 67 inci içtimaı 

Londrada Sir Herbert Lawrence reİı· 
liği altında toplanmııtJr. Bu toplantı • 
nın teferruatını gazetelerde okumuııu
nuzdur. Onlardan bahıedecek deiilinı. 
Yalnız Sir Herbert Lawrence'in bazı 
ıöderini iıaret edeceğim. 

"Türkiyenin başlıca, alacaklıları 0
• 

lan Fransa ve Almanya, Türkiyeyc kar
!1 mühim miısaadclerde bulunrnıya ra
.zı edilmiflerdir. Bu suretle Türkiye, 

1 .. k 1 . "h · c"ı irin olduk-bors ar muna a eıı ı tıya ::ı • • 
•. . b" . t lde etmıştır. ça musaıt ır vazıye e 

. . . . . . . . . 
1930 EylCıltinde ihtiyat evrakı nak

diycıinin ihracından . itibaren ~aris 
memleketlerden Türkıycye ccnc bı pa· 

1 k ba'lanınt§ ve bu müdde-t ra ana mrya 
rf d T .. k parası 12.06 frank ola-2a rn a ur 

rak sabit kalmrttır.,. 

B ·· )erin bir aıır içinde Türk ta· 
U IOZ , 

1
. 

·h· • · __ a, ehernmıyet ı rol oyna!JJı,. n ı ıçın !w"""' • 
Oımanh keliıne•i tarıhe geçtiği haıd0e 
ki iaİ bili muhafazaya kudret bulabı· 
ı.: Wr tetekkülün elinden çıkması ef. 

bette Jiyıktır. 

o...,.nlı Banka11nın kurulduğu ilk 
aenelerİDt meaela bu bankanm ikinci 
toplaab :zabıtlannı buraya yazmak 
ınilllkün olsaydı aradaki vesikaları 
pıtermek mümkün olurdu. 

O.manlı banka'1ntn ilk ıenelerinde 
toplantı zabıtlarında ıoyle bir kayde 

Ta•tselinir: 

En çok imtiyaza mazhar olan banka: 
O zamanki bu ıözün mina11 ıle 

~ inc:i toplanbam raporu da bize hay
li fikir ._._.,. yarar: 

Londradalri ıon içtimada ıöylenen 

.özler. Milli iktisat ve cihazı içinde o -
lan bu müessesenin sağını, solunu he
s•p ederek ileri ıürdüğü dü,üncelerdir. 

l• .... &erdeki h ... plarda. ileri ıü
rülen nazariyelerin hudutlandırd#~ı ne 

bir milli hayat, ne bir milli dava, hatta 
ne #. rnüatakil ltir milletin mukadde
nıtı• uygun kararlar vardır. 

Bu aabrlarla mali ve iktisadi bir mü
..... 91l.in tarihini yazmak iıtemediii -
mis icin aadece bu iki dütünce araaın· 
d8kİ faıiq ve bu farka sebep olan hadi
..-.; .ilaretlemek istiyoruz. 

... ... ... 
ille .....ıeriade en çok imtiyaza maz

har olan '-nı.. diyen ıu sene 934te •• Fi
Jin filin devletler Tiiriüye lehine ha • 
relcte mecbur olmuılardır kaydını zap
tına ilave etmek mecburiyetini hi11e· 

diyor. 

Bu mecburiyeti biz, kendimizde, ken 
di Winyemisdeki değiımelerde arama
~ Onu veren, fazlaaile istismar edi. 

la IMr wnemlekettik. 

Bunun için memelekete giren bü • 
tin ilrtiaadi ve mali müe11eıelerin mak
eadı Türkiyeyi aadece botaltmak, onu 
• n lnaıt"afla en kolay ıümürülebilir 
llir hale lcoymaktı. Bu manzara fec:aa· 
ti INnU...eyen, iıtiyenler için tabii bİT 
halm. 

•.Qs.ün hu fecaati benimıiyenlerin 
hepıı bir tarilı enkazı haline girmitler
dir. Bu •n"-aın bizim hayatımızdan 
•• kadar uzalılaımıt olduğuna Sir Her
Mti Lawrenee'ın ıözleri kadar ıahadet 
edecek bir batka veaika az bulunur. 

Sadri Etem 

%± 

Sinemacılar Maliye Vekaletine de 
•• muracaat ettiler 

Vali Bey; kanuni müeyyideler ve devlet ·otoritesi şahsi 
menfaatlerin oyuncağı olamaz, Sinemacılar 

manevra yapıyorlar ! diyor 
inemacrlar :Maliye Vekaletine 

de müracaat ederek sinemaların 

kapalı bulunmagınclan devlet ha· 
zinesinin haylı zarara uğradığını 

hildirıııişlerdir. Bunun i.izerine Ma
liye Vekaleti keyfiyeti belediyeden 
sorınu:jtur. Belediye de Vekalete 
hu husu::ıta icabeden ce 'ahı ver
mi--tir. Vali ve belediye rei.:::i 1\lu
hittin B. clUn bir ınuharririmize ı:.i-
nemalar meselesi hakkında şu he· 
yanatta bulunmuştur: 

"- Sinema meselesinde huku
kan, mantıkan ve ahlikan hulasa 

her cepheden kendimizi tamamen 
haklı görmekteyiz. Binaenaleyh 
bu davayı sonuna kadar götürmek 
hususundaki azim ve kararımız 

Kahve parası 
Yüzünden işlenen cinayet 

davası neticelendi 
Bir müddet evel Kasımpa,ada 

kahve parası yüzünden aralarında 
çıkan kavsa neticesinde Ahmet 
efendiyi bıçakla öldürmekten suç· 

lu Kamil Efendi, İstanbul ağır c~ 
za mahkemeıinde dün evelce ve-
rilen karar temyizce bozulmuş ola 
rak muhakeme edilmittir. 

Kamil efendi tehevvüren öldür-
mekten on bet seneye mahkum ol
muf, af konunu dolay11iyle ceza 
müddeti on ıeneye, ağır tahrik 
sebebiyle de yedi seneye inmittir. 
ölenin variıine bet yüz lira tazmi· 
nat verecektir. 

1 elefon şirketinden 
alınacak paralar 

katidir. Sinemacılar nereye mü
racaat ederlerse etsinler, nihayet 

müracaatlerini halledecek bir mü
essese vardır. O da, hak müesse
sesidir. Buna istinaden hakkımızı 

sonuna kadar müdafaa edeceğiz. 
Sinemacıların hatırı için İstanbul 

sokaklarının bir aceze ve dilençi 
metheri haline getirmeğe asla mu· 

vafakat edemem. Kanuni müey
yideler ve devlet otoritesi bir ta

kım ıahsi menfaatlerin oyuncağı 

olamaz. Er geç hakikat tezahür 
edecektir. Her sene sinemaların 
kapandığı bu yaz tatilinde ıinema

cıların yaptıkları bu manevraların 
manasını bir çok kimseler anlamı

yabi lir. Fakat ben bunu pek iyi 

Esnaf bankası muame
latının tetkiki bitiyor 
latabul Esnaf bankası muame -

lıitını her ıafhadan tetkik etmek 
üzere hükumetçe ınernur edilen 
maliye bat müfettiti Tevfik Talat 
Beyle tktısat Vekaleti kredi itleri 
müdürü Cemal Ziya Bey, yaptık
ları tetkiklerin sonuna gelmiş bu· 
lunli\a1'ta"dn4ar. 
Bankanın faaliyete hatladığı an

dan, yani dokuz senedenberi yap· 
tığı bütün muamelatın idari, hu
kuki, iktısadi bütün safhalarını 
hem vesikalar ve defterler ve hem 
de bu muamelatla uzaktan ve ya
kından alakadar husuıi ve resmi 
müeaseıata tetmil ıuretiyle ya
pılan bu tetkikat, isticvap ve ta~ 
kikata iıinat edecek raporların 
sürat le ihzarı mesaisine faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Fazla al t 1 f Raporların bir kaç güne kadar 

anlarım. Zaten bir ki.r temin et-
miyen ölü mevıimde "Ne koparır
sak kardır.,, diye bu manevrayı 
yapmışlardır. Sinemaların açıla

bilmesinin bir tek şartı vardır. O 
da Darülaceze hi11esini vermektir. 
Bu ıart tahakkuk edince sinema
lar açılır. Makıat sinemaları za
rara sokmak değil, kanunun hük
münü yerine getirmektir. Halkın 

ödediği bir fukara vergisini sine
macıların eline bırakamayız. Bu
nu kanur.un gösterdiği yola vere· 
ceğiz. Darülaceze hiuesinin ka
nuni müeyyidesine istinaden bu 
resmi vermiyenleri film göster· 
mekten menediyoruz. Darülaceze 
hissesini veren dört sinema da a
çılmıttır.,. 

Stenografi 
15 Temmuzda başlamak 

üzere kurs açılıyor 
Yüksek iktısat ve ticaret mek

tebinde on bet temmuzda bir ıte
nograf i kursu açılacaktır. Bu kura, 
mekteplerin açılma zamanı olan 
eylul sonuna kadar devam ede-
cektir. 

Mektebin muallimlerinden ste
nografi mütehauısı Avram Bena
roya Bey tarafından verilecek o -
lan derslere, herkes iıtirak ede -
bilecektir. 

Mektepte ayni zamanda dakti· 
lo ve Fransızca kursları da açıl -
ması kararla,tırılmıttır. 

Berberler, hamamcılar 
ve Cuma tatili 

Bazı vilayetlerdeki kundura 

SOHBE1LER . ... .._. ... -... ·--·----·-
Sokak Terbiyesi 

Almanyada, ıokak terbiyesi hafta
sına ba,lanmış. Senede bir hafta, bü
yük ve kalabalık ıehirler halkına, so
kakta yürümek uıuJleri Öğretilecek • 

mit·· 

Bundan bahıeden "Le Temps,, l'a
zetesi muharrirlerinden biri: Yol da yÜ· 
rümek ıan'ati gittikçe muğlakla,ıyor 

ve karııık bir şekil alıyor. Medeniyetin 
terakkisi ve inkişafı yollarda çok güç
lükle, çok dikkatle 'e büyük zeka sar· 
federek yürumeği mecbur kılıyor. Me
deniyetin inkita!ı ıon kemali bulun
ca, herkeı evinde oturmaiı daha mu· 
naaip, sokağa çıkmamayı daha ihtiyatlı 
bulacak.,. diyor. 

Bu, itin latife tarafıdır ve ıokak ter
biyesine ihtiyacı olan bir 'ehir halkı 
varsa, o da lıtanbul şehridir. Almanva 
ile araaı hiç te iyi clmıyan ve Nasyonal 
Soıyalizm'e taban tabana zıt giden 
Fransada: 

-Alman,Almanların bu haftasını, b~ 
de tatbik edelim. Biz de, senede bir haf,. 
ta, halka sokak terbiyesi verelim. Bu
nu Almanlardan almakla, milli varlığı
mız rencide olmaz! diyorlar. 

Kalabalık tehirlerde, halka, yol 
terbiyeıi vermek mecburiyeti, kendini 
göıtermit- Bizim belediye de, böyle bir 
hafta ihdaa etmelidir. Yol kazalannın 
bir çoğu, yolda yürümesini bilmediği
mizden ileri geliyor. Bu hususta ders 
almağa muhtacız. 

Fakat bizde, ıokak terbiyesi hafta11 
yalnız latanbulda değil, bütün Türki
yenin büyük ıehirlerinde tatbik edil
melidir. Herkeıe, her yerde, gi~erken 
sağdan, gelirken ıonldan yürümeği , kal 
dınmdan iıunemeği, yol orta11ndım git· 
memeği, üç dört ki§i bir araya gelip 
ıokakta konuşmamağ1 öğretmelidir • 

Otomobilin, otomobile kartı ne ya· 
pacağını, şöförlerin nerelerden geçcce· 
ği teıbit edilmiıtir. Fakat yayanın, ya
yaya kar'' yapmaıı lazım gelen şeyler, 
yayaların ıağı ve solu, kaldırımdan kal· 

dmma geçecekleri noktaları tesbit e

dilmemiştir. 

• • • 
Yazımın ıonunu okuyan 

kadat: 

bir ar· 

- Yahu, dedi, kaldırım yok ici nok· 

ta teabit edilain ! 

Bu da itin alay tarafı. Fakat biz, ne 
yazık ki bir çok itleri alaya ala ala hiç 
bir it görememitiz. Bizde filvaki kal· 
dınm yoktur, fakat otomobil vardır. 
Otomobil, tramvay, kamyon, otobüı 
oldukça, halka ıokak terbiyeaini öğ
retmek ıarttır. 

Sef Am1 fzzet 
ınan e e on paraları • 

nın tirketten istendiiini yazmıt· ikmal edilmesi muhtemeldir. 

tık. Belediye bir yandan henüz Esrarlı balıkçı! 
boyacıları, hamamcılar, berberler Kimsesiz çocuklar yurdu 
de bakkallar gibi cuma tatilinden k d d .- • t • 

sonu alınmamıt mektupları toplar- Gümrük muhafaza memurları 
ken bir yandan da dahiliye ce sıb- tarafından İsmail isminde bir ba
hiye vekaletlerinden şirketten ala· lıkçı Tavtancılda yakalanmıt, üze
cağı paraları ne tekilde sarfedil- ri arandığı zaman yüz gram esrar 
meıine mezuniyet vereceklerini bulunmuştur. lsmail Gebze müd-
sormuttur. Vekaletten gelecek, deiumumiliğine verilmittir. 
c~vap ü.ze~ine yapılacak müeıese·f Bundan başka Sa~os 0körfe~i ~i-nın proJesı hazırlanacaktır. varında Dragodina ısmındekı hır 
1 ....... ..,......Nllt ............................ 11--- ı y 

İ ~~-~~.~.~!""~~~~!_I :~;;::~!~::;!~~:r~ b~ar:::~a~:-
Dün Çekoılovakyadan yüz yir mızda balık avlıyan balıkçıların 

mi seyyah gelmittir. Seyyahlar kayığı ve ağları musadere edilmit· 
bugün gideceklerdir. tir. 

istifade etmeleri hakkında dahili- a rosu egış l 
Galatadaki kimsesiz çocuklar 

yurdunun kadrosunda tensikat 

yapılmıttır. Bet muallim üçe in
dirilmif, dahiliye müdürü ve İn.o 

zıbat tefliği lıiğvedilmitlir. Bun • 
dan baıka altı hademe de üçe in
dirilm iıtir. Buna mukabil yurdun 

ye vekaletine müteaddit müraca
atlar yapmıtlardır. Vekalet de 
bu husuıta İstanbul belediyesinin 
de noktai nazarını ıormu§tur. Be
lediye yakında cevap verecektir. 

Zaro Ağa için 
Belediye vefat eden Zaro ağa 

için bir mezar yaptıracaktır. Me
zarın batına dikilecek tata Zaro 
ağanın doğum ve ölüm tarihleri 
yazılacaktır. 

bütçesi yirmi bin liradan otuz bin 
liraya çıkarılmıttır. Fazla para ile 
yeniden çocuk alınacaktır. 

Diğer taraftan yurdun teftiti· 
ne baılanmıttır. 

DEHRt Efen d ı Görüyor? 

- Dehri Efendi, Allah rahmet etain. 
Niiaant Zan Aia ela öldü 

-M Fakat biz öyle ıanıyorduk iri yüz 
altmıı sene yaıam.f bir adam ahrete gİ· 
derken artık sözü arkada kalmaz-

••.. Mefer onun hala ulaıamadı.fı biri 
çok emeJleri varmıı ... 

- Onun için lrızt arkasından: "Za. 
\•atlı babam, bu dünyasına doymadan 
gitti!,, diye ailamııl 

Dehri Efendi - Anlatılıyor ki in
aanlar bir asır değil, bin aıır yaşc:mıt ol 
salar ölürken yine gözleri arkada gıde
cekler I 
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ihtikar var mı? 
Yiyecek fiyatları üzerinde 

yaptığımız tetkikler 
Son günlerde y,iyecek fiatlarm

daki ıihtiki.rın arttığından bahıe
diliyordu. Dün bu mevzu üzerin
de tetkikat yapmak üzere yiyecek 
fiatlarının toptan ve perakende 
fiatl~rmı öğrendik ve §U neticeye 
vardık: 

Beyaz peynirin kiloıu Balıkpa· 
zarında 40 kuruıtur. Toptan fia
lı ıson hafta içinde 27,37 geçen 
haf ta 26,25 kuruıtu. Kaşar pey
nirinin kilosu 70 kuruştur. top -
tan fiatı ise son hafta içinde 52,01 
geçen hafta 46,33 kuruJtu. Zeytin 
yağının kilosu 40 kuruıtur. toptan 
fiah ise ıon hafta 37, geçen hafta 
35,49 kuruttu. 

Çay fiatları ise pek muhtelif· 
tir. Kati olarak 400 kuruştur. 

Toptan olarak 240 - 350 kuruş 
ara.sındadır. Kahvenin kilosu çe· 
kilmemi§ olmak ıartiyle 130 ku
ru~tur. toptan ise 100 - 102 ku
tuştur. Yerli pirinçlerin kilosu 30 
yabancı prinçlerin 38 kuruştur. 
Toptan yerli prinçlerin 20 - 24 
kuruş yabancı prinçlerin kilosu ise 
28 - 32 kuruştur. 

Yağ fiatlarma ıelince: Urfa 
yağı kiloıu 90 kuruş, Trabzon ya· 
ğının kilosu 80 - 85 kuruştur. 

Toptan fiat ise Urfa yağının 73 
- 75, Trabzon yağının fiatları iıe 
60 - 70 kuru,tur. 

Toz ıeker perakende kilosu 39, 
loptan 36,75 kuruştur. kesme te· 
kerin kilosu 42 kuruştur. toptan fi
atı Alpullunun kilosu 39,50 Bul -
gar şekerinin kiloıu 42 kuru1tur. 

Bu senenin zeytin fiatı 25 - 40 
kurut arasındadır. Toptan 13 -
30 kuru9tur. 

Sebze fiatlarma gelince, sebze 
ve meyve fiatları mütemadiyen 
değiımekte ve pazarlığa tabi ol • 
maktadır. Yukarıda yazdığımız 
perakende fiatları Bahkpazarı pi
yasasına göredir. Fiatlar semt 
semt değitmelere uğruyor. Me 
seli Adalarda en fazla. Beyoğlun 
da ise tabii bir ıekildedir. Mahal
le bakkallarına gelince asıl ihti
kar bu satıcılarda kendi~ini belli 
etmektedir. 

Orta tedrisat kadrosu 
k uvtetieniyor 

Orta tedrisat muallimliği imti • 
hanlarmCla hazır bulunmak üzere 
orta tedrisat umum müdürü Hasan 
Ali Bey Ankaradan 9ehrimize gel
mitlir. Dünkü imtihanlar, Türk
çe, tarih, coğrafya salı günü, 
riyaziye ve temmuzun altıncı gü
nü de tabiiyeden olacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre, maarif vekaleti, orta tedri
sat muallim kadrosunu tanzim ile 
me§guldür. Bu meyanCla darülfü
nundan açıkta kalan müderrisler, 
orta tedrisat kadrosuna alınacak 

ve bu suretle liseler kuvvetlendi
rilmiş olacaktır. 

Bunlardan baıka bu ıene Avru
padan tahsilini ikmal ederek ge • 
lecek taleoe adedi yirmi kadardır. 
Bunlar da geldiklerinde liseler lio
calıklarına tayin olunacaktır. Bu 
münasebetle kadroda mevcut üç 
yüz muallim vekili açıkta kalmı§ 
olacali:tır. Liseler hocalıklarına 

getirilecek müderrisler, maaşların 
dan kaybetmiyeceklerdir. Bu se
ne yeniden olarak ne orta mektep 
c.çılacak ve ne de kapanacal<.tır. 

Maamafih hiç. bir talebe mektep -
ıiz kalmıyacak fazla hücum olur
sa lise ve orta mekteplerde tube -
IAr ihdas clune.~:lktır. 

Mahkemeden çık
tıktan sonra .. 

Rakibini öldüren Rumun 
cezası 3 sene 9 ·ay 

Polis haberleri 

Tramvay altında 
bir facia daha 

Di.ln sabah onda Aksarayda 
gene bir tramvay kazası olmuştur. 

T opkapı - Sirkeci hattında iş-
F atih ıulh mahkemesindeki bir )iyen 779 numaralı vatman Süley-

muhakemeden çıktıktan sonra Ba. man efendinin tramvay arabası 
yazıt civarında Yanaki efendiyi Yusufpaşadan g~erken on iki ya
tabanca ile öldürmekten suçlu o - tında Haydar iıminde bir çocuk 
larak muhakeme edilen Limbo e- römorka atlamıt, tutunamamış 
fendinin muhakemesi, İstanbul a· yere düterek aol ayağı kesilmittir. 
ğır seza mahkemesinde dün ak • Haydar baygın bir halde Haseki 
tam üzeri neticelenmiştir. hastahanesine kaldırılmııhr. 

Tahkikata ve muhakemeye gö- Bir arabacıyı dövmütler 
re, Yanaki efendi, Lambo efen· Beyoğlunda Lonca ıokağmda 
diyi hakiki olmıyan senetlere İs· oturan arabacı Aliyi, Muhıinı lb
tinatla dava açarak ta%yik etmiş rahim, Zeki efendiler dövmü1ler
ve Limbo efendinin karı11 Katina dir. Arabasının şikaleti üzerine 
hanımın kocasından botanmasını üçü de yakalanmııtır. 
temine uğraşmış. Maksadı da Söndürülen atef 
ıonradan kadınla evlenmekmi,... Paşabahçede Sultaniye çayırın· 

Nihayet, vaka günü mahkeme· da Emin efendiye ait arpa yığını 
den çıktıktan sonra sokakta kavga atılan l>ir cigaradan tutuşmuı ise 
etmişler, ağız kavgası olmuş, de söndürülmüştür. 
Lamho efendi tabancasmı çeke • Yunan kayakCjilar1 gidiyorlar 
rek Yanaki efendiyi kanlar içeri- Yunanjstandan gelip Butliaya 
sinde kaldırım taşlarının üstüne giden Yunan sporcuları bugün 

Yunanistana döneceklerdir. Kışın 
sermış .... 

Müddeiumumi Kaşif Bey, te
hevvüren öldürmekten ceza iste -
miş, vaziyeti etraflı surette tetkik 
ve teşrih etmiıtir. Bundan sonra 
müdafaa yapılmış, §iddetli tah -
rikten bahsolunrr.u! ve mahkeme 
heyeti, muhakemenin bittiğini 

bildirerek kararı müzakereye çe • 
kilmiştir. 

Müzakere saat altıya kadar 
sürmüş, saat altıda reis Aziz, a -

za Sa~np ve Abdurrahman Şeref 
Beyler kararı bildirmişlerdir. 

Mahkeme heyeti, Limbo efen 
diyi tehevvüren öldürmekten ceza 
kanununun 448 inci maddesi mUo 

cibince on beş seneye mahkum 
et!11i!, tiddetli tahrik görüldüğü 
için elli birinci maddeye göre bu 
cezayı, ağır tiapse tahvil e· 
derek üç sene dokuz aya indirmiş, 
suçhiiıun, öldürdüğü adamın iki 
oğluna ü§ yüz lira tazminat öde• 
mesini karalaştırmıttır. 

Türk dağcılık klübüne mensup 
kençlerin Yunanistana giderek 
Olimpos dağına (rıkınıt:arı, Yuna!\ 
lı gençlerin de Uludağa gelmeleri 
hak~da mutabık ka!ınmıştr. 

Bu sene fazia üzüm alı
nacağı ümit ediliyor 
İstanbul civarındaki üzüm hağ. 

larımn bir kısmı son seneler için
de bakımsız bir halde kalmış, bir 
çok i yeti~m · b lar 

talık ariz olmuştu. Bu bağlar mah
!ul vermez bir hale gelmişti. 

Zitaıat vekaletinin gayreti ne
ticesinde bir çok bağcılara Ameri
kan çubuğa, göztaşı kükürt tev
zi edildiğinden bu sene İst:ınhul 
bağla.rı -gesen seneye nazaran ih
timama tabi olmu!tur. Bu sayede 
şehrimizde eaki bağlardan bir kıs
mının bu sene meyva vereceği an 
la§'tlmıştır. Bu itibarla bu sene 
İstanbul bağlarında bol üzüm 
olacağı tahmin ediliyor. 

Bomba hadis~si 
davasında karar 

3 kişi üçer aya, 1 kişi de 
1 aya mahkum! 

Bir huıumet tesiriyle tüccar
dan Artin Tülekyan beyi şüphe a l
tında bırakacak şekilde bir plan 
tertip ederek, Şişli - Tünel ara· 
unda şlyen tramvay arabasına 

çanta içinde bomba bırakmak da
vasının kararı, dün sabah İstanbul 
üçüncü ceza mahkeme!linde bildi .. 
rilmiştir. 

Bu suç tasnifi davasında, müd
deiumumi Nurettin Bey, Artin Tü
lekyan beyin eski ortağı tütün ta
ciri İbrahim, tüccar katibi Cevat, 
Mapavrili Mehmet Beylerin hu 
işi birlikte hazırlayıp tatbik et
mekten, Haf IZ Mehmet Ragıp 
Beyin de Mapavrili Mehmet Beye 
bomba satmaktan ve evinde bom
ba bulundurmaktan cezalandırıl
malarını istemişti. 

Müdaf aa1arda da, bu işi mu
hakeme edilenlerin yapmadıkları 
ileri sürülmüştü. 

Ali Hikmet, Nusret ve Tahir 
Beyler tarafından sözler birlikte 
olarak: verilen karar mucibince, 
suçlar, müdeiumumiliğin müta- ı 
leasına uygun olarak sabit görül
müşfür. Dolay11iyle İbrahim, Ce
vat, Mapavrili Mehmet Boyler, 

ceza kanunun 264 ve 285 inci mad 
delerine göre üçer ay hapse, dava· 
cı Artin Tülekyan Beye ikişer yüz 
lira tazminat ödemeğe mankum 
edi{ · 

Hafız Mehmet Ragıp ' 'Bey de 
ceza kanununun 264 üncü madde
sinin son f ıkrasma göre bir ay 
hapse ve otuz lira para cezasına 

mahkum olmuş, ancak kendisi .. 
nin cezası tecil olunmuştur. 

Mapavrili Mehmet Beyin tecil 
isteği reddedilmiştir. lb'rahim ve 
Cevat Beyler, mahkemede tecil 
isteği ileri sürmediklerinden, ka
rarda bunlaT hakkında tecilden 
veya tecilin reddinden bahis yok
tur. Kararın temyizi kabildir. 

Bilgi müsabakamızda kazanan 
talebemizin isimleri 

Üçüncü: Pcrtevniyal lisesinden 

ZZ!E SUA!rd 

·············································-Okuyucularımız.danı 

MEKTUPLR ................................ _.... ___ ...... 
Böyle şey olur ıı 

Cihangir tarafındaki ' 
velerden şikayetJeı 
Okuyucularımızdan M. K. 

at imzasile şu mektubu aldık : 

Dün akpm, denizde yapılan 
alayını seyretmek iızere Beyoihl 
tinde oturan halkın büyük bir i 
erkenden, yer bulmak maksadile 
ze nazır olan kahve ve ıaz.inolaıf 
miıler alayın &onuna hatti &'CC.C 1 
dan ıonraya kaaar oralarda kald' 
dır. 

Firoz Ağa ye Cihangir taraf' 
kahvelere erkenden gidenler, ki 
rının açlığını simit ve saire ile t 
mi§ler fakat gazinolarda oturanltl 
la para vermek mecburiyetinde 
dıkları gibi gece yansı da gazini 
lambah rın söndürüldüğü için k-' 
lıkta bırakılmışlardır. 

Öğrendiğimize gc>re zabita 
gazinoların kapanması için mut: 
bir saat tesbit eylemi§tir. Ve bu 
te o gazlnolar~aki saz veya caz İf 
tirmektediı-. Sazın dunnasından ı 
sessizce hava almak iıtiyenlerin 
dukları yerden kaftrnilafarı için it 
Jarın söndürülmesi de bu ta'liffiıl 

kanundan mıdır, bilemeyiz"?. 

Sırf denizde yapılacak al!l'tl 
mek maksadile, Cihangirde ata 
ve alafrangayı bir araya r~tirer.ı' 
fa tiıiren bir Çalgtlr bah~ye giJ 
ve musiki sahnesine arkasını vUİ 
bahçenin denize nazır olan alt kı• 
da oturanlar dün akı~mt iıte böyJ 
vaıiyct kar~sında kalrnıtlar ve 
ihtarlara kar§ı da mantıki bir cefl 
lamamışlardır. 

Lambaları söndürerek oturanll 
ranhkta ~il ~ '-•hc;e ıahiplıllf 
ayyen saatte gazinola.-ını ap,. .. 
suıunda zabitanın verdiği emre:., rL 
ederken, m külat ve mefrübat baJ 
de, tatii olmak mecburiyetinde Mı 
du,lllı'ı betc§dl e a'filiamma 8'a "'' 
aynı şekild'e hürme etmem iı\itfrı 

Her iki meıe!enin tetkikini afi 
darların n'azarr d;klfatlerme vail 
ICen, iabita: emrile mü'ayyen aaaflİ 
panacak otan ba gil>1 yerlerin gö 
mahallerine birer J vlla talilf ttfi 
si, ve halkt mutecaviz l>ır tut\ la 

lan anlaşılan gazinocularla karıı 
ırya bufundurmamak için zabita 
murlarınrn buraları uk sık teftij ı 
leri muva'f ılc olacağr ICan atinde t' 
duğumu7.u ilave ederiz. 

Kese kağıtları 
Belediye yiyec~JC maddel 

behemeJiaf temiz kese kağıtl 
konulmasını bir kaç dcf a 
la ştırmıştı, Buna rağmen 
esl<i defter ve hesap kağıt1' 
bu işte kuHanildığı gö'rülm 
dir Belediye bu hafe nih-a1' 
rifmesini för kere daha Jtrttl 
lırmıştır. Bü yıl bakalorya imtihanları l Şimdi vardığımız neticeleri ya· 

günlerine rast gelmesine rağmen, zıyoruz: 581 Lütfi Beyler. -,---..,....--,..,.....---:--=------:-~ 

liıe talebesi uasında açtığımız bil- Tabii bilgiler ı 
gi müsabakamız cidden dikkate ve Birinci: Sıvas lisesin<Ien 192 
alakaya değer bir rağbetle karşı- Mümta'Z. İkinci: Burııa lisesi son 
lanmıı bulunuyor. 1stanbulun ve sınıfından A:li Fethi Beyler. 
memleketin her tarafından relen 
cevapları tetkik ederken doğrusu 

büyük bir iftihar duyduk. Bunu 
bılhana i§aret ederiz. 

Gelen cevapların içinde derece 
vermek için, bizi bir haylı düşün

dürenlere de rastladık. Uf ak tefek 
farklarla birbirinden kolayhkla a

yırt edilemiyecek gibi müsavi his
sini veren cevaplar vardı. Bunlar 

arasında derece tayıni için yazı 

Riyaziye kısmı 
Birinci Kandilli lisesinden Suat 

Hanım. ikinci: Daröşşefaka li
sesinden Akif Bey. 

Kimya lhsmı 
Birinci: Kadıköy lisesinden İb

rahim Zeki. İkinci: Darünefaka 
lisesinden Dursun. Ücüncü Ka
dıköy lisesinden Kem~l Hikmeti 
Beyler. 

şekli, intizam gibi daha tali unsur- Fizik kısmı 
lardan istifade etmek zarureti baş Birinci: Darünef aka mekte-
göaterdi. Bir ktsım cevapları da, binden 909 Osman. ikinci: Da
mensup oldukları v~ yahut olma- riışşefaka lisesinden Dursun Bey

(arı lazım gelen mektep adreslerini 
ihtiva etmedikleri için müsabaka
ya ithal edemeaik. 

iştirak edenlerin hepıine teşek

kür ederiz. 

ler. 

Edebiy:tt kısmı 
Birinci: İstanbul liıeıinden C. 

şubesinden 306 Ahmet Ali. İkinci 
Darüşşefaka lisesinden 164 Akif, 

Co§rafya kısmı 
Birinci: Darüşşefaka 1 iscsinden 

Mehmet Sltkı. ikinci: Kadıköy 
lisesinden 962 Eltrem Beyler. 

Tarih 
Birinci: KudıUöy li'sesinden Ha

ııan Adnan. ikinci: Pertevniyal 
lisesinden Enver Ma'tlum. Üçün
cü istiklal lisesinden Nusret Safa 
Beyler. 

"" Tabii ilimler, riyaziye, Hzik, 
edebiyat, coğrafya ıubelerinde ü· 
çüncülüğü kazanacak derecede ce· 
vapiar bulunamadığı için b'u ln
sımlarda yalnız birincilik v,. ikin
cilik derecesile iktifa olunmuştur. 

Edebiyat cevapları 
E-dcbiyat suallerinin bilgi tara

fında hta'noul lisesinden A:hmet 
Ali .Hey çok mükemmel cevaplar 
verdiği i~in birinciliği kazanmı§hr. 

DarÜ!§afaka lisesinden Akif Bey 
de bu kısmın daha çok güzel yazı 
yazmak kısmında m uvac'nk ol-

muştur. 

Kendisinin ''Bizim ıtımıı, 
lıklr yazısmı öniimü-ıdeki fJ' 
he gönü cı'Kaeak "Ginel aaial 
sayfamızda n~şredecegiz. 

Heat;elerimiz 
Müsabakalarda muvaffak 

lardan bir kısmının fotoğrıafl 
göndermedikleri için, neıred 
yoruz. Enver, Maztum, M~ 
İbrahim Zel:i1 Dursun, Sltkı / 
rem Beylerin netredil elr 6 

birer fotoğraf gönd rMete~'l 
ederiz. 

Hediye}erttniz evvelce i~•'e 
tiğimiz gibi bifincifere birer ·f' 
lfostüm, ikincilere biret ıcol~ 
üçüncülere birer ayak kabıo·· 

Sıvas lisesinden Mim\taı e 
ne:liyesi gönderilmek uttle ~ 
di'ğer Beyİerin de 9 te~ 1 
sünü göndermesini, Sunt f-la" 
teıi günü öğleden ıonr11 .1'1~ 
mıza müracaat etmeleriıtr r 
deriz. 
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Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 34 Avusturya istiklô.li-1' • 
Türk - Iran 1 

Baba .,oğul nin mu haf azası le-
hinde bir nümayişi hudutlarında 

"akleden : seıtmi -26- Neler gördiim? 
_ Hayır, hayır.. Sen delinin ·- hte dedi, artık oğlunun is· 

Viyana, (Huıuıt) - M. Hitler 
ile M. Mo11olini arasında Strada 
vaki olan mülakat günü M. Hitle
rin doğduğu Branan tehrinde -
bu tehir Avusturyada Veyavira 

'------- Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 
b . . . 1 
ırııın. . 

1 - Demek iıtemıyoraun · 
_ Koca bir ıervet.. Peki ama, 

bu kağıdın ıahte olmadığı ne ma· 

lum? 
_ Noterin mührü ve ımzaıı 

T krar ediyorum. Buraya, var. e w 

.. .. .. önünde oglunun iımini gozunun 
yazacağım. 

C b'nden bir altın kalem çı -
e ı k' d k rdı. Tahta iı ımleye otur u. 

K
a Hasan, gözleri dönmÜ§, Ali-
aya h k · · k Nakinin tek are etını açırmı -

yordu. 
Ali Naki, hem ıoruyor, hem 

yazıyordu: 
_ Ne dedikti? 
_ Ne dedikti? 
_ Oğlunun iımi? 

- Ihsan. 
- Doğum tarihi .. Nerede doğ• 

c:fu.. Senin iımin? 
- Benim mi? 
-Evet. 
- Kaya Hasan. 
- Kaya Haıan. 
Ali Naki tekrar ediyor ve yazı· 

yordu. 
Yazdı ve kiiıdı Hasana göı· 

terdi: 

- itte, ıenin iımini de, oi
lunun iımini de yazdım. Şimdi bu 
kağıdı bir zarfa koyacağım ve gö
zünün önünde eene mühürliyece· 

ğim.. . . . 
Ve ıert bir sesle tekrar ettı: 
_ Gözünün önünde. 

Yeleğinin cebinden bir kırmııı 
balmumu çıkardı. Bir gibrit çak· 
tı. Balmumuya alevi tuttu. 

Z f .. tu·· ne kırmızı damla-ar ın uı • 
cıklar damladı. 

S k b 1 umunun üstüne, kor. 
ıca a m k .. 

donunun ucunda aaılı duran u • 

çük bir altın 111ührü baıtı. 
- Bu "hrü tanının. Hem 

mu w Şimdi 
zaten sana bırakacagım. 
sen -de balmumuna tırnağınla ve· 

. . t P Bu zarfı, Y& ditinle bır ıtare ya · 
k . t' d'yse ona ve mührü bana 1111 ae ır ı 

receğim. 
Mührü kordonundan çıkardı, 

Kaya Haıanın göğıüne. ıoktu ~. 
- Burada dunun, kımıe gore

mez ve kimıenin eline geçmez .. 
Ha di balmumuna itaret koy. Ba· 
na rıi~at etmediiini ıörüyorum 
ve aana itimat vermek iıtiyor~. 
8 d öldürdüın, fakat kım· en a am .. 1 ıeyi aldatmam ve yalan soy e· 

mem. 
1 

b 
K 

a asan, deli gözler e, ~ 
ay B d m perı 

adama bakıyordu. u a a , . 

il d •eytana atfedılen 
maıa arın a, .,. 
feyleri yapıyordu. 

Para elinin altındaydı. 
Bu ara, kanın pahaııydı ve 

p kan damlasına 
kırmızı balmumu 
benziyordu. 

Ali Naki, zarfı uzatıyordu: . 
- Haydi, f u balmumuna hır 

tırnak baı da, vereceğim zarfı 
görür görmez tanı. y 

Kaya Haıan, bu . k?rktuıu, 
ürktüiü, kapalı zarfa elını dokun· 

duruyordu. . 
Bir tırnak vurdu, Ali Nakinın 

nakiıi koptu. Alı' 
_ Görüyorıun ya, yalnız 

kaldı. Dur. Zarfın fU kenarına 
i•tlnf de yaz. 

Kaya Haaan, bir makine ıibi 
hareket ediyordu. 

Ali Naki, zarfı ve kalemi cebi
m> ıoktu: 

' 

t1kbali elindedir. 

Kaya Hasan, Soğuk ter dökü
yordu. Ter damlaları takakla· 
rmdan akıyordu. 

Sesi titriyerek sordu: 

hududundadir. - Avusturya istik
lalinin muhafazası lehinde 15 bin 

kitilik büyük bir nümayiı yapıl · 

- Bey ... Beyefendi ... Dü§ün .. 
mek icin ne kadar mühlet veriyor· 
sunuz? 

mıttır. 

Evliya, ahalinin gözün
den nasıl üştü ? 

Nümayitçilerin tatıdıkları bay- B 1 d . h• l . b 
raklar araıında: "Hatta Hitlerin U meyve er en yıyen ze )f enır, U 

Ali Naki biraz dü§ündü: 

- iki gün. 
- Eğer.. Birini gönderir de 

bu zarfı iatetirsem .. verecek misi· 
niz? 

-Evet. 
- Oğlumun 

kağıdı değil mi? 

-Evet. 

ismi yazılı oJan 

- Bu pua lhıanın olacak öy· 
le mi? 

- Evet ... 
Kısa bir seaaizlik oldu. Ali Na

ki ıordu: 

- Kimi göndereceksin? 
- Bana da, herkes gibi lanet 

edecek olan namuslu bir adamı .... 
Hilmi Mü!fik Beyi. 

Ali Naki gülümsedi: 
- Ha .. Tanırım ... 
Ve Kaya Haıan, korkunç bir 

ıesle: 
• 

- Haydi, artık gidiniz, dedi, 
gidiniz ... Beni yalnız bırakınız ... 
Yalnız kalmak iıtiyorum.. Bun• 
dan böyle ne aöylersen beyhude ... 
Gidiniz ... Gardiyanları çağıraca • 
ğım ve her §eyi ıöyliyeceğim ... Gi
diniz. 

- Yakında görütürüz. 
Ali Naki çıktı ve kendi kendine 

söylendi: 

"Bundan sonra beni zor "le ve-
rırıın,, 

-2-
Blr baba 

Kaya Haıan, ezildi kaldı. 

Mahpuı, insanı kansız bn·ak• 
manın en iyi vaııtaaıdır. Kanı 

kaynıyanı boğar, aıabileri çığırla· 
rından çıkarır. iman dımağıız i 
ve beyinıiz kalır. lnıanın azmini, 
irade.ini bir pompa gibi çeker, 
inıanın içini botaltır. 

Kaya Hasan, artık, kendi ken• 
dine sahip olmadığını biliyordu. 
Dütünceıin; hakim olmadıiının 
farkında idi. Hapiı, vazif eıini 
yapıyordu. Pompa itliyordu. içi 
bo§abyordu. 

Birkaç zaman evel, dik duran 
bu adamın ba§ı, omuzlarının ara-
11nda, bitkin ve mecalıiz ıallam• 
yordu. 

Ali Nakinin sözleri, o itiraf, o 
teklif, o .. imkansız,, Kaya Haaanı 
bütün bütün mahvetmiı ti. 

Ne yapacağını, neye karar ve· 
receiini bilmiyordu. 

Bir taraftan da harareti artı· 

yordu. Nasıl olmuıtu da o sefilin 
gırtlaiına ıarılmamıttı? Naaıl 

oJmuttu da, avazı çıktığı kadar: 
- Katili yakalayınız ! Diye 

haykırmamıth? 
t Dev8"'1ı var) 

doğduğ~ tehir. b.ile Dolfüs'a ıa- SUiardan İçenlerin karınları ŞİŞİp patlar! 
dıktır.,, ıbare1ını taııyan bayrak • 
lar da vardı. Branman belediyeıi 

birkaç gün evel M. DolfUıü fahri 
hem§eriliğe intihap etmişti. 

Bu nümayi,ler eınaımda bir 
nutuk irat eden batvekil muavini 
Prens Starhemberg dem ittir ki: 

"Avuıturya Almanlarının Al
manyalı karde§l;ri a]eyhinde nü
mayiıte bulunmak mecburiyetinde 
kalmaları acıklıdır. Fakat iki cer
manizm, yani Avuıturya cerma • 
nizmi ile bir nevi milli bolıeviklik 
demek olan Almanya cermanizmi 
tarzından birini intihap lazımdır. 

Biz Avuıturyalı Almanlar haki
ki cermanizm için, bütün Alman 

milleti için çahtmaktayız. Nasyo· 
nal - ıoıyalizmin yaptığı tethit 
hareketi Almanlık tarihinde silin

mez bir leke olarak kalacaktır. Al 
maııyada Avuıturya turizminin 
mahvı için yapılan mücadele bir 
ayıp tetkil eder. 

Barnau' da y.o:.pılan nümayitler 
do]ayııiyle Almanya Baviyera hu
dutlarını kapamıştır. lki memle

keti bir nehir ayırdığından nehrin 
Almanya tarafındaki yakasında 

Hitler alameti olan kuyruklu sa • 
lip ele}driklerle yapılmıı ve bu 
suretle Avusturyalılara mukabele 
edilmiıtir. Her iki taraf milli tar· 
kılar okuyarak biribirlerine kartı 
bir musiki harbi yapmıtlardır. 

Atletizm 

Istanbul birincilikleri 
müsabakaları bitirildi 
Dün Kadıköyünde cuma günü 

ba9lanılan atletizm lıtanbul birin· 
cilikleri müıabakaları bitirilmİftir. 
Dünkü neticeler funlardır: 

110 metre manialı - 1 Sedat 
(G.S) 16 8/ 10, il Cihat (f. B) 

111 Melih (B. 1. K). 

200 metre - 1 Raif (B. 1. K) 
23 6/ 10, il Ragıp (8. 1. K), III 
Müfahham (F. B) . 

5000 metre - 1 Remzi (B. l. K) 
17,58, il Niyazi (F. B), 111 Lin· 
yadiı (B. 1. K). 

800 metre - 1 Ziya 
2-5, il Beaim ( G. S), 
(F. B). 

(1. S. K) 
111 Manol 

1SOOX4 - 1 Beıiktaı takımı 
19,12,5. Fenerbahçe takımı mü· 
aabakayı bırakmıthr. 

4X400 - 1 Fenerbahçe takımı 
3, 48, s ı10, il Galataıaray takımı. 

3 adım - 1 Selim (G. S), 13,01 
il Yunuı (F. BJ 13, 111 Jirayir 
(B. J. K) 12,51. 

Bunların deyi§İne göre burası 
(İmam Mehmet) in makamı imiş. 
Mehmet ise Sadattanmı§. Burada 
şehit olmuş. Bu ağaç ve sular ke· 
rametiyle hasıl ~lmu~. Bu meyve • 
lerden yiyen zehirlenir ölürmi.iş; 1 

bu sudan içen' karnı şi§er patlar · 1
1 

mıf. Kuru ağaçlarını yakan, ha • 
lıklarına dokunan bin türlü bela· 
ya uğrarmı§. Biz bunlardan kork· 
mayız. Ağam siz merak etmeyin 
bize bir şey olmaz, dedik. Vazife· 
sini yapmıf bir adam istirahati ile 

~ 

gittiler. İhtimal ki bizi ertesi gün 
ölmüş bulacakları zannı ile gel .. 
dilerse de burada istirahat etmiş 
ve ıerinlemiı ve beslenmiş oldu • 
ğumuzdan bizi daha kavi ve çe • 

vik görerek evliyadan teveccühle .. 
ri eksilmitti. Kürtlerle meskun 
yerlerde ağaçlıklar mutlaka me -
zarlıktır. Mezarhktan başka yer· 
de ağaç bırakmamıt1ar. İhtimal 

ki bu evliya ve ziyaret makamları 
icadı da ağaçları muhafaza için 
yapılmıttır. 

Diğer komisyonlar daha gelip 
yerleımedikleri için biz sabahla • 
rı serinlikte biraz gezinti yapıyo· 
ruz. Bir gün Tikelu, Kolu bağan 
ve Şuvaldir dağı taraflarını dolaş 
tık. Başka bir gün Derbent deni · 
len boğaza gittik. Derbent köyü 
kamııtan yapılmı§ evlerden mü • 
rekkeptir. 
Yanında bir köy daha var. Fa

kat kimseyi bulamadık. Yaylaya 
çıkmışlar. Derbent köyü civarın· 
da ve Derbent suyunun sol sahi· 
lindeki uçurumun üzerinde bir ta· 
kım yazılar ve reıim var. Bunla· 
rın Asurilerden kalma olduğunu 
ıöylediler. 

May111n birinden altısına kadar 
Mimifandaki güzel karargahımız· 
da ne tehit ve ne de evliya 
bizi rahataız etmedi. Y almz son 
gece bir fırtına çıktı. Fakat o da 
bize dokunmadı. Rus heyetinin 
çadırlannı yıktı. 

Mimitından sonra yol dağa hr· 
manıyor; dağ ıarp ve taılıktı . 
Mekkareler zor çıkıyorlar, bir saat 
bu mü§külit sürüyor, sonra daha 
bir az yürümeğe müsait bir hal a· 
lıyor. Bet ıaat yürüdükten sonra 
(Pü§t Kale) vadisile (Az Kale) 
vadiıi arasındaki boyunu geçtik. 
Bizden evvel İngiliz heyeti gelmiı 
çadırlarını kurmu§tu. Biz de o cİ· 
varda ağaçlar altında bir yer be· 
ğendik. Eamu daği her taraftzn 
minare gibi yükıek ve duvar gibi 
dik ve çıkılmaz bir manzara göı· 
teri yor. 

rasınm irtifaı 1200 metredir. Cu-
ma günü tekrar dağlara çıkmağa 
başladık. Yolun bir az iyice ol. 
maıı bizi sevindiriyordu. Fakat 
tekrar bir vadiye kayalar, taşlar 
arasından hayvanların ayakları 

taşlara çarpıp berelene, yaralana 
inmeğe başladık. iniş çok sert 
olduğundan kayaların arasından 
yılankavi döne döne iniyoruz. Y o• 
lumuzun sağında büyük tek bir te· 
penin üstünde kale harabesi görü
nüyor. (Serkale) imiş. Nihayet 
(Şimran) a geldik. Buradan Sir
van nehri akıyor. 

Nehirin arzı yüz metredir. Sür
ati ortadır, yatağı düzdür. Yalnız 

geçit yerlerinden ve muayyen gün· 
lerde geçilebilir. Mayıstan sonra 
geçit yerleri daha çoğahyoF. Mem
ba cihetine doğru nehirin yatağı 
çok darlaşıyor ve sarplaşıyor. Hat· 
ta bir adamın sıçrıyarak geçeceği 
kadar dar yerleri bulunuyor. Bu
rada bir geçit yeri varsa da bir az 
tehlikelidir. Avm zamanda kelek· 
ler de var. B~z kelekle geçtik ve 
yürüdük. Diğer heyetler burada 
konakladılar. Daha bir !aat son
ra dağı geçtik. Artık her tarafta 
içecek sulara rastlıyorduk. Kaza 
merkezi olan (Alebce) ye geldik. 
Bu ıarp yolda doktor Vevdet B. in 
hayvandan dütmesinden başka 
hadise olmadı. Oda kazasız geç
ti. Kaza kaymakamı Mehmet Ali 
Beyi ziyaret ettik. Bu civar ve 
elepter kazası yılanının çokluğu 

ile meşhur imif. Bizim çadır kur
duğumuz yer bir mezarlık civan• 
dır. Kar§ımızda da bir bahçe var. 
l§te bu bahçe yılanların toplandı· 
ğı yer imit dediler. Fakat zavallı 
hayvanların günahını almıyalnn. 

Bizi bir tanesi bile rah•uız el· 

medi. 

Marsilya seyahati 
Ticaret odaıı tara(ından Mar

ıilyaya bir seyahat tertip edile· 
ceğinden bahtetmittik. Ticaret 

Diık - 1 Naili (G. S) 35,73, il 
Hezinci oğlu 34,20, 111 Necdet (F. 
B) 31,20. 

Artık çok dağlık ve tenha, vah
ti mmtakalardan geçiyorduk. 8 
may11 perfembe günü dağ yamaç· 
larından, ıarp uçurumların kena· 
rından müteaddit derelerden, kü
çük küçük ve kumlu tepelerden 
geçiyorduk. Her an bir felakete 
yuvarlanmak ihtimali vardı. 

(Zarin) mevkiinde geceledik. Bu· 

Alebcede de 4 gün oturduk Tu
valetlerimizi yaptık. Çamaıırlan
mız, yıkatbk. 14 mayıı çarıamba 
günü yürüyüıümüze devam ettik. 
Güzel bir ağaçlık ve berrak bir pı• 
nan olan lnep köyünden yolumu 
yükseliyor ve Hırpani köyüne ÇI• 

kıyor ve bir dere kenarından ıi· 
diyor ve ıonra adeta derenin için· 
den tepelere doğru gidip ıırtlarm 
yamaçlarını geçerek Belhaiulyaya 
geliyoruz. Hırpani Belhai ulyaya 
kadar iki ~aat arazi ıarp, dereler 
derin, meyiller ıerttir. Dağlara 

çıktıkça ovaların ııcağı kaçtı. Ak
şam üzeri adeta Ü§üdük. Kıtlık 

elbiselere insanın heveıi geliyor. 
He!hai ulyadan sonra yamaçlardan 
geçen bir yoldan gidiyoruz. Her 
taraft"'n sular akıyor, dereler yem 
yeşi l. Tavile dereıi zümrüt ıihl 
yeşilliklerin içinden elmas gibi a• 
lnyor. Çok mesut bir vadi. Bu 
güzellikler içine ad~ta bir birin• 
ya pı~ık denecek kadar yakın De
za ver, Tavile, Suıekan, Hovar oduında ıeyabat proıramını 

tanzim etmek için komiıyon let .. 
kil edilmittir. 

Sırıkla atlama - 1 Fethi ( G.S) 
3,34. il Sedat (G. 5) 2,85. Uf Ci
hat (F. B) 2,85. 

köyleri ıerpilmif. 
\ 
(DeT&mı Y:ır) 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Zavallı lngilizin yüzüne dikkatle bak-
tım,aramızdaki benzerlik beni şaşırttı 

-15-

Oh olsun şu Kazimir denilen 
herife! Müsabakada birinciliği, 
ikinciliği ve üçüncülüğü değil yir
minciliği bile kazanmamış. Bu hal 
kendisini Edit'in nazarında tabii 
yükseltemez. Fakat acaba şimdi 
nerede bulunuyorlardı? Herhalde 
kanınla beraber Parise dönmüş o
lacak? 

Bütün gazinoları ve eğlence yer
lerini araştırdım .. Hiç bir tarafta 
Edit'in izine erişmek kabil olma
dı. Karnaval çılgınlıkları devam e
diyordu, fakıat benim de canımı 
sıkmağa başlıyordu. Eğlenmek is
temiyordum. Kendimi çok yalnız 

hissediyordum. Kara bir yeis için
de idim. 

Ah Edit , ah Edit ! Keşke 
seni tanımaz olaydım. Şimdi sen
siz ne yaparım?. Param var, fakat 
bu parayı işletmiyecek, çoğaltmı

yacak olursam yakında gene mete
liksiz kalırım. Hiç bir iş yapmadan 
yaşamak, hem de rahatça yaşa

mak istiyen bir adam için 180 bin 
frank nedir? Bana yalnız bir ev -
lenme acentalığı açmak yardım e
debilirdi. Niste yerleşebilirim. Bu· 
rası büyük bir şehirdir, zengını 

çoktur, evlenmek isteyipte tanıdık 
ları olmadığından muvaffak ola
mıyanlar çoktur. 

., l 

Uzun zaman düşünüp taşındık-
tan sonra Niste kalmağa karar ver
dim. 

Şehir gürültülerinden sinirlen
diğim için günümü sahillerde, ka
yalıkla.rda geçiriyordum. Ya uyuk
luyor ve yahut gazeteleri okuyor
dum. Ötedenberi gazete okuma
sını çok severim; şunu da itiraf e
deyim ki, gazetelerden aldığım il
hamlar pek çoktur. 

Bir gün gene sahildeki yerime 
giderken liman yakınında kumlar 
üzerine uzanmış gayet tık elbiseli 
bir adam gördüm. Bana uyuyan bir 
adam tesirini yapan bu meçhul 
kinuenin gece şampanyayı biraz 
fazla !kaçırdığını ve burada yere 
uzandığını zannettim. Fakat yanı
na yaklaf tığım zaman elinde re
volver olduğunu ve beyaz gömle
ğinin üzerinde kan izleri bulundu
ğuna gördüm. Ne olmuitu, bilmi
yorum. Eğildim ve kimse tarafın
dan görülmediğimi anlayınca cep· 
lerini arathrmağa başladım. Ceke 
tinin cebinden çıkardığım bir cüz
danda beş İngiliz lirası ve bazı ev
rak vardı. Adamcağızın bütün ser
veti bundan ibaret kalmış. Cüzda
nın diğer gözlerinde bulunan ev
rakı tetkik ettim. İngilterede Nev
kaıtl'de ikamet ediyormuş . Banker 
imit ve adı Cems Rolls imiş. Ölü
nün kim olduğunu gösteren vesi
kalar pek çoktu. 

Zavallı lngilizin yüzüne dikkat· 
le baktım ve aramızdaki benzerlik 
beni f&Şırttı. Ayni kıra kaçan saç
lar, ayni yüz çizgileri, ayni burun, 
ayni vücut ve ayni boy. Diğer cep
lerinde bir top anahtar ve bir tütün 
tabakası buldum. Zavallıyı tama
mile aoyamazdım. Bunun için anah 
tarları ve tabakayı bırakıp cebine, 
trende aıırdığım Jan Şrader na
mına muharrer pasaportu yerleş-

tlrdlm. 

Bu andan itibaren yeni bir şah
siyet takınmış, Mister Cems Rolls 
olmuştum. Az sonra da sahile gi
derek i)k tesadüf ettiğim polis me
muruna sahilde bir cenaze gördü
ğümü söyledim. 

Bunu yapmıyabilirdim. Fakat u
zaktan bir balıkçı tarafından gö
rülmüş olmaklığım mümkündü. 
Bunun için gördüğümü söylemek 
en doğru hareketti. 

Polis memuru sordu: 

- Bir cenaze mi dediniz? Ne
rede? 

- Şurada tereciğin ardında. 
- Boğulmuş birinin cenazesi 

mi? 

- Hayır ... Zannedersem... Gi
dip bi,. görünüz. 

- Vay canına ... Bu hafta için· 
de bu üçüncüsü! Adeta bir salgın. 
Benimle beraber geliniz. 

Polisi takip ettim. Cenazenin 
yanma geldiğimiz zaman ölüye 
baktı ve başını sallıyarak: 

- Kibar bir insan ... Ben bura· 
da kalayım, siz de lutf en polis mer
kezine kadar gidip bir teskere 
göndermelerini söyleyiniz. Sizi 
zahmete soktuğumu affediniz. Ben 
gidersem serserinin biri ölüyü so
yabilir . 

Sonra ismimi ~ordu: 

- İsminiz? .. Niste mi oturuyor· 
sunuz? 

- Evet, Univers otelinde oturu
yorum. 

Ölünün cüzdanını çıkarıp bir 
kartını polise uzattım. 

- Pek ala, dedi, belki maluma· 
tınıza müracaat için merkeze ça
ğırılırsınız. 

Bundan sonra polis merkezine 
gidip bir tezkere göndermelerini 
söyledim ve "İngiliz piyasası, ,de
nilen yere gidip kanapelerden biri· 
ne oturdum. Fakat kuşkulanmağa 
da başladım. Soyduğum ölünün 
siması bir an gözümden uzaklaşmı
yordu. 

Allah verede bu nankörce ha• 
reket benim için meşum olmasın .. 
Ben oldukça evhamlı ve hurafele
re inanır bir adamım. Belki şah
sımı tekrar değiştirdiğime fena 
ettim. Yaptığım hareketin netice· 
lerini tamamiyle muhakeme ettme· 
dim. Şüphesiz gazteler bu ölüm 
vakasından bahsedecek ve pasa • 
portta yazılı isimlere istinaden ö -
lünün adını, adresini vereceklerdir 
ve M. Jan Şradeı· de kemali hay
retle "cenazesinin kumsalda bu • 
lunduğunu,, okuyacaktır. Maska • 
ralığı dü~ününüz ! Poli~ tahkikata 
ba!lıyacak VP. mesele karma karı
şık bir şekle girecek.. 

Bundan başka belaya bakınız 
ki polise adımı, yani Cenis RoJJs'in 
ismini de vermiştim .. Artık Nis
te kalamazdım; tüymek icap edi
yordu. 

Evvela ltalyaya gitmek aklıma 
geldi. Fakat bunun için bir pasa -
port almak lazım. Ç~ünkü hayat
ta yerine geçtiğim adam bir pa • 
saport almağı akıl etmemi!, etsey
miş çok İ§ime yarıyacaktı. 

. (Devamı var). 

Urfa da 
Asurilere ait bir 
heykel bulundu 

Urfada b&ılunan heykel 

Urfa, (Hususi) - Urfa etra • 
fındaki surlar zaman zaman taşla
rından istifade edilmek için yıkıl
maktadır. Geçenlerde bir bina 
için hazırlanan bir temel kazılır
ken ameleler büyük bir taşa tesa· 
düf etmişlerdir. Büyük zahmet ve 
itina ile çıkarılan bir bucuk metre - . 
irtifaındaki bu taş Urfa tarihini 
aydınlatan bir heykeldir. Bu hey
kel beş metre mikabı ve takriben 
iki ton sikletindedir. 

Cebinlik gibi bir örtü altında 
oturan kadın elini .yanında duran 
çocuğun ba§ına Jfoymuştur. Hey• 
kelin sol taraf mda yukarıdan aşa
ğıya doğru bir yay vardır. Maarif 
idaresinde okutulan bu ilJazı ese
rin yapısı olup "Bedua dalet Ha
na Heleninea Hanmat şaza,, cüm
lesini ihtiva etmektedir. Tercüme
si "Bu bedeni yaptıran eleni Nea 
kadın ile kızları Hanmat ve Za .. 

za,, imit. 
ömer Cemal 

Eskişehir de -
Bir araba çamura 

gömüldü 
Arabacının cesedi 

bulunamadı 
Eskişehirde bir köylü hayvan· 

]arma su vermek maksadiyle is -
tasyon köprüsü civarında Porsuğa 

yaklaşmış ve atlarını sula.mağa 

başlamıştır. 

Su içmekte olan hayvanlar bir

denbire suya doğru ilerlemişler -

dir. Tam bu sırada arabanın su· 

ya gömüldüğü ve koşulu olan at

ların arabanın ağırlığı ile yüzcmi· 
yerek su içerisinde kaybolduğu 

görülmüştür. 

Kazayı görüp etraf tan koşanlar 

suyun üzerindeki uf ak su kabarık

larından başka hiç bir şey göreme
mişlerdir. 

Uzun araştırmalar neticesinde 

araba çıkarılmış, hayvanlar da ölü 

olarak ve şişmiş bir vaziyette bu

lunmuşlardır. Fakat arabanın sa• 

hibi suyun içinde kaybolmuştur. 
Bazı kimseler bu adamcağızın a-

rabanın altında kalarak çamurla

ra gömüldüğünü tahmin etmekte

dirler • 

22!2!!!S 

Başkasile evlenmesine 
izin vermedi"i için .. 

Bekçi Ramazan karısını bir kaç 
yaralayıp öldürdü yerinden 

Samsunda tuhaf sebepli bir öl· 
dürme hadisesi olmuştur. 

Samsun çarşısının eski bekçi • 
)erinden Kosovalı Razaman, on 
iki senelik evlidir. Fakat on iki 
senelik karısından bıkt.ığı için 
başka bir kadınla münasebet pey
dalamış, iş ilerledikçe ilerlemiş 

ve nihayet Ramazan sevgilisini 
eve getirmek, hatta evli olduğu 

halde bir kere daha evlenmek is
temiştir. Ramazan, bu işteki ka· 
nuni manileri göz önüne getirme- ı 
den önce karısı Hafize hanımı ra
zı etmeği düşünmüş, bir ak§arn e
vinde meseleyi Haf ize hanıma aç· 
mıştır. Hafize hanım on iki yıl

lık kocasının kendi üstüne evlen
meğe kalkmasından f ev kala de 
hiddetlenmiş, bu izdivaca asla ra
zı olmıyacağını söylemiştir. 

Hafize hanımın mümanaatı 
karşısında da Ramazan ağa hid • 
.!w:!~miş, on iki senelik karı ko
canın arası fena halde açılmıştır. 
Bundan sonra da Ra·mazan ağa ile 
Hafize hanım sık sık kavga etmc

ğe bşlamışlardır. 

Ramazan ağa, karısının üstü
ne evlenmek isteğinden bir türlü 
vazgeçmemiş, arzusuna mani te1-
kiJ eden Hafize fianıma lCarşı Kini 
gittikçe artmıştır. Nihayet birkaç 
gün evel Ramazan ağa, karısına 

sokakta rasgelmiş, gizlice takip 
etmiş, kadın hanım hanımcık eve 

Aşiretlere arazi dağıbl
mıya beışlandı 

Tarsus civarında kurutulan 90 
bin dönümlük bataklık yerinde 
meydana gelen münbit araziye 

girmiştir. Hafize hanımdan son• 
ra kocası da eve girmiş ve tekrar 
kavgaya tutuşmuştur. Ramazana
ğa, kansına: 

- Ben başka kadınla evlenme
ğe karar verdim, evin anahtarını 
bırak, derhal çık git, yoksa ıeni 
kebertirim ! 

Demiştir. Kadın bağırıp çağı• 
rarak etraftan imdat istemiş, kom 
şular feryadı duyup yeti§mişler, 
bu arada Hafize hanım evden ka
çıp canını kurtarmağa muvaffak 
olmuştur. Fakat kornıularm ba
şına üşüştüğünü gören Ramazan 
ağa, büsbütün hiddetlenmi§, e -
linde bıçağı olduğu halde sokağa 
f ırlıyarak kansının peşine düş

müştür. Kadının komıuJardan 

Emin efendi isminde birisinin evi
ne sığındığım görmüş, kapıya. da
yanıp zorla içeriye girmiş ve Ha
fize hanımı orada bıçakla birkaç 
yerinden yaralamıştır. 

Ramazan ağa, karısının kan
lar içinde yere serildiğini görün
ce derhal aklı ba1ma gelerek pİş· 
manlıl< Cluymuş vel::nnu .. c~ .. _ı· • 

ı:tının 

evinden çıkarak doğru müdeıu· 

mumiliğe gitmiş , hadiseyi haber 
vermiş ve teslim olmuştur. 
Ağırca yaralanan Hafize hanım, 

liastahaneye nakledilirken yolda 
ölmüştür. 

Ramazan ağa tevkifhaneye 
gönderilmiştir. Adliyece takibata 
başlanmıştır. 

Bir köylü araba altında 
ezildi 

Bartında gece yarısı değirmen· 

den dönen Karakoç köyünden Ab

dülkadir oğullarından Durmuş oğ-
aşiretlerin iskanı için ölçülme işi- lu Mustafa, Karapınar karakolu
ne devam edilmektedir. Bütün a -
razinin filamaları dikilmiş ve köy 

na iki ve merkeze altı saat mesa

fede nasılsa arabanın tekerlekleri 
yerleri tesbit edilmiştir. 

Köylerin kurulacağı yerlerde altında kalarak ezilmi§ ve ölmüş-
tapusuz arazi varsa istimlak edile- tür. Kazanın vukuu esnasında 
cek ve yahut buna bedel diğer ta• başka kimse bulunmadığı için 
raftan arazi verilecektir. Mustafanın bu kazaya nasıl kur· 

lskan işleri için bir komisyon ban olduğu meçhuldür. Yalnız iki 
teşekkül etmiştir. Ölçülen arazi 

ihtimal vardır: Birisi : Mustafa a-
komisyon marifetiyle nüfus nisbe-
tine göre aşiretlere taksim edile
cektir. 

Köylerin planları da yapılmış
tır. iskan edilecek olan aşiretler 
de bina inşası hazırlıklarına baş· 

)amışlardır. Öyle umuluyor ki son 
bahara kadar muhtelif kolJardan 
çalışılarak evleri ikmal edecekler 
dir. 

lzmir limanına girip 
çıkan gemiler 

raba üstünde uyumuş ve bir aralık 

sarsınt; ile yuvarlanarak un yük -

)ü arabanın tekerlekleri altında 

kalmıştır. 

Diğer ihtimal: Arabanın önüne 

inmek isterken muvazenesini kay· 

bederek düşüp ezilmiş olmasıdır. 

Tahkikata devam olunmakta· 
dır. 

Bir köylü boğuldu 
Bartında öküzlerini sulamak 

934 mayıs ayı icinde İzmir li· 
için köy altındaki dereye inen 

manına giren çıkan vapurlar ve 
yelkenli gemilerle motörler hak • Horna köyünden Deli Ömer oğul• 
kında ticaret odasınca bir istatis· larından Mehmet oğlu yirmi yaş· 
tik tanzim olunmuştur. Bu isttisw larında Ömer, bir aralık her na• 
tiğe göre 49 Türk, 2 Fransız, 16 ulsa suya düşüp boğulmuştur. 
Yunan, 1 Amerikan, 3 Rus, 2 İs· 
veç, 4 Felemenk, 2 Yugoslav 
bandıralı vapur girip çıkmıştır. 

Bundan başka ayni ay zarfında 
limanımıza muhtelif bandıralı 50 

Akşam üzeri, öküzlerin yalnız 

olarak eve döndüklerini fakat Ô· 

merin ortada olmadığını gören a

ilesi halkı, onu araştırmağa çık-

yelkenli gemi ve 68 
çıkmıştır. 

molör girip mışlar ve nihayet cesedini derenin 

I sığ bir kısmında bulmutlardır. 



Kralın Nüktesi! 

İaveç Kralı Güstav Hz. tenis 
oyununa pek meraklıdır. Bir gün 
meşhur tenisçi ,aınpiyon Matma -
zel Langlenle birlikte oynuyordu. j 

Kral vurut sırasında, bir de-, 
fa topu kaçırınca, "1Iahi Suzan,, 
diye anılan kız, kendisine şu tav· 
ıiyede bulundu: 

_ Biraz daha sola temayül 
göslerınek IUtfunda bulununuz, 
Ha§ınetmeap ! 

Nükte yapmaktan pek hoşla • 
nan zeki kral, bu sözden de der -
hal siyasi bir nükte çıkardı: 

- Batvekilim de bana bu tav . 
siye de bulunmuştu!. 

Gene Babadır ! 
Küçük Nedimin babaaı, adliye 

başmüfettişi olmuttu. Dostların -
dan birisi ziyarete gelmif, tebrik 
yollu :sözler söylüyordu. 

Bir aralık, misafir, duvar di • 
binde durarak konutmalannı din· 
liyen çocuğuna döndü. 

- Ey, ıen ne derıin bakalım, 

Nedim? .• Babanın terfi ederek 

böyle büyük bir adam o)maıın -
dan memnun muıun?. 

Çocu'k, gayet ciddi bir tavırla, 
fU nıukabelede bulundu: 

- Ne kadar büyük adam olur· 
N. olsun, ben ona gene "baba de-
rim r " 

Bu Sıcaklarda .. 
. Lokantada müfteri küplere bi· 

nıyordu: 

- Bu ne acaip §ey, efendim! 
Balık yiyeceğimi ıöyledimıe, çor
badan evvel getirmeni söyleme _ 
dim Y.a! .. T enine mi yemek yiye

ceğim ben? •. Olur §ey değil! 
Hiddetlenen mÜ§leriyi yatı§ • 

.tırmıya. çahıan garson, elini ağ • 
zı~a ıiper ederek müıterinin ku • 
Jagma doğru iğildi: 

- . .Bir ıaniye 1'ulağımzı bana 
verıı;ıız ! 

- Ne yapacakıın? .. 
- '-Efendim, balık bozulmak Ü· 

zeredir f E'... 1._· · ger çoroadan sonraya 
kalırsa Yemekten mahrum kalır • 
sıntz ,diye dü§ü d .. , n um. 

7 - VAVIT 2 T EMUZ 1934 
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Bahası?- Pahalı! 

Hıfzürrahman efendi, olduk • 
Ç!\ uki zaman adamıdır. Ağdalı 
biı· füanla, lugat paralıyarak ko
nuşmıya alıfgındır. 

Geçenlerde bir gün çarşıya in -
mişti. O dükkan senin, bu İ§porta 
benim, aşağı yukarı bir hayli do .. 
)aştıktan sonra, geldi, bir köylü 
kadının karşısına diikldi. Bu, ye
re koyduğu sepetin içindeki taze 
taze yumurtaları ucuzca satan 
kendi halinde bir kadıncağızdı. 

- Demek doksan sekiz yaşındasınız. Ne iyi ... lnşalJah yüz Ya§ına geldiğinizi 
de görürüm! 

Ağdalı ağdalı bir lisanla, lu· 

gat parahyarak konu§an Hıfzür• 

rahman efendi, sepetin içindeki 

yumurtalara gözlerini dikip bir 
müddet durdu. Sonra, elindeki iç· 

leri tıklım tıklım dolu birinin kır 
mızısı, birinin mavisi galip renk
te, çiçekli yazma mendillerini ye
! ı.: bıraktı. Besmel~ çekerek, yu • 

- ln§allah! Fakat, bu biraz §Üpheli! 
- Yok canım böyle düıünmeyiniz! 
-:- Yüz yaşına geldiğimi görebileceğ.inizden şüphe etmekte haklıyım. Bu mo· 

tosıklete Maılak yolunda son sürati verdiğinizi görenler var! 

Korniş 1 akarken .. 
Hayriye hanım, öyle bir yerden 
h. "H ır yere a !,, deyince ta§ına • 
maz. Biraz ağır derlenip toplana
bilen bir ev kadınıdır. Onun için 
sayfiyeye daha yeni gittiler! 

Taıındıkları yer, Pendik .. O • 
rada bir ev tuttular. Hayriye ha • 
mm, iyice döteli, dayalı olmıyan 

evde oturamıyacağı için, bir su.. 
rü de ef ya götürmüttü. H atta per· 
deleri, oymah1 kakmalı kornişle -
rile beraber? .. 
Pendiğe taıınah, bir hafta olu· 

yor. Fakat, hala mı hala yerleşe • 
mediler. Hanım, kabahati hep be
ye buluyor!. 

- Aman, bey. Daha şu perde
lerin kornişlerini takamadın bir 
türlü. Benim kasığım ağrımasa, 
çıkıp duvara kendim takaca" 

- Aman, canım, en üstteki ba· 
samak sayılmaz ! 

- Nasıl baıamak sayılmaz?. 
Basılacak değil mi oraya da? .. 

Manalı, manaıız bir hayli mü • 
nakaşa ! .. Hanımın aıağıdan tut • 

tuğu merdiven sarııhyor, bu sar • 
ıınh beyi ku§kulandırıyor, dü§e • 

cek gibi oluyor, düşmüyor ve en 
:son basamağa mümlfün değil aya 
ğını kaldıramıyor! 

- Aman, bey! .. Ne beceriksiz 
şeymiısin sen? .. Şimdi hafakan • - Bu kuş, hangi sınıftandrr?. Ba-
lar boğacak beni! .. Hadi cesaret, kalım, içinizden kim bilecek? 
aşağıda ben varım.. - Ben biliyorum, muallim bey. Bu 

- Evet, ama ben yukardayım ! ku§, beıinci sınıfın kuşu .. Bugünkü 
ders için, yukaı·ıdan indirdiniz! 

- Hadi! Hadi! .. Bir iki hop!.. ______________ , 

Hanımın üçü saymasına zaman Diplomat Çocuk! 

nıurtalardan birini eline aldı. 
Yumurtayı evirdi, çevirdi. Gü

neşe tuttu. Bir gözünü kısıp, ront· 
kenle insan içi muayene ediyor • 
mut gibi, yumurta içini araştırdı. 
Taze mi, bayat mı?. Sağlam mı, 

çürük mü? .. O, bu ciheti böyle 
anlar, kestirip atardı! 

Anlaşılan gözü yumurtayı tut· 
tu, ki kadına döndü, §Öyle sordu: 

- Hatun, beyanü ifade eyle! 
lsa7arı füruhta çıkardığın bu me· 
~aın "nekadar bahaıı?,, 

Mütterinin yumurta muayene· 
sini hiç ses çıkarmadan, çömeldi .. 
ği yerde seyreden köylü kadın, 

şu cevabı verdi: 
- Aa, hiç de pahalı değil, e -

fendi! .. "Ne kadar pahalı,, demeJC 
te haksızsın. Varsa bundan ucu • 
zu, git bir yol pazarda dola!, bul 
da al , ~el. hadi . Göreyim seni! 

5 Çocuk Anası! 
Bir adam, eline birkaç kitap 

almış, sokak sokak dola§ıyordu. 

Bunları ucuzca satarak ekmek 

parası çıkarmak hulyasiyle ! 

Kapısının önünü süpüren orta 

yaşlı bir kadınla göz göze gelin

ce, hemen bir kitap uzattı: 

- Bir tane al, hanım! Değeri 
bef kuruş!. 
Kadın, tereddütle baktı · 

- Adı ne bu kitabın?. 

"- Annelere çocuk beslemek 
dersleri!,, 
Kadın, içeriye girip kapıyı öf· 

keyle iterken, şöyle söyledi: 

- Ben yirmi beş senedir evli 
ve beş çocuk anasıyım ! 

ğım ! ı--------------- - Baba, fenahğa karşı her za· --------------· 
- Duvara nasıl çıkabilirsin 

yahu? .. Kedi :misin "'en k k ' 
tenkelc mi?. 

.. , yo sa er 

- y ook, bey. Beni kertenkele
ye benzeteyim deme öyle! .. Bak 
kızarım ha ! ' 

- Şaka söyledim, şaka r 
- Şaka söyledim, şaka! 
Nihayet, koca, karısının ısrarı 

ve yardımıyle duvara değil, ama 
bahçeden getirilen merdivenin ü
zerine tırmanabildi. 

- Çık, hadi çık!.. Bir basamak 
daha kaldı! 

- Bir değil, hanım, iki! 

- Çok içki içmenin fena olduğunu 
söyler]er. Hiç te öyle değil ... Asıl fe
na olan şey, adamakrlb içtikten sonra 
yürümek! Şu doktorlar şuna bir çare 
bulsalar, ne iyi olur! 

kalmadan, kocası son basamağa 

da çıktı. Fakat, çıkmasiyle bera· 
her muvazenesini kaybederek te • 
ker, meker yuvarlanması bir ol .. 
du. Bereket versin, yere düşecek 

yerde, karısının kolları arasına 
düştü! 

- Aman, Aziz, aen de bir kor· 
nişi takamadm, g~tti ! 

- Olmıyacak, Hayriye!.. Bir 
perdeci çağıraJrm da taksın! 

- Ayol, burası Beyoğlu değil , 

Pendik!, .. Perdeci ne gezer?. 
- Ne gezeri var mı?. Vardır 

elbette! 
Karısı birdenbire iki elini be· 

line koydu: 

man iyilik etmek lazımgeldiği 
doğru mudur?. 

Küçük Zahidenin bu sualine 
kartı, babası başını salladı: 

- Evet, kızım! 
- Öyleyıe bana beş kuruş ver 

de çikolata alayım. Demin senin 
taklidini yapıp annemi güldüre • 
yim derken, gözlüğünü kudım ! 

Taksitle Mobilye ! 
1lhami, taksitle bir oda takımı 

satın alacaktı. Mobilyeciye git • 
ti. Mağazadaki bir takımı gözü 
tuttu. Fiatım sordu. Pazarlık baş· 
ladı. 

Mobilyeci, malının ucuzluğun· 
dan dem vururken, şöyle dedi: 

- Demek sinirlerim adamakı! .ı bo· 

zulmuş!. Şu halde, benim yerime karı· 
mı tedavi ediniz. Onun sinirleri düze
line, ben de iyileşirim. Ancak, bunun 
için iki kat ücret mi vermek lazır:ı ? 

- Eğer parayı peşin tediye e · __ ......, _____ ·----

decek olursanız, yüzde beş tenzi- Eşek Ve Tilki/ 
·lat yaparım! 

1Ihami, taksitle satın alacak -
ken, kendisine bu yolun gösteril • 
mesine kızdı: 

- Efendi, sözüne dikkat et. 
Ben, senin tenzilatxna muhtaç de
ğilim. 

Mimar diye!. 
- iyi ya İ§le ! 
- Nasıl iyi ya!.. Mimar dedi-

Hakim, eniştesine karşı yakı -

şık almıyacak söz söylemekten 

muhakeme ettiği adama sordu: 

- Sen eniştene karşı eşek ve 

tilki demek suretiyle yakışık al • 

mıyacak söz söyledin mi?. 

- Onu, bu iki hayvanın adıyle 

andım, efendim. Fakat .. 

- Ne sebeple? .. 

- işte, ben de onu anlataca· 

- Neı·eye ~idiyorsun?. Dl\ha perde kapanmadı ki!. 
- iyi ya itte .• Aıd kapanmadan gitmeliyim. Gardroba b k - k .. ki '" 

- Var, yok!.. Ben seni ne diye 
kocalığa aldım? .. 

ğin koskoca apartmanın tepesine 
saçak asar. Halbuki sen alçacık 

pencerenin yukarsına bir korniş 

takamıyorsun. Hani ıenin mi
marlığın? .. 

ğım efendim. "Eşek, . dememin se 

hebi, kız kardeşimle evlenmesi, 

" tilki,, dememin sebebi de onu bo 

şamasıdır. Dolayısıyle bunlar tah· 

kir yollu değil, tavıif yollu ıöy • 
rnant d d - . . a acagım, ur u 
ı......:~m ora .. a mı e~ıl mı?. Oyundaki kontesin giydiği manto, tıpkı tıpkısına 
~~nea benzı~.or! 

-Bilmem! 
- Hiç bilmez olur m ? uıun ... 

Kadın, apartıman yapan ada • 

mı, bir P.erdeciden küçük gördü! lenmiıtir ! · 
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ı-T A K V i M --, 
Pazartesi SAL 1 

:? Temmuz 3 Temmuz 
l'.J R E\\'el ~o n F.\' \ eı 

Sekiz kız evlat 
Gun d ogusa 
Gun b.atısı 
Sabah namaıı 
O~lı: nam azı 
?kindi nan• ~ı ı 

4 J ! .ıa3 

19 . .ı~ 19, I~ 

4 3~ 4 33 
12 1\ l '. lb 

Nuri Beyin en büyüğü yirmi al-ı 
tı ve en küçüğü on bir ya,ında 

olmak üzere sekiz kızı vardı. Bir
1 

tek erkek evladı olmamıştı. Bütün 
uğratmalar, bütün gayretler bu 
harikulade mahluku dünyaya ge
tirememiıti. 

Bu keder zavallı adamı mahve
diyordu. Erkek evlatların 'kızlar
dan daha i~e yarar bir matah ol-
duklarına bütün kalbile inanan Nu 
ri Bey bu isteğini daimi bir ıztırap 
halinde içinde taşırdı. Baş vur
duğu çarelerden hiç biri fayda 
vermemitti. Bir çok ilaçlar keşf 

eden ve gazetelerin !on sahifele
rile eczanelerin camlarında ismi 
büyük harflerle yazılı bulunan 
methur bir doktorun tavsiyesile 
bir kaç psikoloji kitabı bile oku
muıtu. Fakat beyhude!.. Saime 
Hanım dünyaya tombul yanaklı 

kızlar getirmekten bir türlü vaz 
geçemiyordu. 

Nuri Bey artık ümidi kesmi~ti. 
Dostlarına karşı yeni bir ağız 

kullanmağa haşlamıştı. Bütün ah
baplarına, eşine, dostuna kız ev
lat sahibi olmanın ne büyük bir 
:ıaadet olduğunu anlatıyor, kendi
sinin bir türlü inanamadığı bu ha-
kikate baıkalarını inandırmağa 

çalıııyordu. ı 
"Kızlarımı nasıl evlendirece-

ğim? .. ,, 

Bu dehtet verici ıual onu bila
fasıla laciz eder, uykusunda bile 
rahat bırakmaz, uyandığı zaman 
zihnine musallat olan bu suali 
daha müthit bulurdu. 

Bu sabit fikir 1 temuz 1934 ge· 
cesi mahsulünü verdi. Nuri Bey 
harikulade bir rüya gördü. 

... 
Günetli bir gündü . . Şehrin so· 

kaklarında dolşıyordu. Fakat ga-
1 rip bir hal nazarı dikkatini celp 1 

etti. Etrafta, sokaklarda, park· 
fırda bir tek kadın görünmüyor
du. Her yerde yalnız erkekler 
vardı. Nuri Bey kendi kendine: 

- Allah allah... Kadınlar han· 
gi cehenneme gitmiş! Diye •=>yle
niyordu. 

Birden yavaş yavaı bir oğullu 
halini alan sesler ititti. hayreti 
büsbütün arttı. 

Bir az sonra caddenin nihaye -
tinden müthiş bir kalabalık gö
ründü. ·O tarafa doğru yürümeğe 
baıladı. Halk birbirini itiyor, el· 
lerile hareketler yaparak bağrışı

yordu. Merakla kalabalığın ara· 
sına karışan Nuri Bey bu kesif 
halk kitlesinin yaldızlı bir araba
nın etrafını çevirdiklerini, atları 

sökülmüş olan arabayı ahalinin 
çektiğini hayretle gördü. 

Arabanın etrafım sivri uçlu, 
parlak silahlarını haavda sal
lıyarak "Geri! Geri!,, diye bağı-1 
ran muhafızlar cevirmisti. Ara· ı 
hada yumuşak ya~dıklar;n üzerine 
şeytan bakışlı genç bir kız kurul
muştu. Üzerinde mavı ipekten 
bir elbise vardı. Batında elmas 
bir tac pırıl pırıl yanıyordu. 

O vakit insana ancak rüyada 
nasip olan geniş bir anlama kabi
liyetile Nuri Bey etrafında dönen 
bu esrar düğümünü çözmeğe mu· 
Yaffak oldu. Dimağında birden· 
bire parhyan bir ışık ona her şeyi 
izah etti: 

Alman doktorlann.dnn Schı-· 

il\ 18 lfi ıı: 

19.45 19,41 Yazan : A~şaııı n:ımaz 

2 1.47 'i ' .ı: 

ı. '·' l!.I ~ 

Yatsı namazı 

1 

varzmann harikulade bir ilaç keşf tın~aı.: 
1:6 1~ '7 .. 
Jl!ı 

emişti. Bu ilacı içen herkes dün· Yılın ı; tçcıı giınlerı 
Yılı 11 !.:alan unlcrl 

yaya istediği cinsten evlat getire· L ____ _ 
biliyordu. Bu büyük keşiften son· ~::-~=-=':":'""-=-=;:::::::::;::::::_-_-_-_-_-_-.:__-...J_ 

ra herkes dünyaya erkek evlat l R A D y Q 
getirmiş, kadınlar yavaş yavaş a· :;.-;..====----:..;;'-"-------
zalarak dünya geniş bir kışla ha
lini almıştı. 

Nuri Bey bu fani 'dünyada seki1 
kızı ile kalmıştı. Ve sanki yeni 
bir kontenjan listesi neşredilmit 
gibi dünyaya bir tek kadın gelmi· 
yordu. Kendi kızlan ile beraber 
dünyada kala kala yirmi üç kadın 
kalmıştı. Netice meydanda idi .. 
Her kadın milyonlarca lira adiyor· 
du. Prenslerin, bangerlerin, hü· 
yük devlet adamlarının paraları 

bu yolda sarfediliyor, gençlik he
yecanlan bir başkasının karısına 
kur yapmak yolunda tükeniyordu. 
Sokaktaki gürültüye gelince; bu
nu anlamıyacak bir şey yoktu. Her 
ne zaman yirmi üç kadından biri 
sokağa çıksa bu gürültü kopuyor, 
hel'kes birbirini yemeğe başlıyor· 
du. Kazara yirmi üçten biri so -
kağa bir adım atsa erkekler der· 
hal ayaklarına kapanıyorlar, etek
lerini öpüyorlardı. 

Maazallah etrafları silahlı a· 
damlarla çevrilmiş olmasa kala
balığın bu nadir ve kıymetli mah· 
lukları yutuvereceği şüphesizdi. 

Büyük, çok büyük içtimai bir 

Bugün 

18,30 dan 19 ye kadar Fransızca 
ders, 19 dan 19,30 a kadar Ru§en Fe
rit bey tarafından musiki müsahabeıi. 
19,30 dan 21,20 ye kadar Türk muıikı 
ne~riyatı. (Mesut Cemi!, Ruıen Cev
det, Kemani Cevdet, Şeref, İbrahim 
beyler ve. Vecihe, Belma hanımlar.) 
21.20 den 21,30 a kadar Ajanı ve bor· 
sa haberleri, 21,30 dan 22,30 " kadar 
Stüdyo orkcstraıır. Hafif musiki. . 

:t28 Kh..:. \'ıırııo\ıt, ı:u.; rn. - 19,U d.'\U"I 
musikisi, mli!lllluıbt>. :?0,40 plftk ile opl'rl't po· 
plirlsi, mÜ!>nh:ıhc. :!l, 15 popiılcr "eııronll, or • 
kl'•tru 1\ou'<crl. 21,uO 11Llbcr1r.r. 22,1 :! pi) nno 
onntlnrrııdnn rniırf'klu•p koııst'r. 23, 10 lirler .. 

2S,25 dnrıs mustldsi. 24 ınüsııhııbe. 

11'?3 lihz. Bülm•f, 16t m. - ıs - . 1!'1 her 
ı;;-liııkU ııcşrf.\ııt. 1!l konser ,.,, müııahabder. 

20 füıiwrııltr. 20,l.'~ rııdyo ork,.~tr11111 ;?1 kon· 

Jcrans, 21,13 oda musikisi. 21.tS a k şarkı • 
nlrınrn a:iiftf'lf'rl. 22 tııgıınnl. 22,SO pl,\·nrıo 

l<Onı>erl. 28 hııbcrler. 

;aı; 1\h:r:. Budıı.pcşf.('. 550 m. - 20 piyano 
konr.slr. 20,tO mii•ahıılıe. 21,20' ptAk il,. opl:' • 
rn, 21,li:> lrnnfrruns. 22,.ti> nuıtapc"tı- mu iki· 
hr.Jeti tarafından konsrr. 2t konfPranı. 21.13 
sljt'a n nııı<ıll<l<ıl. 

Khr~ l'rag, .170 m. - 19.10 plftk, AlmaıH-:ı 
nt':şri~ nt. 20,10 kıırı ı knt'frl~·at. 21,45 \'leli~-. 
den nnklrn Frnııııız modrrn mııılkiııl. 

718 Rh7.. Jtoma, 420 m. - 21,4.; Cllmparl
den naldC'n dlnle,yirllerln arzularına .c-öre par

!;ıılar. 28 \"aryct.e. 2,t habt'rler , 

inkılap olmuştu. Ne milkiyet, ne 9;so KhT~ Breslau, Sl6 m. - 20 rad~·o or· 

ı l 
. . l kt'~tnııır, mil!lllıabı:. 2ı:,.t.'i piyano l;on erf. 

de sermaye mese e erı ınsan arı 2,1,15 .. ınrma orpıı konsr.rı. 

me§gu\ edemiyordu. Hitler, Mus- Kh~. n..,ııbcht..nct""ndrr ıın1 ın. - :?1,1~ 
solini unutulmuştu. Yalnız bir fi- (Chambcrlaln) keçi. 2! n~eli h lif mmılkl • 

kl'r cereyanı dünyaya hakimdi. 28 lıabcrlrr. 2s,so spor. 2s,ır; haberler. z ı 
dans mmılki~I. 

Milyonlarca inaan: "Hiç kimse bir 
tek kadını kendisine hesredemez; 
bu tabiate }<arşı gitmektir.,, diye 

bağırıyorlard. 

Ne Olursa olsun, bu esnada be· 

Khz. \'1)-an:ı, ll07 m. - 20,l?O Honnl mnoıl· 
ki takımı (lmartf't). 22,M Tl'ııplt t'dllmf'ml"I· 

tir. 23 h:ıberler. 23,15 J,ımff'raru. 23,SIS piyano 
kon!lrrl, 2t.O:> taganııill CR7.bımt. 

23'? KhT~ Lüksemburg. 1sıoı m. - SkRndi· 
na1rya n!"}rlyntr. 20 plt'ık. 20,1.; haberdr. 20.20 

şeriyete hediye edecek sekiz tane plAk, mUsahııbe. 20.s:s plll.k, 21 radJo orkt"• • 

kıza sahip bulunan Nuri Beyden 
daha zengin bir fani tasavvur o· 
lunamazdı. 

traı;r. :?l,lj hab!'rlrr. 21,40 konserin dc\·amı. 
22 pl.,k. 22,30 hliyllk lrnııscr. (ra<lyo orkr,.iTR· 
111). 28.25 tagnmılll İtalyan operetleri. 23,40 
ıl:lns JlliUdnrr. 

Bu şayanı hayret rüya onu cen· --------------
netin yedinci katına çıkardı. Mer· 
merden bir sarayda oturuyorlar· 
dı. Kapılarının önünde sekiz at· 
lı bir araba bekliyordu. Evin uç· 
suz bucaksız bahçesinde bir or , 
kestre mütemadiyen ilahi naeme· 
ler çalmakta idi. Odasında içi el· 

Z AY 1 

926 senesi liman dairesinden 
aldığım cüzdanımı zayi eyledim. 
Yen isini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Nuri 

(1247) 

maslarla dolu bir ka:"a daima gözü V A K J T ' 
önünde bulunuyordu. 

1 
• • * 

Gündelik. ::uyası Uazel• 
Nuri Bey yalnız ~aşına .uyu~a- ıstanbul Ankara caddesi, (\.'AKIT> yurdu 

ğa geldiği odada bırdenbıre goz· ·rnı.EFON NU1\1AıtALARJ: 
}erini açtı. Başı ucunda sekiz kız· ı Yıı::ı lşıerl teıetonu: 2n;~ 

d B. t ft idare telefonu : u:no 
}arından biri var ı. ır ara an 

l'clgrnt adresi: lstanbuı - (\'AIU'I') 
onu uyandırmağa çalışırken bir PoatR kutusu No ~ 

taraftan da: AUONE ıu:mr,ı.u.:ıu: 
- Baba, . Hatice evleniyor, u· 

yan!.. Diye bağırıyordu. 

Nuri Bey, uyku sersemliği ile 
birdenbire yerinden fırladı. Kuru
muşboğazmdan kelimeleri güçlük
le çıkararak haykırdı: 

- Kiminle? Prensle mi? Aman 

dikat etsin.. Sakın erkek doğura· 
yım demesin ha!.. 

_Ne prensi canım.. Uyan ba-
1 ba ! . DPli mi oldun?. 

rorıdytı Ecnctı1 

::.enelik 1-100 lir. ııoo ff.r 
fi a3·1ıı, 730 1-ljO 

s il~ lık 400 !100 

ı allık 150 :~oo 

ıt.AN t l'ltE'"fLt,HI : 

J"lcarl ilanların lltlrı ı;ayıtuıarında san· 

timi SO kuruştan başlar ilk ııayıtııdıı 250 
kunışıı kadar çıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı llAo verenlere atı 
ayrı tcnzilAt varıtır • 

H.cslmll llAnJarın bir ~atırı ıo kuruştur 

KUÇtlll 11.Al\'LAlt: 
Nuri Bey kendine geldi.ği zamanı' 1 

b l Bir Octası 30. iki d(•aııı 50. Uç detıı.sı tS:-ı 1 
saadetinin bir rüyadan 1 aret 0 ·: dört defası 75 \·e on defası ıoo kuru~tur. 
duğunu anladı ve bir anda cenne· Uc; aylık illin \·erenlerin bir det11sı mecca· 

tin yedinci katından cehennemin' nr.ndlr. Dört satırı geçen llAnlarm tozıs 

j 
ııatırıarı be§ kuruııtan bMap edilir 

yetmiş yedinci katına yuvarlandı- lll•~••w••ını•••••••llli 
ğını hissetti. 1 kardeşlerine otuz lira aylıklı, bir 

Şimdi sekiz kızı da haşına top- ı katibir: hlip o1duğun~ı hararetle 
lanmıt, yukardan asağı ikinci müjdeliyorlardı. 

111 Casusluk Maceralarından : 11 

BİN MASKELİ KADI 
Violet Mog kapıyı açmıştı. Dilsiz se.la 
mından sonra ikisi de vapurdan çıkt!laı 
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Bütün ihtiyar zabitler gibi, kap , lngiliz ajanları bu büyük seyahal 
tan dahi ..-erilen emirlerin nıçın planının muvaffakıyetle tatbiki 

ve ne sebeple verildiğini sormak için bütün teferruatı en ince nok• 

ve düşünmek . itiyadında değildi. tal arına varıncıya l<adar düşiin 
Onun nazarında emir emirdi. O · 

nun için gece yarısı tam saat on 
ikide söylenilen yerde bulunmuştu. 
Ortalık karanlıktı, çünkü harp I 
halinde bulunduğu için liman da
hilinde ancak bir iki fener yan•· 

1 

yordu. Kaptan karanlıkt~ etı-a· 'ı 
f ına bakınmakla meşgul iken genç 
bir bahriyeli zabitin yanında zu· ı 

hur ediverdiğini görmüştü .. 
1 

İkisi de bir kelime bile teati et· ' 
memi§ler, fakat ellerini şapkala· 1 

rına götürerek selamla!-mışlardı. ' 

Bu esnada kaptan genç bahriyeli 

1 zabitin yüzünü tetkik etmekten 

kendini alamamıştı. Bu tetkik 1 

neticesinde genç bahriyelinin kız ! 
gibi güzel bir delikanlı olduğunu 1 

anlamağa muvaffak olmuştu. 

Kaptan gemicilik hayatında 

bu kadar kıza benziyen bir bahri· 

yeli mülazim görmediği için fev • 
kalade hayret içinde kalmıftı. Bu 

itin içinde büyük bir sır olduğunu 

anlamakta da güçlük çekmemişti. 
Fakat kaptan vazifeşinas bir a· 

dam olduğundan hiç sesini çıkar· 
madan zabiti vapura göndermiş 

ve kendi kamarasına yerleıtirmit· 

ti. 

Genç zabit kamarada yalnız 

kalınca batındaki bahriyeli kaske

tini çıkararak batını sallamış ve 
derhal kumral uzun saçları bir 

ipek çerçeve gibi g~zel yüzünü 

ihata etmişti. Violet Magg haya· 
tının en büyük macerasına doğru 

gidiyordu.. Öğleden sonra Swan· 

sea vapuruna iki lskoçya alayı ilt 
bir Amerikan f ırkasmın ağırlıkla· 

rı da yüklenmi,ti. Koca nakliye 
vapuru gece yarısından sonra saat 1 

ikide limandan hareketle Man~ 1 
denizini geçmeğe ba~lamıştı .. 1 

1 
Violet Magg ertesi sabaha ka· 

k 
. . 1 

dar mükemmel bir uyku çe m·ştı . 

Swansea vapuru Banlogne lima· 
nına girerken düdük çaldığı za· · 
man casus kız uykudan uyanmı~· 1 

tı. Hemen başına şapkasını giy· 
mis ve üniformasını düzeltmisti 

~ . 
Ondan sonra kaptan gelerek ka · 

pıya vurmuş ve Violet Magg ka.· 
pıyı açmıştı. Dilsiz, sdfı.mı müte· 
akip ikisi de vapurdan çıkmışlar· 

dı. Hava kapalıydı . ince biı 
yağmur yağıyordu. Swu .J" :r.claıı 
üç yüz metre kadar uzaklaştıkları 

esnada arkadan yavaı yavaş bir 
1 

otomobilin geldiği gönilmü~tü. Bt1 

müş'erdi. Fakat bu ajanların hiç 

'ıirisi ne Violet Magg'dan, ne de 

r·nun yapacağı işten haberdar idi .. 
1 .er ... 

O otomobil Violcl Magg'ı rıh~ 

tımdan şehrin kenarındaki bir 

köşke götürmüştü. Bir Fransız ca· 

susu olan bu köşk sahibi de ağus· 

tosun sekizinde sabahleyin bir in~ 

giliz bahriye zabitinin köşke gele

ceğinden ve arkasındaki bahriye 

üniformasını çıkarıp Amerikalı 

bir salibiahmer hem~İrcsi kıyafe

tine gireceğinden başka bir şey 
bilmiyordu. Diğer birisi. bir İn-

giliz casusu da. saat on bir de o 

köşkte bulunacak olan hasta bakı· 

cı hemşire Gladis Younc'a mühür

lü bir zarf teslim edeceğini bili

yordu. O İngiliz casusu bu mü
hürlü zarfın içinde Gladis Y oung 

namına lanz=m edilmiş bir pasa .. 

pot, bir çok para ve Luganoya ka

dar bir şimendifer bileti bulundu
ğundan haberdar değildi. 

Violet Magg lam saat on ikide 
o kö!klcn çıkarak yaya olarak yti-

rümeğe başlamıştı. 11k sokak kc .. 

şesinde bir otomobil bekliyordu 

Bu otomobil onu alarak gimcndi

feı· istasyonuna götünnüştü. Elin· 

deki bilete göre kendb'n"" tahsis 

edilmiş olan mevkiin 

rafta bir deri hın ul 
Bu bavulun anah~arı 

üstünd-?ki 

duruyordu. 
komptuh-

man kapısmm sağ lRrafındnki ya~ .. 

tığın c:.rlrnsında g'zlenM.§tİ. Violet 

Magg öğleden sonra Par:se vasıl 

olmnljtu. Krz Par' stc lmlmadan 

~imal istasyonund~n ç:kıp Liyon 
istaayonuna gitmiş ve orada tek 1 

rar trene binerek Cenuba doğru 

hareket etmişti. Ertesi günü Vio· 
let Magg lsvic:renin Lozan şehrin

de buluııuyordu. Kız tabii Fran-

1\a ve ls·,dçre hudu~lannı kolaylık
la gcç.m'~ti. 10 ağustosta nk~am 

geç vakit Lugnno gölünün kena -

nnda Villa Gercseoyu ziyaret et 

m:şti . Kızı getiren otomobil u • 

zaklo~tıl.tan bir çeyrek •nat sonra 

VillnPnı deniz kenarında kap1sı 

önünde bir mo~ör durmuştu. Bu 

motöre bir kırmıı;ı salip hem!iresi 

biner binmez motör son süratle 
gölün sularını yararak uzaklaş

mıştı. Violet Magg bu motör se · 

yahati esnasında arkasındaki 

hemşire kıyafetini çıkararak artık 

otomobil onların önünden geçmek 1 

üzere iken, kaptan daha ne oldu· 
ğunun farkına varmadan Viole~ 

Magg derhal otomobile atlayıver· 
·madam Thurn kıyafetine girmişti. 

miş ve otomobil son süratle ora · 
dan uzaklaımı§tı. Ha, ret içinde 

kalan kaptan toz ve dumandan 
başka bir şey görememişti. 

Violet Magg'ın İngiltere den 
Framaya geçmesi nasıl hazırlan· 

r.11ş ise seyahatinin diğer tefene· 
alt da ayni dikkat ve ihtimamla 

yo1uni\ komılmu~t1;1. Fran~ada, !ı· 
viçrede ~·e Almanyada bı1lunan 

Madam Thurn İsviçre tabiiyetinde 
idi. Kocası İsviçre gazetelerinin 
Berlin muhabiri idi. Mösyö Thurn 

Berlinde Charite hastahanesinde 
hasla yattığı için madam Thurn 
kocasını ziyarete gidiyordu. f sviç· 

redeki Alman memurları mada -
mm hasta kocasını ziyaret e~mesi 

için Almanyada üç hafta ikameli· 
ne müsaade etmi~!crdi. 

(Devamı v;r) 
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Iran gazeteleri mümessili 
şerefine verilen ziyafet 

Şahenşah Hazretleri bu gün 
şehrimizden ayrılacaklar .. 

lstanbul Matbuat cemiyeti tarafından 
Park otelde verilen ziyafet samimi oldu 

lıtanbul Matbuat Cemiyeti, lran Şe· 
hintahı Hazretlerinin maiyetlerinde ge• 
len İran gazeteleri mümessili Akay 
Meıudinin şerefine dün Park otelinde 
'bir Öğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafete Akay Mesudinİn kardeşi 
Ve lttilut gazetesinin Lozan muhabiri 
Cevat l>ey, l ranın tanınmış muharrir. 
lerinden vaktile Nidai l(uds iımile bir 
mecmua çıkarmış c!an Hariciye me • 
:rnurlanndan Hüseyin Han Kuds, lb _ 
rahim Huyi, Kasnn zade İsmail, Hü • 
ııeyin Dani~ beylerle, Debistanı lranİ· 
Yan mektebi muallimleri iştirak etmiş
lerdi. 

Matbuat nıunına İstanbul gazetele
ri erkf\nı hazır bulunuyorlardı. 

Mehmet Asım Beyin nutku 
Ziyafette Akay Meıudi Tiirk aze

tec:ilerine takdim edilnıiş samimi g has
bihaller yapılmıştır. Bu arada Artivin 
Meb'uıu ve Gazetenıi:z B h . . ;utmu anırı 
Mehmet Asım Bey ır:u n ti .. , . . \ u <t.ı .soy.emış· 
tir: 

Muhterem arkadaslar - . 
Matbuat Cem.1· . 'd h • . .. Yetı ı are ey etme 

teşekkur ederim B ' . b .. . . b' . · ızı ugun samımı 

ır aıle .,ofrası ct: afmda topladı. İranlı 
muhterem b ' . ır mesl-=kdaşrmız ile bir • 
leştırdi 

t 
ve tanıştırdı. Akay l\1esudı 

ranın en t . . 1 anınmış bır gazetesı o an 
(ltti~aat) ın sahip ve baş muharriridir. 

A~ı zamanda diger İran gazetelerinin 
rnıunessilidir. 

İran yalnız Şark alemine degiJ, r:arp 
alemine de zengin t'debiyatile büyük 

hizmetler etmiştir. Diyebilirim ki, hu-

gün bu sofra etra f.nda oturan arkadaş
lanmu:ın hepsi İranm Sadilerine, Ha
~rzlarına, Firdevsilerine meftun olmuş 
ınsanlardır. Türkiye ile İran bir takır:::ı 
tarihi hSdiseler sevki ile biribirinden 

e~. uz~k bulunduğu zamanlar da bile 
Turk alcrni t d . .1 .. ran e ebıyatı ı e munase-
betini keıame · . ! . . h nııştır. ki mılletın maddi 
ayatında ayrılık olsa bile fikirler ara-

ınnda daim k a ya ınhk devam etmiştir. 
Tiirkler il 1 . 

k h
. e ranlrlar arasında bugl:'1 ar· 

tı 1 b" .. ç ır ayrılık kalmamış olduğuna 
gore Türk ve İran efkarı umumiycsi 

için her sahada ıni.işterek mesai zanıa
l'll gelıniştir. :Milletler arasında her ne
vi teşriki mesainin ve yakınlıgm baş-

. langıcı iptida fikirlerden başlar. Onun 
lçin Türk ve Iran matbuatı arasında 
bundan sonra daha sıkı bir temas tesis 
etmek l~zırnd B .. b 1 t b ır. u munase et e ma • 
uatımrztn bu noksanını hatırlamamak 

mümkün ol 
r h 

ll\ıyor. Gazetelerimizde I -
an a vali il A 

b k 
. c alakadar yazıların mem-

ar e serıyetl A İ 
rana dair ha ~ vrupa matbuatrdır. -

. dıseler Avrupa gazetele • 
rınden tcrcii 
hesiz bu bi nıe suretile almıyor. Şlip-
kü gazet 1 r. zaruret neticesidir. Çi.in-

e erırn· .. 
d d ~ 12 ıçın İrandan doğru-

an ogruya telgraf ·ı . I 
namıyor. İran ı e malumat a r· 

k 'k' h f gazeteleri de buraya an· 
ca ı ı a tada g r 
ahvalini ecnebi ~ ıyor. Tabiatile İran 

M 
aıanslarından öğreni • 

yoruz. atbuat cc . . 
riz. Anadolu A ·a rnıyetınden rica ede-

J nsı ne d' d bb" 
t b 1 1 

z ın e te!je us-
e u unsun. ran h 

d - a Valini d d ogruya Tahrandan ogru an 
. . almak imkanını 

temın etsın. Anadolu J\. 
kam temin ederse Jansı bize bu im-

.. . . · · memleketimi · en buyuk bır ıhtıyacr b zın 
erta'faf l kt 

Mesudi ayağa kalkmış şunları söyle • 
ıniştir: 

Akay Mes'udi nin nutku 
Matbuat arkadaşlarrınrzrn hakkımız

da gösterdikleri değerli ihtisasata ve 
İran matbuatına hürmet nişanesi o!a

rak bu samimii celseyi teşkil etmiş ol
malarına mukabil hem kendi namıma 

hem İran matbuatı namına teşekkiirler 
ederim. Bizler, aramızda bu derece kal-

bi ve ruhi ihtisasatın sevincini kendi
lerine medyun olduğumuz iki büyiik 
sefimiz Şehinşah Pehlevi l!azretlerile 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine bun
dan böyle. bizirn vazifemiz bu dostluk 

ve birlik ihtisasatını muhafaza ve tevsi 
edecek vesaite bütün kuvvetimizle ça

lısmaktrr. Bu iki millet arasındaki ala
k;darlrk. samimiyet. ve kardeşlik ra
bıtalarının muhafaza ve takviyesi hu -
susunda biz matbuatın ne dereceler -

de müessir bir amil olduğumuza ve 
bizlerin bu zeminde memleketimize gü-

zel hizmetler ifa edebileceğimize muh
te-rem arkadaşlarım da elbette kaildir
ler. Büyük Türk milletinin kendi mem· 

leketim hakkında beslemekte olduğu 
samimi ihtisasatı ye.kından görmeme 
müsc:ıit olduğu için bu seyahatimden 

cok memnunum. Bütün İran milleti -
nin kt'ndi büyük Şehinşahrna karşr 

şiddetli bir alaka ve rabıtası olduğu i
!:İn. müşarüileyh hazretleri hakkında 

yapılan bu değerli istikbalin ve hüsnü 

kabulün İran ve Türk milletlerini ru -
hen lıiribrrine pek ziyade yakınlaştır

dığına kat'iyyen eminim. Bugün bu iki 

kardeş milletin ruhları ve kalpleri ne 

derece biıibırine bağlanmış ise. iki ta
rafın ihtisasatmın mümessili ve efkarı-

nın tercümanı olan bizlerin de o kadar 
biribirimizi sevmiş ve biribirimize ısın
mış olduğumuza ve ileride daha fazla 

rsınacağımıza hiç ~üphem yoktur. Bun
dan böyle, iki büyük Şefin iki memle -

ket için açtıkları ilerleme ve kardeşlik 

yolunda elele vererek yuruyecegız. 

ve elden gelen fedakarlıkları yapmak
tan da çekinmeyeceğiz. 

Sözümü bitirirken, muhterem mat
buat arkadaş1a:ımm hakkımda göster

dikleri ve unudulmasma imkan olmı -
yan ihtisaslara bütün kalbimle t~şek -

kür eder ve Türkiye matbuatının dos
tane selflmlarmı ve temiz hislerini İran 

matbuatına yetiştirmekle bahtiyar 0 _ 

lacağrmr arzederim. 

Yaşasın Ala Hazreti Şehinşah Peh
levi, yasasın Reisicümhur Gazi Musta

fa Kemal. 

Bundan sonra Anadolu Ajansı ls -
tanbul mümeuili vekili Necip bey, 

Türk gazetecilerinin kardeş İran gaze· 
teleri · mümessilini aralarında görmek· 

ten duydukları sevince bir defa daha 
tercüman olmuş ve Anadolu Ajansının 

iki taraf gazeteleri mensupları tarafın
dan izhar edilen arzuyu kar,ılamak i • 

çin daha geniş yardımr esirgemiyeceği

ni söylemiştir. 

Ercüment Ekrem bey, iki memleke
tin münasebatının bir tarihçesini yap

rrus ve bugiin iki memleket arasında 
tahakkuk eden dostluğu ve bunu yara

t iki büyük devlet reisi Şehinşah 
~:zretlerile Gazi Hazretlerini hürmet-

Aziz mi saf irim iz dün üniver!,İf eyi 
gezdi. Reisicümhur Hz. le Mal
fepedeki manevrede bulundular. 

Tavşan tepede Şehin~ah Hazretleri mana vrayı dürbünle takip ediyorlar. Gazi Ha uetleri, Şehinşah Hazretlerine izanat 
veri yor, Büyük Reisimiz mesafe dürbini ba şında. 

-- (Ba, tıırnfı blrlnct 11.},fada) 

mandarları ve maiyetleri bulunu
yorlardı. Teşriflerine intizarda 
bulunan üniversite talebesinin al
kışları arasında saat 10,45 te oto

mobillerinden inen Şahenşah Hz. 
kendilerini karşılıyan üniversite 
rektörü Neşet Ömer Beyle birlikte 
doğruca rektörlük odasına çık· 

mışlar ve burada bir müddet isti
rahat ettikten sonra bazı imtihan
ları takip etmişler ve üniversite
nin muhtelif kısımlarını gezmiş -
lerdir. Üniversiteye girişlerinde 
olduğu gibi dönüşlerinde de geçe
cekleri yolların imtidadınca birik
miş olan halk Alahazreti humayu
na saygı ve sevgı tezahüratında 

bulunmuştur. 

Öğleden sonra da Şahenşah 
Hazretleriyle Reisicünıhur Hazret 
leri Sakarya motöriyle Dolmabah
çeden Kadrköyüne geçmişler ora
dan otomobiJlerle Maltepe atış 
mektebini teşrif buyurmuşlardır. 

...... ~-~...,.... -

Burada yapılan atış talimlerini ta
kip buyuran iki devlet reisi avdet
lerinde Çamlıcaya kadar bir ge -
zinti yapmışlar ve buradaki gazi-

noda bir müddet istirahat etmiş .. 

lerdir. Müteakiben halkın coşkun 
tezahüratı ara ında Üsküda.ra ge

len Alahazreti humayun ile Gazi 
Haz~etleri kendilerini beklemekte 

olan Sakarya motoriyle Dolma
bahçe sarayına avdet eylemişler
dir. 

Reisicümhur Hazretleri Dolma 
bahçeden Beylerbeyi sarayına teş
rif etmişlerdir. 

Dün gece Dolmahahçe sarayında 
Şahenşah Hazretleri memleketi
mizi ziyaretleri safahatına ait o· 
larak hazırlanmış olan filmi sey
retmişlerdir. 

Şahen şah Hz.ne hediye 
edilen tayyare 

Ankara, 30 - Kayseri tayyare 
fabrikasında imal edilip İran Şa• 

henşahı Hz. ne hediye edilen mek
tep tayyeresini tayyare yüzbaşısı 

Enver Bey önümüzdeki günlerde 
Tahrana götürecektir. 

Mıs1rda memnuniyet 

Kahire, 30 (A.A.) - lran ~a
henşahı Hazretlerinin Türkiyeyi 

ziyareti, Mısırda çok muhabhetka
rane akisler tevlit etmiştir. 

Mısır, şark memleketleri ara· 
sındaki münasebatı takviye ec:len 
ve bu memleketler arasında sulhu 
temin eden her teşebbüsten mem

nuniyet duymaktadır. Bundan 
dolayı Reisicümhur Hazretleriy
le Şahenşah Hazrf etleri arasmda· 

ki mükalemeler ve bu iki kardeş 

milleti ve büyük reislerini biribi~ 
lerine bağlıyan dostluğun takviye.. 

si bütün şark için çok ehemmiyet· 
li neticeleri itibariyle Mrsır hüku-

meti mahafilinde ve efkan umu • 
miyesinde çok müsait ve kuvvetli 

intibalar vücude getirmiştir. 

Resimlerimizde. Şehinşah Hazr etlerinin Ünive:-siteyi ziyaretlerine ve Maltepedek i askeri manavraları Reisicümhurumllzl~ 
birlikte teftisine ait iki intibaı görüvorsu nuz. 

Bugün Türk gazeteciler· . 0 aca rr. 
ının sofrasını 

huzurlarile şereflendiren A.'- le ıe]amlamıştır. 
-----------------~--__ ..... ____________ _. ............ _______ , __ _.. .......... __ ....,,.,,.. ______________________ __ 

di'y d · d . Kay Mesu-e e nca e erız M 
ne dö d"k . · emleketleri-n u lerı zaman büt" 
bu t . . un Türk mat-

a ınrn denn evgı ve sayg 1 ! 
ı arını ran 

matbuatına IUtfen teblig etsinl M 
leketinıfai vücutJarile sereFlend~r. em
h' ~ . ıren Şe-
~!•h Pehlevi Hazretleri Aka M 

dı ref k . Y esu-
a atlenne almak suretile T" k 1 

~tr m 
an matbuatının temaslarına f 

vernı k 1• ırsat 

d c utufk~lığmda bulunmu .. lar • 
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Yurek · erı 
" 

1 
ten gelen tazimlerini yüksek h 

urann u-
lev' a ~unar. Yaşasın Şehinşah Peh.' 

ı, Yaşa.sın Büyük Gazi. 

Melı~t Aıım beyden sonra Akay 

Doktor • Operatör • 

Alımet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Do~dor - Operatör 

Iff et Naim H .. 
r h~ hastalıklara mütehassısı .... erra ı .. ,. 
[\) ·•c!~rı J0· 12 Orıakov ~ıfa ua,·ene sa.-. " 
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Orman mütehassısı 
çalışmağa başladı 

Ankara, 1 (Hususi) - Orman 
mütehassısı Ankaraya geldi. Or .. 
manlarımız hakkında orman layi
hası etrafında tetkikler yapacak -1 
tır. Orman fakültesinin tabiiye 
okuyan ilk iki sınıfı enstitülerde, 
yüksek iki smıfı Ortaköyde yeni 
orta orm:m mektebiyle kalacaktır. 

Buğday alım merkezleri 
geniş'etiliyor 

Ankara, 1 (Hususi) - :iraat 
vekileti, buğday ahm yerlerinin 
listesini, esaslarını gösterir ko
misyon kararrnı '·ekillcr heyetine 
vermiştir. Bu seneki alım mer
kezleri genişletilmektedir. Fiatlar 
eski derecesini muhafaza edecek
tir . 

125 Şehit çocuğu sünnet 
edilecek 

Ankara, 1 (Hususi) - Hilali· 
ahmer Ankara merkezi 23 tem -

muzda Bomonti bahçelerinde ve
receği mutat gardenpartilerini ha

zırlamaktadır. 19 temmuzda 125 
şehit yetiminin Şehir bahçesinde 

~ünnetleri yapılacaktır. Ankara 

Her ikisine 25 - 30 talebe alına- =-=-~---....,-------==-~-- esnaf cemiyetleri 125 ~ocuğa li • 

imtihanı zrm olan ihtiyaçları lemini t.-ahlıl;t 

etmiştir. 

caktır. Vekalet bunların mua} .. 
}imlerini hazırlamaktadır. Talebe 

çokluğunda müsabaka 
yapılacaktır. 



~-.. ıo - VAt;ll 

P a pen istifa mecburiyetinde bırakılırsa Hidenburg ~ekılece~ 
lflF {B!l§tarafı l inen sayıfa4a> n~ hareket edenler ve milleti ez· ' Vcıtefayada doamuştur. Cihan ~e elit Parisiyen, diyor ki: 

Roehm, Hitlerin malumatı ha· mek için ellerindeki kuvveti isti- EMiRNAME harbine alelad~ bir nefer olarak "Dür.kil hadiselerin Hitlcr iM 

ricinde olarak Fon Şleher ile ve mal eyliyenler hakkındaki hüküm 
Berlinde pek maruf olan bir ada- ve kararın çok kati ve şiddetli o
mm delaleti sayesinde münasebata lacağını görecektir. Hitler, hücum kıt

aları reislerinden 
neler istiyor ? 

iştirak etmiştiç. Kendisi 1922 se· lalinin ilk safhasını kati ıurettt 
nesinde nazj 'fırkasına $İrmip ve bitir~effi'1k ihtimali vardır. Alr 
1923 te bir hücum kıtasına reis ol- sülamellerin uzun müddet deva~ 

giriımiş idi. Bu münasebat ve Hücum kttaatı reislerinden P.JUf ve de~celer~ sırasiy,le kaza - etmesi Mhildir. 
narak 197/ı senesinde hücum kıta- Le Journale göre müzakereler ecnebi bir devletin yedisi kurşuna dizildi 

Berlindeki sefareti tarafından Berlin, 1 (A.A.) - Reuter bil- lan nıilli1 grup reisi olmuştur. 'dur: 

öğrenilmit olması üzerine gerek diriyor: }-lücum kıtaatı rüesasın
f Jrka namına ve ge,ek devlet na· dan olup tev ·if edilmiJ bulunan 
mına hemen meseleye müdahale yedi mühim şahsiyet kurşuna di-

... !B&§tara!ı ı tncn saytfada) MevkP4f milis reisleri mah· "Goedngciler, Goeringdleri e'J. 

etmek bir zaruret halini almış bu- zilmiştir. 

bulunuyordu. Bunlardan ücü Münih, diğerleri 
Hitler gece tayyare ile Münibe Berlin, Silezya Saksonya ve Pa· 

4 - Hücum kıtaları :reislerini~ 
sadelik !tususunda nümunei imtiııal 
olm"larını isterim. Hücum kıtala -
rının Berlinde muhte§em bir tarzda 
yerle:imİJ olan ve ziyafetlerine ayda 
30 bin mark sarf edilen umumi ka -

gitmiş ve işte en ziyade alakadar meranya teşkilatına mensup idiler. rarga'ıının derhal ilgasını emrede -
olan rüesanın tevkif edilerek hap· Dün akşam irat eylediği nutuk· 
ıe atılmalarını emretmiştir. Hü • ta M. Göring, ezcümle inkılabı 
cum kıtaatı reislerinin bir çokları- mutazarrır etmek ve hükumeti de
nın bu gece tevkifleri esnasında virmek üzere bir plan tertip edil
gayri tabii ve gayri ahlaki müna- miş olduğunu söylemiştir. Hücum 
sebetlerde bulundukları tesbit e- kıtaatının efradı iğfal edilmiştir. 
dilmittir. Bu hareketin başında sabık başve-

Hitler bu yartlnm merhametsiz- kil fon Şleher bulunmakta idi. 
ce detilmesini emretmi§tir. M. ~lmanyanın Avuaturya 
Hitler, M. Göeringe .Berlinde de hudutları kapandı 
.f.ynı suretle hareket etmesini ve Viyana, l (A.A.) - Havas a-

rim. 
Hücum kıtalarının bütün reiıle

ı·inin diplomatik namı altında ikide 
birde ziyafet vermelerini menede • 
rım. 

5 - Hücum kıtaları reiıleriain 
lüks otomobillere binmemelerini 
kat'iyrcn arzu ederim. 

6 - Alenen içki içip aarho~ olan 
hücum kıtalan reisleri, milletin ~e
fi olmak liyakatine malik dqiller . 
dir . 

7 - Bütün hücum kıtaları reis-
bilhaaaa bu ıiyaıi fesadın mürtec= janımdan: Almanyanın Avustur- !erinin, miliılerin temiz bir müesse-
amillerinin yakalanmasını emret- ya hududu tamamiy]e kapatılmıJ- ıco.in seciyesini muhafa,za etmele•·i-

T bl M H . 1 · h'' ni temin eylem~lerini talep ederim. ,mittir. e iğ, . ıt erın ucum tır. Almaµyadan gelen trenler ta· 
Her annenin çocuğunu, ahlak ba

kıtaatı rüesası karşısında bii· hita· mamen bo~tur. Çünkü yolcular - kımından bozu1acajı hakkında kor-
be irat ederek J<endisinin bu kıta- hudutta inpıek mecburiyetindedir-
ata olan sadakat ve merbutiyetip- ler. Avusturyadaki tedhiş hareke
den bahsettiğini ve Roehm'ü her tinin ,.aayesi, 'kinci bir nazi inkıla
za;an bir çok hücumlara karşı hı vıicude getirmek maksadiyle 
himaye eylediğini, fak~t vakayi hücum kıtaatı tarafından y.apdan. 
ve hadisatın kendisini şahsi hissi- 1':ızırlıklard<ın efkan umumiyenip 
yatı bir tarafa b!rakarak devletin tlikk~tipi ba ka ta.rafa çevirmek 
menfaatini V"'- nazi hareketini mü· 'd' ,,.. ı ı. 

dafaaya mecbur kıldığını ilave et- Çarşamba günü akşamı Avus· 

aektedir. turva hi;cuıp kıtalarına bombalar 
J ı 1 1 

Hindenburg Cümhur reis· verilmistir. 
t' 

ll!)inden fiekilecek Berlin, ı J~·~) - ~ Hitler 
Varııova, 1 (A.A.) - lllüstro- Münif.;tep., Clü,ı kendisini Goden-

Wayn Kurjer Kondozianni, muha berg~en avdette İo;tikbal eden M. 
fazakar fırkaay mensup bir Alman Göbels ile birlikte ve tayyare i)e 
tarafından Da.uzig muhıı.birin~ ya- dönmüştür. ' 
pılmı§ olan aşağıdaki beyanatı M. Göringin beyanatı 

ku hissetmeksizin ılıücum lotalnrına 
tevdi edebilmesi İcap eder. Binaen
aleyh bütün hücum kıtaları reiıleri
,nin ceza kanununun ;ıs inci trn'dde-
sinin kastettiği cürümlerin fırkadan ti 
veya hücum kttalarından tardedil -
~k suretile ~ycsici ı._.,Ji ,,:.ı.. ı 

kl\tle takip ve tatbik etmelerini is-
terim. 

8 - Bütün hücum lataları reis-

:~eşrotm~ktedir: Berlin, 1 (A..A.) - - M. Göring reisi Henes te bulunuyordu. 
M. J;litler Neudecke MareJal aşagwıdaki beyanatta bulunmuştur: H' l d l 

ıt er, m~İy;etin ekiler e bera-
Mindcnburau kendisinin Fon Pa· Zavallı milisler ~azifelerin 

IP her bu eve girmiş ve Roehmü biz-
peni kabineden ,ıkarmak tasavvu- den inhiraf etmisler ve sebebi ne zat kendi eliyle yatak odasındc 
runda olduğundan haberdar etmek oldugw u malum olmadan tela§a dü· 

t~vkif ~tmiştir. Roehm hiç bir şey: 
i~in gitmi tir. .şürülmü§ler ve s lahlaJ1:dlrılmışlar- söy~mcksizin ve hiç bir muk:ıve-
~arburgda irat edilmiş olan dır. lnkılaP.la beraber yür~nüldü-

M l M ffilet ~österweksizi~ teslim ol~uş-

karneye verilecekler 
B.erlin, 1 (A.A.) - M. Göering 

ecnmbi matbuat mümessillerine 
b~anatta bulunarak, ya~h~ haber 
lerin intişar etmemesi için hudut· 
;ları kapatmış olduğunu fakat ken
disinin hakikati gizlemiş olmakla 
itham edilmemesi için matbuat 
mümessillerini cereyan eden veka
yiden haberdar et.mek istediğini 

söyle:qıiştir. 

Prusya başvekili demiştir ki: 
İki haftadanberi hücum kıtala-

.r.ı reislerinden bir kısm~n~n ikinci 
bir inkılap yapmak için kahraman 
milisleri baştan ç.ıkarmıya çalış -
tıklarım biliyorduk. Bunların 
entrika ve tasa vvurlarmın da ne 
olduğunu biliyorduk. Erkanı har
biye reisleri Roehm vazifesinden 
azil, fırkadan ihraç ve tevkif e • 
dil~i~tir. Şim~i hapishanededir. 
Ve hakkında veril~cek hükmü bek 
lemektedir. Milis reislerinden 
tevkif edihniş olanlar mahkemeye 
verilecekierciir. Soi cena,hın bir 

tür. 

J'lman matbuatı Hitleri 
takdfr e.di,Yorlar 

~erlin, 1 (A.A.) - Havas a
jflın~ı bild\riypr: 

Bütün Alman matbuatı, tehli
keli siyasi unsurlilrı~ fa~liy~tlcri
ni cez~lanı;lırınak için M. H itlerin 
göstermiş olduğu sürat ve iradeyİ 

nutku tasvip eden areşa ın · g~ ü ı. al de bunlara inkılP ba karşı 
Y.1.r. ,-, tur. Aynı zamanda Henes te t~v-

F on Papene müzaharette bulun- vürüniilu"yor denilmiştir. isin feci k l Berliner Mo~·genpos~ roylc '"'azı-
J , <Lı - r. if o ~nmuştur. Roehm tevkif e- ~ J 

cluğu ve M. Fon Papen istifa et- hraf ı, irtica ile korn~r.i tliğe gi- l' 1 yor· 

takdir etmekte mütefiktir. 

k l k m di ıı-.ien flYnı z~manda erkanı ~ar· · 
nı~k mecburiyetinde a !rsa en· dildiği halde Hitlerci milislere biyesinin ve muhafızlarının bir "Şüphesiz M. Bitler için bu sert 
disinin de reisicumhurluktan çeki- b·:ınları ı't1 a•·e cdenlrr:n ı'kı'ncı· bı'r h k t' k k '-

~ - • çok e;fradı da tevkif edilmiştir. are e ı yapma ararım vermeK 
leccğini söylediğini rivayet etmek- nazi inkxlA.bı yapılacağından bahs Tebliğ. hi'cum kıtaatmın hu tas_ kolay olmadı. Fakat, o, bütün 

tedir. etmeleridir. fjy,,.sinin ehemmiyetini kayedt- wil\t;tin kendisine olan sağlam 
Re!. •ı'cumhurun bu sözüne kar 41 1 B · b l k' ' ı k ·11· l' 

"' ::ı u ışte a~ ıca mutavassıt es ı mektedir. imaniy e, artı mı ı sosya ızm 
M. H~tlerin Marburg nutkunun M. ba,vekil F 01:; \elttlr olmuştur. $.en 

0 
ek"I h.. k t t . ile hiç b\r al~kaları olmıyan ve 

ı:-on Pa.nen icin fena hiç bir tesiri ..ı· • R h ·ı h' , ı.: d l ~a.şv t ucum ı aa ı reı· b'l ·1 t h' t b ~ l 'I' ,.. ~ıaı o~ m ı e ecnc ı w,ır ev et . . 1 ti . • ökU ~ene ı er ı e va ana ıyane ag a-
l w d' d b l d w • s nın apo e erını s yor 1 o mıyacagr va ın e u un ugu aras~ncla ··e kat y;n m.em!,1un ol· rı tesis et~ekten $:ekinmemiş o an 

s5ylenmektedir. maları imk~nı mevcut olmıyan . Londr~, 1 (~·9:) - Rö~ter a- unsurlara ka.ı; ı §;id~eV,e h~reket 
~inci bir İl'.\klflp yapabile- 2\rıasır ar,f1ımda irt'bat memuru va- Jansı Berlınden ıstihbar edıyor: eUxıesini b~edi,ğini hiliy9rdu.,. 

ce\der:ini zannede}:':ler •. zife!\ini görmü§tür. Geceleyin, hücum kıtaatmın "!darenin .sada\ç~t, teminat ve 

ılJerlin, 1 (A.A.) - ~a.tbuat Tabiidir ki M. Fo9 Şleherin öl· kendi aleyhine, reisleri tarafın- şerefe istinat,. ettiğine dair Alman 
mümessillerini kabul eden Prusya rnesi kt;ntl.i2'ini tev~if edenlere kar- dan seferber edildiğini haber alır milletine teminat verilmi! olmas:
ba§vekili [\11. Göering, hücum kxta- şı taarr\;ız etmiş olr.:ıas•ndan ileri alm~z, M. Hitler, sabahın saat na memnun olduğunu knydeden 
atı idaresinin harekatını takbih gelmi~tir. dördünde tayyare ile Münihe git- Berliner Tagcblatt gazetesi "dar-
etmit ve bu kıtaatm irtica ·ıesıkı ljücum kataahnın miş:ir. Aralıkta, dahiliye nazırı benin tam zam~nıııda vurulduğu-
bir alaka muhafaza ettiğini ve bir emarname..si bizzt\t Münih polis müdürü ile hü- mı ve tam netice verdiğini,. yaz -

') 
ihtilal çıkarmağa t~ebhfu etmif Bedin, J (A.A.) - Nazi .fırl<ası cum bta tı rcis'ni tevkif etmiş ve maktadır. 
olduğµnu aöylemi§tir. Roehm ile mu\ı\':berc bfüosu bildiriy,or: bunların i'polctleri başvekil tara- Alman hadiseleri J.rnr~ış1nda 

- bir ecnebi devlet arasında ve gay· -M· Hitler Münih tayyare karar· fın-la.~ ke~di eliyle s~külmüştür~ fraRSI~ .pfMaT• up:ıumi~·esi 
ri memnun kalmalar• tilbİi.<>Jan es- cgahına .sabahleyin ~ t~ :vaaıl Mute\\kıben M· H,ıtler, yattıgı Paris, 1 (A.A.) - Havas ajan· 
ki ~evair açlawları aral'ın9a mü- olmuş ve Münih hüct.Wl kıti'..alma j odada Rochmü tcvk:f cbpiştir. ST bildiriyor: 
nasebet ve teması temin eden eski şöyle bir cmirpame neşretmiş ol- Rochm bu muameleyi protesto Fra,ı::sız f'fk?.rı mr-umiycsi, Al-

ba,vekil Şleh~r olmuştur. duğun:ı öğrenmiştir: etmemiştir. ın~nyanır. s}yüc;İ v:-ziyetinc!e bi1 
Bazı kimseler ikinci bir inkılap "Hitler, biz:m aleyhimizdedir, Hücumıkıtaatı rüesasından Hei- gün ce~ı·i ~~ş.J ç<>rclcri bclunması~ 

yapabileceklerini zannetmi~lerdir. ordu, bizim aleyhimizale~ir.,, nes ile daha bazı ,şahsiyetler de şuİ nı ·91? e.tti_rc:c.k biı· karışıl·lık ol-
Runlar, bu hatalarını pek pahah Bavyera dahiliye nazın Münih- kast teı·tibinde alak~clar görijle • du~unu, bir rnüc;lr;lettcnberi hisse-1 
ödiyeceklerdir. Hitler, devletin teki hücum .kıtaatı rüesasını şahsi rek tevk:f olunmuşlardır. diyol'du. fakat bu kadar ani ve 
idaresini ıkuvvetle eliQ..de -tutmak- karariyle tevkif etmiştir. M. Hit • Tahtı tevkife <\lınan reislerden bu kadar şicl(lctli bir aksm..,,mele 
tadır. ·lnkılibı yapan biziz :ve vur- ler bunh rın apoletlerini bizzat Rochm Hcir.es ve Ernst M. Görins intitar etffl,cktcn zaktı. 
duğumuz darbe serke lere V/! irti- kendi eliyle koparıp atmıştır. tş.rafmdan, Prusya devlet ~W-ası yor: 

tam gayri mem1'Wl ohn unsurları- Hitler, bundan sonra sabahleyin azalığından azledilmişlerdjr. MatİP. gş.zcıesi, şunları yazı· 
na vurulmu§tur. Bu jcraat netice- saat 5,30 a yfü:başı Rcehmin Hücum kıtaatlnın yeni reisi "~idde~lj a d .. iJar:ı.clkri11 hcnü7 

tinde devletin ıatveti bir kat daha Badvicsscdcki sayfiyesine gitmiş- Berlin, 1 (A.A.) - Roehmün .bitruAdi8ini kabul etmek icap .et· ı 
artacaktır. Millet, kendisi aleyhi- tir. Bu sayfiyede hücum kıtaatı halefi olan Victor Lutze, 1885 de mektcdir.,, ( 

ıniJtir .,, 
ı8.u gazete, müfrit her,h~ngi b~ 

teşebbüsün inkişafına Reicluvcht 
tarafından mani oh.!nmu g\bi ol· 
duğunu da bi\qirm~ktedir. Q.tğrJ 
birçok ga:ıeteler de hu fikiı:c\edir 
Ve 1914 teki Pusya askeri idare• 
saltas nm tekrar ihyası zamart 
geldiğini tahmin etıne~tedirler 
F.igaro ga;ıetesi eliyor ki: 

"Almanyanın Reiahwehrin e 
linde olduğu vakıası meydana çık 
mış gibidir. Hitler. bir ti~a~l o 

larak kalabilir, fakat hakikatU 

bir esir oluyor.,, 
Le Jour gazetesi. şu suali sor\J' 

yor: 
'Uiitler, va~iy;eti idare mi etti 

yoksa takip mi etti? Herha.ld 
Prusya Reichswehrinin Alnıanyat 
galebe çalmış gibidir.,, 

ingilterede akisler 
Lon<lra, 1 (A.A.) - Hav"ı bi~ 

diriyor: 
Almanyada cereyan eden dürt 

kü hadisel~rin Londrada hasıl el 

t\ği ilk tesirlere tercüman olaf 
"Sundey Express,, gazetesi, 

yolda beyanı wütalea ~tmMtedir 
"Hücum kıtaatı saflarında t~ 

rik fjdilmiş fesat cereyanı ile bu ' 

nun tedibi için k\lllanılan m~to~' 
larm naayona.,1 .aosy,al\at rAii~in\t\ 
otoriteaini alt wt ettiği üphe gö . 

~ürmiyen bir ke~fiyettir. :Bundl\~
1 

sonra M. Hitler, kaybettiğini ye 

niden elde etmek için azim şölr 
retinin bütün nüfuzun1.1 kullanma 

P.:a mecbur olacaktır.,, Heyeti un-· 
:> miyeısi \tibariYıle, pazar günü çı 
kan gajjteteler, "Mal'burg,, da ire. 

olunan nutuktanberi her an lr.~ 
lenmekte olan bu hadise,ler.in mut 
telif safhalarına ait tafsilatı ki 
yıtla iktifa ederek, henüz mült' 
lea beyan etmer.ıektedirler. . 

Maa:ıra<:.fih, İngiliz g~zetele1"1 

nin bu havadisleri naklederkc~ 
~ullandıkl4'rı manidar b"tlıkllf 
ı-litler .kıtaatı saflaıJnda zuhur ! 
den if ratkarane harekatın t~di~ 
iciıı kullanılan kanlı tedbirle_r.if 
l~gilterede çok acı bir tesir şaP. 
mıs olduğunu ihsas eylemektec:lif ,. 

Meclise verilen layihaJ a1 
Ankara, 1 (Hususi) - Y arAdl) 

mü:cttitleı·ine salhlliy,et verilmeli ~· 
liyc müfetti~lerile murakJQlarının hl' 

sap müt~has.am kullanılan ,yer) rd.' 
...... . hl'' dahi tetkikat icrasile vergı :ı;cı>a.tra 

rının nisbetlerinin tayiw en !>~yük oJf 

ridat meO\uruna bildirilme.si, Türb:i) C' 

den müs~d~i;ı: har:ce ,ka,çır•'an ta"ı • 
vilat esham, nül \ t, kıvnbiyo kaçaiı • 

I ~ 
~ılarınm muhakemcliıinın ı,anunen Y 
pılması, aiımı.c<:ık cezaların yarısı kacf~ 

· 1 • ·ı e•1
' rının nıuhbır ere peşınen verı m 

yakalannn kıymetlerin :ı.ltın kaçakçtfl• 
ğınd\}kİ gibi ınÜıi\tİere edilrneıi, m~I-~ 
Seyriscfainin tasfiyesi hakkında ~I". 
k.-dar komisyonun hazırlawğı dcıı>İ' 
~ ~ 

yolları işletme müdürüoÜD nuare!' .. 
de a .. ;si mnli:rcdcn biri divandan, iiJI' 
iktısattan müntehip murahhaalarcl1', 
te~kil edilecek heyetin t;uf»-~ iıini ~ 
ayda bitirmesi, hazaııeye ayr~ca n•~" 
külfet yüklctmeme5;i, mülga jdNtP, 
nlacaklılann idarenin borçl.ul•~ 111'1 
~;:tlaşt.ırılmaşı, •om~y.<?na beyilqnro1' 
vcrmemiı ol.,nların yeni heifetip wrı 
kiilündeo 15 gün ıçiq.de rqiiA.Cfl&t ' 

11 meler;; ifürk tcb~aııına ~j~ ~C;Jebi ~, 
lckctlerdeki menkul, gayri qıeqkJ.Jl ' 
!arla bilumum hak ve menfaatleri' 
veraset intikal vergisi mcvzuuna itlı 
li layıhaları meclise verildi. 
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IAKBA 
~ 

1 Ankar~da A K b A kitap 
' evinin birinci şubeıi modern 
~ bir ıekilde Maarif Veklleti 

karıııında açıl1&11hr. A KB A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınııı ıerek kırt11iye· 
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap ey)erinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaaiıı 
kitapları ve V AKIT' ın neıri· 
yatının Ankarada utıı yeri 

l'AK/1 qezintisini unufmalJınız 

Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hazırladık 

A K B A kitap ev:eridir. 
Al<BA Merkezi Telefon 
Birinci Şube 

: 3f !'l? 

: 1761 
ikinci Şube ; Samın P.tzar 

•1111ıı...-m111111t111111111Ullllllflll1DllllllDllllHUI 

lstanbul İkinc i tcra Memurlu
ğundan : 

Gazetemiz okuyucularına 
mahıuı olmak üzere bir ıezinti 
tertip etti. Bu ıezintinin vapur· 
la denizde veya buıust bir tren • 
le lıtanbuldan uzakça, ıık aiaç· 
lı ve çok ferah bir yerde yapıl • 
ma11, buna ittirak edeceklerin 

ekıeriyetinin arzusuna bırakıl • 

mııtır. 

Bu ıezintiye davetli olarak 

iıtirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on bet Haziran· 

dan itibaren ıazetemizin batlı • 

tının yanında netrine batladı· 

tımız kuponlar mukabilinde bi· 

letlerini alacaklardır. Kupon· 
larm neıri 31 Ağuıtoıa kadar 
ıürecektir. Şimdiye kadar 
çıkan kuponların idarehanemiz
den tedariki mümkün olduğu 

ıibi müvezzilerden de iıtiyebi • 
lirsiniz. 

Gezintimiz için hazırladığı • 
mız proiram bir çok sürprizler· 
le doludur. Meıeli muıiki kıımı 
herketi tatmin edecek şekilde 

tertip edilmiıtir. Bundan batk~ 
muıiki yalnız vapurda kalmıya· 
cak, ıidilecek yerde de gezinti • 
Yf'ı ittirak edenleri takip edecek
tir. Proiramı neırettiiimiz 

vakit mükemmel, vadimizin yal
nız kelimeden ibaret olmadığı 
F,Örülecektir. 

Bir çok gezintilerin tadını 
kaçıran izdihama meydan ver . 
memek üzere yerler mahdut o • 

lacağı için bilihara toptan ku
pon tedarik etmek iıtiyenler a · 

raıında belki mütkülat çekecek
lerdir. Bu itibarla henüz kupon 
biriktirmiye baılamıyan okuyu

cularımız varaa kendilerinden 

bu iti ihmal etmemelerini ve ek· 
ıiklerini §İmdiden tamamlama· 

ları lüzumunu itaret ederiz. 

İpotek cihetinden paraya çevril· 
meıi tekarrür eden ve tamamına 
dört bin altı yüz yirmi bet lira kıy· 
met takdir olunan lıtanbulda Ba
bı Caf erde Ahi çelebi maballeıi • 
nin Yoğurtçu ve Bard~k ve Yai 
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iıkeleıi ıokağında eıki 55, 133, 135 
mükerrer 7, ili 27 ve yeni 35 mü· 
kerrer 135, 11, 29 No. larla murak· 
kanı yazıhaneyi müıtemil mata
zanın tamamı 4 - 8 - 934 tari· 
hine müıadif cumartesi günü ıa· 
at 14 - 18 ya kadar dairemizde 
açık -l'rltırma ıuretile satılacaktır. 
Arttırma bedeli kıymeti muham· 
menenin yilade 75 i bulclulu tak· 
tirde mezklr ıayri menkul m(lfte· 
riıi üstünde bırakılacaktır. Akıi 

halde son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak bere 19 - 8 - 934 
tarihine müsadif pazar günü ıaat 
14 - 16 ya kadar keza dairemiz
de yapılacak olan ikinci açık art· 

tırmaaında mezkur gayri menkul 
en çok arttıranın uhteıine ihale o
lunacaktır. Arttırmaya ittirak 
etmek iıtiyenlerin kıymeti muham-

menenin yüzde 7 1/ 2 u niıbetinde 
pey akçeıi veya milli bir banka • 
nın teminat mektubunu hamil bu· 
lunnıaJarı lazımdır. Hakları tapu 
ıicillerile sabit olmıyan ipotekli a· 
lacakldarla diğer alikadarlarm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ma· 
ıarif e dair olan iddialarının ilan 
tarihinden itibaren 20 rün zarfın· 
da evrakı müıbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Akıi taktirde hakları tapu sicille· 

Dikkat: - Abonelerimize ve 
tafrayı gönderilen gazetelerin Ge· 
zinti kopunları mavi noktalı bir çiz· 
ği ile iptal olunmuı, idareden veri· 
tenlerin üserlerine de bir damga vu
rulmuıtur. 

Abonelerimiz araaında bulunan
ların kuponda iptal edilmiı olu bl· 
le hakları mahfuzdur. Fakat taıra 
için baaılan gazetelerden keıilen 

kuponlarla Üzerlerinde idare dam • 

latanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Faik Ef. tarafmdan Tophanede 
Karabat mahallesi ve caddesinde 
Hacı Habil 30 No da mukim Faik 
efendi zevcesi Fahriye hanımına• 

leyhine ikame eylediği teıcili ta • 

lak davasından dolayı mumailey· 
ha Fahriye hanıma tebliğ edilmek 
üreı:_e gönderilen arzuhal ıureti 

ika~tıahı meçhul bulunduğu 
ferhile bili teblii iade edilmit ve 
bittabi ilanen tebliıat icraıına ka· 
rar verilmit ve 8/ 9/ 934 cumartesi 
ıaat 11 e tahkikatın icrası mu· 
karrer bulunmut olduiundan tari· 
hi ilindan itibaren müddeialeyha· 
nın on bet 11ün zarfında dava ar· 
zuhaline c~vap vermeıi ve yevmi 
mezkurda ıaat 11 de tahkikat ha· 
kinıliiinde hazır bulunulması lü • 
zumu teblii ve arzuhal ıuretinin 
mahkeme divanhaneıine talik edil 
diii ilanen teblii olunur. 

(177) 

rile ıabit olmıyanlar aalıt bedeli- --------------
nin paylaımaıından hariç kalırlar. 6 ıncı hukuk mahkemesinden: 
Müterakim vergi, vakıf icaresi tan Rafet Bey tarafından karııı 
•if iye ve tenviriyeden mütevellit Refia hanım aleyhine açılan bo· 
belediye rüıumu mütteriye aittir. ıanma davasında müddeialeyha • 
l>alıa fazla malumat almak iıti· nın ikametıi.hının meçhuliyetine 
Yetılerin 8 _ 7 - 934 tarihinden binaen davetiyenin on beı 11ün 
İtif>.ı.en dairemizde acık bulundu· müddetle ilanen teblijine karar 
ıııı -
~ arttırma fartnamesile verilmit ve yevmü muhakeme ola· 

933-162 No Iu doıyaıında mev• rak 17/ 9/ 934 tarihinde pazartesi 1 
:: lllahalli mezkurun evkaf, me- ıün~ ıaat 13,30 a tayin ve bu bap· 
+ .. L • •e aaireıini havi vaziyet· ve ta imli kılınan davetiye varaka11 
~tiri lcı-- ·· ·· mahkeme divanhanesine talik kı· lıy h'J ., ..... t raporunu ıorup an· 

a 1 ecekleri ilin olunur. lınmıt olduğundan yevmü ve vakti 
(178) mezkurda yeni poıtanede latan • 

lstanb 1 . 
Mahke u. Aslıye Beşinci Hukuk 

rnesınden: 
Anaıta1 Ef 

Ai endinin Beyoğlunda 

bul asliye mahkemesi altıncı hu • 
kuk daireıinde heyeti hakime hu-
zuruna gelmeıi lüzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak ü:ıere ilan o-
lunur. (1250) deaçeıtnıe •okaiında 18 No lu ha· 

ne o uran y . --····-··-.. --.,., -------·-n• Ef. aleyhine i anı oilu aarraf Yani 
·ı· bk&me eylediii dava· 

nın ı anen te ı:i . 
27 _ 6 _ 9~ ;t ı~raıına rağmen 
k., t d . b arıhli cclaeıi tah· 
ı.:a ın a 11 atı •ü 

olduğundan yevm ve vakti mez
kurda mahkemede hazır bulunma· 

11 lüzumu beyan ve akıi halde 
H. U. M. K. nun 401 inci maddeıi .. ..a1 h cut etmedijin-

_,. akk111dt 011 k mucibinde hakkında ııyaben mu· 
•1 • .. ap ararı bl" k 

Yerı mıt Ye emri tahkikatın 16 - anıele icra olunacajı te ığ m.a •· 
7 

--:: ~~~ llli~~-f • kMm olmak aore ill.n olu· 
te.t ~{i4 ~ taYift ı__~•ar,. ı mma · · (1249) 

ıtnrntnl! nur. 

g111 bulunanlar kabul olunmıya · 
caktır. 

Muhterem brilerimiz lutfen 
topladıkları kuponlara birer defa 
baksınlar. Üzerlerinde damga ve 
mavi noktalı çizgi bulunanların ge
zintiye ittirak için bu gibi kupon
ları tebdil eylemeleri ve bundan 
ıonrı alacakları gazetelerin bat ta· 
rafındaki kuponların çaprast bir su
rerette baaılan mavi noktalı çizy.i • 

siz ve damgasız olmasına 
bııyurmalannı rica ederiz. 

1 - l S numaraya kadar olan 
çizıili ve damgalı kuponların İstan
bula ait olan çizgisiz ve dam • 
gasızlarla tebdili için Temmuzun 
birinci Pazar günü ak~amma ka • 
dar müracaatta bulunulması husu
suna alakadarların nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden • • 

2500 Ton Lıvem1rin kömürü 18 . 7 . 934 
400 

" Kriple 
" 18. 7. 934 

430 ,, D6küm koku ,, 21 • ·ı. 934 
368 

" Kok 
" :ll • 7 • 934 

Yukarıdaki malzeme lııpah urf ıuretile hiıalarındaki tarih· 

!erde 111t 14 te ibaleai icra edilecektir. Taliplerin ıartname için 
her ılln öğleden ıoara, mü11aka1aya ıirmek için de o gün temi· 
net Ye telrlifat ile müracaatları. (3446) 

Istanbul üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan: 

(l) Tıp Fakllte1i Adli Tıp biaHına kal6rifer kaıanı vaz'ı, 
(2) OaiYerıite Merkez bia111ad•ki su kulesinin tamiri 

(3) Fea ve Edebiyat Fakillteleriain itgal cttiii Zeynep Hamm 
Konaj1aıa au teıinh. 

(4) Oai~eraite merkez binasının kurıunlarının tamiri. 

Yukarıda mahalleri yazıh d6rt kalem İf 2117/934 Paıar günü 
ihıle edilmek Ozere pazarlıkla mlaakasaya konulmuştur. Talip· 

lerin Oainraite Mimarhiından alacaklara vesaikle Mübayaat Ko 
miıyonu•• •lracaat edip berıOn ıartnamclerini tetkik edebilir· 
Jer. Ve ihale g&nO aaat 15 de teklif edeceklHi fiatın yüzde 
yedi buçuk teminatlarile MObayaat Komisyonunda hazar bulun· 
malan ı1'n olunur. (3566) 

Askeri Fabrikalar Müdürlüğünden: 
11 · 1 · 934 tarıbinde kıpalı zarfla satın alınacağı ilin edilen 

3500 ton Zerodiz kömOrünün kalori miktarı 6800 ıe tenıil edil· 
mek ıuretile faıtaa•e tebdil edilmit olduğundan münak11anın 
21 • 7 · 934 tarihine tehir echlmit olduiu ilin o!unur. (3513) 

Selimiyede: Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Fırka ihtiyacı için 18,000 bin kilo Mercimek a!cni münakasa 
ile 4 Temmuz 934 Çarıamba gDnü saat 14 de satın alınacaktır. 
Talip olanlar munkkat .temiaatlarile birlikte muayyen gün ve 
1aatte Fırka Sahnalma Komisyonunda bulunmaları. (3l55) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden; 

Hurda nıaiti aekliye bilmüzayede Hhlacakhr. Talip olanların 
teminatlarile 21/7/934 Pazar rD•li ıaat onda Galata Sarayında 
Beyojlu Poata T. T. Merkezi biauında müt~ıekkil komiıyonı ve 
~~ ~~~ ?~~i ~prmelıi~in de Is• a~bul Posta MncilJriydi 
NaitiJii K;remf11e mDracut eylemeleri. (3587) 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acente!e rı l\ara kôy • l<öpruba şı 
1 el 42362 - Sirkecı Mühü rdaı zadt 

Han Telelorı 22740 --.. 

Trabzon Yolu 
ERZURUM 3 VT~=~uı 
S A L 1 20 de Galata rıh· 
lımından kalkacak. Gidişte 
Zonruldak, lnebo!u, Sinop, 
Samıun, Fatsa, Giresun, Vak-
fıkebir, Trabzon, Rize 'ye. 
08nilşte bunlara ı!Aveten 
Sürment, Ordu'yıı uğraya · 
caktır. (3573) 

lzmir süra 't 
lskenderiye yolu 
1ZM1 R Vapuru 

3 Temmuz 

SA L 1 il de Galata rıh· 
hmından kalkacak, do~ru 
lımir, Pire, lıkenderİ)e'ye 
gidecek ve dönecektir. (3574} 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

2 Temmuz 

Pazartesi 19 da Sir lH ci 
ııhtımın c'.an kalkacaktır. (3575) 

İstanbul asliye be:. inci huı«uk 
mahkemesinden: 

Anastas efendinin Beyoğlunda 
Ağa çeşme sokağında 18 No lu 

hanede oturan Marino efendi aley 

hine ikame eylediği davanın Ha • 
nen tebligat icrasına rağmen 27 / 
6/ 934 tarihli celıei tahkikatında 

iıbatı vücut etmediğinizden naşi 
hakkını zda ı.;ıyap kararı ,·erilmif 
ve cmrü muhakemenin 16 7 934 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 e tayin kılın:nı§ olduğuna 

dan yevm ve vakti mezkurda malt 
kemede hazır bulunmaıı lüzumu 
beyan ve aksi halde H. U. M. K. 

nun 401 inci maddesi mucibince 
hakkınC!a gıyaben muamele icra 
olunacağı tebliğ makm:ım:ı kaim 
o!mak üzere ilan o!umJr. (J 2 18) 

tstan lıul Birinci Y cni:emc Büro
sundan: 

Vanlı Etem efendi ile tüccaı-dan 
Kasım Abdülgani Efendi arasın-
daki davanın yenilenmesi esnasın• 
da lstanbulda Asmaa)tında Çavut
hatı hanında 11 numaralı yazıha 
nede mukim tüccudan Abdülgani 
Efendi hakkında mukaddema A.. 
liyc Birinci Hukuk mahkemeıinde 
ikame edilen davaya ait dosya •• 
teferruatı Adliye yangınında yan• 
mı§ ve ve ktile ilanen tebliğat ifa 
kılındığı anla~ılmıı olmakla bu 
kerre büroca otuz gün müddetle 

ilanen tcbliğat ifaı•na karar veril• 
mit oldc.~v undan yenilemenin icra• 
sı icin tayin olunan 24-10-934 
tarihine müsadif çarıamba günü 

saat 14 ele Yeni postanenin birinci 
katında bulunan birinci yenileme 
büroıuna gelme:liği ve ya vekilinl 
göndermediği takdirde 2367 n~ 

maralı kanunun 6 ıncı maddeıin• 
tevfikan gıyabında muamele y 

pılacağı tebliğ makamına kainı ol .. 
mak üzere ilan olunur. (828 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbı~li, A nk a rıı cadd~·· \ n tiO 

Tc'ero:ı ;;1ı 
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Nafıa Vekiletinden: 
Filyos • Ereili hattının Filyoı ile Çatal ağzı ar11ıuda kiin 

takriben 15 kilometrelik kıımıaın in,aah kapalı zarf uıuliyle 

münakasaya konulmuıtur. Müaakasa 15 Temmuz 934 tarihine 

müaadif Paıar ıünQ saat 15 te Ankarada Nafıa Vekileti Müı· 

teıarlık makamında icra edilecektir. Taliplerin clrt seneye mab· 

ıus Ticaret odası Yeıikaıı Ye 56250 liralık teminatı muvakkate· 

)eriyle aynı gDa Ye saatte komiıyoada bulanmaları llzımdır. 

Talipler bu buıuılaki ıırtnameleri elliıcr lira mukabilinde An· 
karada Nafıa Veklleti Malzeme MlldGrliiğOnden tedarik edelti

lirler. (3!78) 

~yyare Piyangosu 
3 üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükô.f at vardır . 

. ı Devlet Demir yolları ilAnlarl 

Musabaka ile Memur 
Alınacak 

Devlet Demiryolları muhasebe müdürlüğü için mu11baka ile 
memur alınacaktır. Verilecek ilcret musabakada göıterilecek 
liyakata göre 80 • 150 lira arasındadır. 

Türk olmak, Aıkerlilde aJikaaı bulunmamak veya müeccel 
olmak, ııhbi muayenede hizmete elveritli olduğu anlatılmak tarh 
ile Mülkiye, Üniversite ve Yüksek Ticaret mektebi mezunların· 

dan talip olanların muaabaka glnli vı teraitini öğrenmek Ye 
veaaikini ibraz etmek üzere heriÜD Aakarada Muhasebe Müdür· 
IUpne Iıtanbulda Haydarpaşa lıletmeıi Mes'ul Mubaaipliğine 
müracaatları. (3590) 

Yapılan münakasada fiıtları fazla garülen 1200 ton Odun 

pazarlıkla ihalesi 7/7 /934 tarihinde Hat l S de Ankara'da Umu· 

mi idare binasında yapılacaktır. Şartları anlamak iıteyenlerin 
Aakara'da Malzeme Dairesine Haydarpaıada Haydarpaıa Mağa· 

T~C.Ki·VE 

Z:IRAAT 
BAN~~51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 

- ııııımıı-. QAİ-lAT-b'"i:)bQ 
Yeni Eserler ----~~--------

zasına müracaatları. (5512) 

"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı Vapurculuk 3. K. Ö. 
TUrk Anonim Şirketi Satın alma komisyonu ilanları 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali .• en muhal· Jstanbul Acentalığı 
iet eıerlerinden ıeçme kitaplaun tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, Liman ban, felefoo: 2292~ 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam f aaılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü -
cuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, kalem -
lerin yardımlanna müracaat olunmuştur. 

Dördüncü kitap 

Devlet ve ihtilil 
Lenin : Haydar Rıfat 

Fiatı 75 kuruı. Tevzi merkezi VAKlT kütüphanesi 
Iıtanbul Ankara cadde1i 

Şimdiye kadar basılanlar 
Don Ye yarın ( tercüme klilliyahndan ) basılmıı olanlar 

ı1r11ile ıunlardır : 
1 inci kitap SAFO Müterecimi: Haydar Rifat 100 K,. 
2 ,, ,, AiLE ÇEMBERi,, l. H. Ali,an 100 ,, 
3 ,, ,, TiCARET, BANKA ve BORSA 

" 

lkt11at doktoru: Muhlis Etem 
Devlet ve ihtilal 

75 .. 

1 4 " Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

"Dün ve Yarın,, tercümekiilliyatmm yakında neşrolunacak 
eserlerinden bir kaçı da şun l:trdır: 

1 - Sınıf kavgası: Kauıki : Sabiha Zekeriya Hanım. 
il - Raıin külliyatı: H. Nazım Bey. 
III - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Ata. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
Vl - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - lsa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine 

1 Sangle - Haydar Rifat Bey. 1 
•-ı---1111~11 __ _ 

Mudanya Yolu 
SAADET ve BARTIN 
vapurları Cumarteıi gününden 

maada HERGÜN ıaat 9,30 da 

Tophane nhtımından kalkarlar. 

Fatih sulh ücüncü hukuk ha
kimliğinden : 

HulOıi efendi tarafından karı· 
ıı Balatta Tahta minare mahalle
sinde yıldırım sokağında 84 No lu 
hanede mukim Eftimya H. aleyhi· 
iıe ikame eylediği ıulh teşebbüsü 
davaımın icra kılman muhakeme· 
sinde müddaaleyhanın ikametga
hını terk ile ıemti meçhule gittiği 
mübatir tarafından verilen meşru 

hattan anlaşılmış olduğundan 

mahkemece 20 gün müddetle 
ilinl!n tebligat icrasına karar ve .. 
rilmit olduğundan muhakeme gÜ· 

nü olan 28/ 7 / 934 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü saat 10 da mah 
kemeye gelmeniz aksi takdirde 
mahkemenin gıyabınızda karar 
vereceği davetiye makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur. 

(179) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
Y AKl'I Matbaaıı - lıtanbul 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar ,... :,teha11111 
Cuma ve pazardan ba,ka ıünlerde 

&leden ıonra ıaat 2a de 6 ya kadar 
Istanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı hususi kabinesinde hastalarım 
kabul eder. Muayenehane ve ev te'-:· 
fonu: 22398. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
38 - Beylerbeyi 4'8., 


