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ikinci Alman ihtilali 300 insanın asılmasile bitti! 
-Bütün Avr~Pafı -heye: T Schlei~he; ~~s;ı i>IdÜrÜfciü?-Hü~Um-

kıt' aları kumandanını kurşuna diz
meden evel sopalarla dövdüler! 

cana düşüren ifşaat 
Taymis gazetesinin eski -~a§mu., Dünkü nüsham:zda bu ifşa~t.et-

harriri Vikem Sdid, son gunlerde rafında bazr malumat vermıştık. 
Amanların mikrop ve gaz muha • Bugün bu malumatı Fransız mu -
re besi icin yaptıkları gizli tecrü - haıTirlerinden François Perrier'nin 
beler haikında mühim ifşaat yap- Londradan yazdığı bir makale ile 
tı. Bu if!'aat bütün Avrupa efka- ikmal etmek istiyoruz. Bu mese
rı umumiyesini heyecana düşür - lenin ehemmiyetini epeyce teba -
mü:=>ti.ir. Bu ifşaat Türk matbua- rüz ettirmiş olduğu cihetle Fran -
tın~ ajanslar tarafından bildiri! - çois Perrier'nin makalesini aynen 
mi:Jse de mahiyeti hakkında kafi tercüme ediyoruz: 

Almanlar1n kimya harbi 
hakkındaki hazırllklar1 
Londra, 28 Haziran 
M. Vikem Sdid'in Almanya har

biye nezareti gaz ve hava servis· 
leri adamlarının Paris ve Londra
daı yaptıkları tecrübeler hakkında 
meıhur İngiliz mecmualarından 
"Mineteenth Century,, mecmua -
smda yaptığı sansasyonel ifşaat 
bütün gazeteler tarafından iktibas 
olunmaktadır. 

Alman hava kuvvetlerinin maz
har oldukları büyük terakkiyatın 
İngiltere için ne kadar büyük bir 
tehlike tetkil ettiği Londra hükU
metince takdir edildiği bir zaman· 
da bu yeni ve ezici deliller İngil
terede derin bir heyecan yapmak-

rlru-e1pedP vazih nıalUmat yoktu. 0-ı tan hali kalmamıştır. 
nun jçin meselenin ehenımıyetı o Fran,..ob PQ..-ri'Cl" 
kadar anla.5ıJamadr. (Duamı ' nnc0 811.yıa:ıın ı ıncı Sütununda> 

Bir ameliyat meselesi 
etrafında söylenenler 
Tıp Fakültesinin cerrahi hasta. 

lıklar profesörü M. Niasen tarafın
dan Teıvikiyedeki Sağlık Evinde 
hususi bir ameliyat yapılması, bazı 
noktai nazarların ileri sürülmesine 
sebebiyet vermittir. 

Bilhaasa dünkü "Cumhuriyet,, 
refikiıaıizde "Bize verilen malu • 
mata röre hadise töyle olmu§tur,, 
kaydi altında anlatılan meselede 
okunan bir kaç cümle, bazı dok -
torlarımız arasında gözle görüle -
bT b" 1 ır ır hareket uyandırmıttır. Bu 
har~ketin en çok tebarüz eden 
§eklı de "teeasür,, den ibaret bulu• 
nuyor. 

( De~ıunı 1 1 lnc-:-ı -ea•y•ıfan-m-blrincıl 11ütununda) Profesör Nisscn 1 

1- Çarpışan iki otomobil; Göring'in kayın biraderi, hücum kıt' aları 
kumandanlarından birile kavga ediyor. 2 - Sosyalist fırkasına mensup 
müfrit/erin tahriki; "Hitler hücum kıt' alarını lağvetmek istiyor, silah 

başına!,, 3 - M. Nadolni'nin Moskova sefirliğinden azli ..• 
işte ihtilal hadisesinin belli başlı sebepleri .. 

Almanyanın evvelce Ankara elçiliğini 
yapan ve Moskova sefirliğinden azlo

lunan M. Nadolini 

Berlin, (Hususi) - "lkinci Al
man ilitilalij, adı 'Veıilcn 5on:_ ha
diselerin merkezi Münih tehri ol
muftur. Bu şehir ihtilalden evvel 
',Hitler ülküsünün kalesi,, diye a· 
nılıyordu. 

Cumartesi aaabahı Münich'in 
gösterdiği manzara dahili harp 
manzarasından 'batka bir teY de -

.. _, -
Göring, Von Papenle 
sokak ortasında tam 

kırk beş dakika 
görüştü! 

ğildi. Bir şeyler oluyordu; fakat 
ne?. Bunun cevabını vermeğe 

kimse muktedir olamıyor, herkes 
hu fevkaladeliğin sebeplerini araş
tırıyor, bulamıyordu. 

Başvekil muavini M. von Pa -
pen'in geçen hafta Magdeburgda 
söylediği nutuk boranın yakınlaş
makta: olduğunu gösteriyordu. Bu
nu, ihtilal arif esinde Regensburg 
civarında vukubulan, haddi zatin
de hiç bir ehemmiyeti olmadığı 

halde ihtilalin ilk kıvılcımını teş• 
k\\ eden b}r vaka takip etti: 

Goering'in kayın biraderinin ra
kip olduğu otomobil Regensburg 
civarında, hücum kıtaatı k~an -
danlarından Kari Emst'in otomo
bili ile çarpı§mıttır. Bu çarpı§ma 
dolay11ile Emıt ile Goeringin ka
in biraderi arasında bir dil kav -

Karısiyle birlikte esrarengiz bir şekil 
de öldürülen eski Alman Başvekili 

Şlayher 

gası başlamış ve bu genç te Ernıte 
hitaben: 

- Sözlerinize dikkat ediniz, de
miş, ben Goeringin kain biraderi
yım. 

Ernst ise buna kemali hakaretle 
fU cevabı vermittir: 

(Devamı 10 ncu sayıfanm birinci •ühınunda) 

Japon kabinesi istifa etti , , ~~ BUGÜN 
KADIN SA YIF ASI 

Greta Garbo'nun giydiği 
tarlhT kostUmUn yakası 

moda oldu 
( 7 inci sayıfada ) 

Yeni Hakimler kanunu 
qdliye vekili yeni kanunun 

esaslarını anlattı 
(9 uncu sayıfad:ı) 

1 

Bulgaristan fırka ga 
zeteleri neşriyat/a
rını tatil ettiler / 

Yunanlı futbolcular geldiler 

Eski başvekil M. Muşa
nof da .te.essürle gaze

tesını kapattı 
Sof ya, (Huıuıi) - Bulgaristan. 

da ıiyaıi f ırka!arın feıbinden son
ra fırkaların f ıkirlerini ne d fre en 
razetelere tasfiye itlerini tamam-
lıyabilmeleri için iki haftalık bir 
mühlet verilmitti. Bu ınühlet 30 
~~iranda bittiğinden (Zname) 
~ıbı bütün fırka gazeteleri bu ta • 
rıhten itibaren netriyatlarını tatil 
etıni,Jerdir. 

<DeY&mı t llncu ••yafanın 'Wıctl lltit:wıunda) 
Panatinayikos takımı oyunculan dün rıhtımda oyuncularımız arasında 

(Ya:ı:rıı 9 uncu aayıfamızda) 

İstifa eden Japon kabinesi 

Japon bahriyelileri 
müsavat istiyorlar! 

Tokyo, 3 (A.A.) - Kabine im
peratora iıtifaıını vermittir. lm
perator, istifayı kabul elınİ§tir. 

Tokyo, 3 (A.A.) -Bir çok yük

sek rütbeli bahriye zabitleri, bah

riye büyük erkanı harbiveıine hi-

taben bir mahzar imzalayıp glln

dermitler ve bunda, deniz kuvvet

lerinin müaavatını temin için Va

ting,ton muahedW.!1in feshini ve 

ku~ b~Bthenin it bqına 
geln(eıini istemitlerclir. 
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Gazze - Akabe 
kanalı 

. A Vl'upanın başında kavak yelleri 
eııyor. Rejimlerin hayatı fırbnaya tu· 
hılınuı gemilere benzedi. Onun için 

~'Vl"upa gazeteleri her gün heyecanlı 
bır manzara, bir ah, bir feryat halini 
aldr. Fakat bütün bunların arasında 

~an yarını, yarının çıkar yolunu a• 
rayan fikirlere, tasavvurlara da te•a -

• düf ediliyor. Gerçi bu fikirler, bu ta • 

•a.vvurlar bugün soluk birer levha ha· 
lini almaktadır. Zavallılar gazetelerin 
görünmez bir kö§eııinde mini ınini oir 
kaç ıatll'la büzülüyorlar. Gazze • A • 

kabe kanalı meselesi de böylece ehem• 
rniyeti küçülmüt bir haber halinden 
daha ileri gidemedi. Gazze He Akabe 
ll'asında bir kanalın açdma teşebbüsü 
hugün için ne kadar ınümkiindür. Bu 

i, ne uman tahakkuk edecektir. Bu 
da ayrı bir i,tir. Fakat Süveyf kaJlal& 
ortada dururken tam manasiyle ona 

rakip olacak bir deniz yolunun açıl -
lhasını düşünmek bir hayli endişele • 
rin, bir hayli siyasi tertiplerin ifade -
ıi olmak liı2nn gelir. Süven kanalı • 
tun karşısına rakip bir kanalı çrkar • 
llıak arzusunu ileri süren sözde Pa· 
leıtindir. 

Fakat Palestin hükumetinin böyle 
l>ir kanalı açmak için hazırlanmakta 
olduğunu ileri sürenler derhal şu ha· 
~ri de beraber ilave ediyorlar. lngil -
letoe bu teıebbüıün ba,ındadır. 

Süveyt kanalı da lngilterenin elin· 
dedir. Dünya deniz geçitlerinin en mÜ· 
hlınlerinin elinde bulunduğu gibi .. 

<\ Siiveyt kanaluun lngilterenin elin· 
~1.'f\e nıanalar ifade ettiği, ve nasıl ln-

rı ~ ··fu ·ğ· · b k nı.ı :ıuna g~tı ını urada te • rat 
~ecek değiliz. 

hıt~~tiltere Hindi.tana giden yolları 
hilJ ~ gibi onu muhafaza edecek ıa
L trı de ııkı 11kı f ngiliz haritasına 
Dlillr. 

~az:r:e • Akabe kanalı, Süveyt ka • 
".oıl,..."1 bir O'İin t ngilterenin Süveyt -
ten çekilmesi ihtımahne karşı bir ted· 
birdir. Gene bu haberden bahseden ga· 

leteler Mısırdaki vaziyetlerden, lngiJ
terenin Mısırdan tamaınen çdcilmesi 
ihti?n•linden de bahıetmektedirler. Bu 
'lıtetJe Gazze • Ak.be kanalı, lngil • 

t~n A•yada en emin istinatgahı 
0~ Akdenlile Şapdenizini birbiri • 
llt ı. vl • H" l Q&g ıyan, yanı ınt yo unu gayet 

~itı bir şekilde l ngiliz kontrolünde 
ıt•kacak bir saha olacakbr. .. 

, PaJeatin Mrııra nazaran lngiltere
llitı daha çok tutunabileceği, daha çok 

~tıiyetle hükmedebileceği bir m;nta-
a telakki edilmektedir. Palestin'in bu 

"~il'eti Amerikanın Panama kana • 

lnıa. lcarıı Nikaraguva kanalını açma 
l~ehhüıüne benzer bir harekettir. İn· 
rılter-enin olsun, Amerikanın olsun 

f
lce"di kuvvetlerini, heyeblerini muha· 
aza· · ıçın toprağa vurdukları her kaz· 
inanın •r-d d b. "h l · ·· ..ı_ ın a ır cı an mese eu ço-
t"""lenrniı uyumaktadır. 

Sadri Etem 

Haydarpaşa hastanesi 
h Haydarpatada açılacak olan 
e.ıtahanenin tamiratı devam et • 

blektedir. Hastahanenin Te~rini -
~~\?ele doğru açılarak hasta kabu· 
ttrıe başlanacağı tahmin edilmek -

tedir. 

Rıhtım 
şirketi 

Satın alınacak. Şirket 
müdürü Ankaraga 

gidiyor 
lstan bul rıhtım şirketinin hükii· 

~etçe satın alınması için evvelce 
müzakereye başlanılmış, şirket 
müdürü M. Kanot Ankaraya git
miJ, iki tarafın teklifleri karşılaş· 
tırılmış, M. Kanoş hükumetin nok· 
tai nazarını şirketin Paristeki mer· 
kez heyetine bildirmiş ve bir an -

laşma hasıl olamadığı için müza

kere kesilmişti. 
Son zamanlarda ecnebi şirket • 

lerin muamelatını ve mukavelele
rini sıkı bir surette tetkik etmekte 
olan hükumet İstanbul rıhtım şir· 
ketini kati surette satın almağa ve 
lstanbulda liman, rıhtım, tahmil 
ve tahliye işlerini bir elden idare 
etıneğe karar verdiği için tirketin 
müdürü M. Kanot Ankaraya çağ· 
nlmıştır. M. Kanoş bugün hüku· 
met merkezimize gidecektir. Şir • 
ketin satın ahnması işiyle hükumet 
namına Nafta VeklH Ali ve Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyler 
meşgul olmaktadırlar. 

Universite doçentlerinin 
maaşları az mı? 

Üniversitenin muhtelif fakülte -
!erinde, bilhassa Tıp fakültesinde· 
ki doçentler, maaşlarının azlığını 

ileri süreı·ek şikayette bulunmak· 
tadırlar. 

Doçentlerden Ahmet Rasim, 
Hukuk fakültesi doçentlerinden 
Münir Hayri Beyler istifa ederek 
hariçte başka vazifeler almışlar -
dır. Tıp fakültesi doçentleri bir 
toplantı yaparak maaşlarının yük

seltilmesini ve en az 200 liraya 
iblağını Vekaletten istemeğe ka • 
rar vermi,lerdir. Bu karar üzerine 
Maarif Vekaletine telgrafla mü • 
raca.at etmi,lerdir. 

Meseleden haberdar olan Üni • 
versite Rektörü Neşet Ömer Beyle 
Nurettin Ali Beyler tetkikata baş· 

lamışlardır. Ne~et Ömer ve Nu • 
rettin Ali Beyler Ankaraya gide
rek Maarif Vekaletile temas ede· 

ceklerdir. 

Belediyenin borcu 
Belediye muhaaebe müdür mua· 

vini Nail Bey belediyenin Periye 
Bankasına olan borcu meselesini 
Dahiliye Vekaleti nezdinde takip 
etmek üzere dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Ey)ô.lde ilk taksit olmak 
üzere 15000 lira verilecetkir. 

Dişçi mektebimizin Gençlerde 
muvaffakıyetli işsizlik 

bir eseri 
Dünkü sayımızda İran Şahenta· 

hı Hazretlerinin şehrimizde hu -
lundukları müddetçe dişlerinin 
tedavi olunduğunu kutaca yazmış
tık. Bu hususta şu tafsilatı aldık: 
Şahenşah Pehlevi Hazretleri ls

tanbulda bulundukları bir hafta 
zarfında dişlerini tedavi ettirmiş • 

ler, ve tam bir protez yaptırmış • 
lardır. Tedavi ve protez ameliye-

si Dişçi mektebi ordinaryosu Kan· 
troviç ve Profesör Rüştü ve Doçent 
Pertev Ata Beyler tarafından ya· 

pdmıştır. Haber aldığımıza gö
;e yapılan protezin Şahenşah Haz. 
retlerinin ağızlarına tatbiki esna -
sında Üniversite Rektörü Profesör 

Neşet Ömer Bey de hazır bulun • 
muş ve neticeden memnun olup ol· 

madıklarını anlamak istemiştir. 
Şahenşah Hazretleri protezin ta· 

mamen muvafık olduğunu söyle -
dikten sonra: 

"-Ağzımda esasen mevcut o
lan dişten memnun değildim. Bu 
yeni protezden rahatım ,menu • 

num, hoşnudum. Bunu Gazi Haz
retlerine bildiriniz .. ,, 

Demi§tİr. Elde edilen bu iyi 
netice ditçi mektebimiz için şaya· 

nı takdir ve tebrik bir muvaffa • 
kiyettir. Yeni takım Şahenşah Haz 

retlerine latanbuldan hareket ede· 

cekleri pazartesi sabahı saat do • 
kuzda takdim edilmiştir. Şalienş.ah 
Hazretleri o günkü öğle yemeğini 
bu yeni takımla yemişlerdir. 

Edirneye seyahat 
Jstanbul ve Edirne Hal

kevlerinic güzel bir 
teşebbüsü .. 

Halkımıza Trakyayı tanıtmak 
ve Trakya sevgisini arttırmak üze
re İstanbul ve Edirne Halkevleri -

nin temasları neticeair..de Edirne
ye bir seyahat tertip edilmiştir. 

llk seyahat 13 temmuzda ya
pılacaktır. Tren 13 cuma günü sa .. 
at sekizde Sirkeciden hareket ede

cek, 16 da Edirneye varacaktır . 
O gün Edirne muhteliti ile Trakya 

mubteliti arasında bir de futbol 
maçı yapılacaktır. Tren çok tenzi .. 
latlıdır. 

İstiyenler Edirnede kalacaklar, 
hafta zarfında tenzilatlı biletle 

dönebileceklerdir. Bu seyahatin 
çok güzel olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Yıldızda toplanacak par
lamentolar konferansının . 

ruznamesı 

24 - 30 Eylule kadar Yıldızda 
toplanacak olan parlamentolar 
birliği konferans azasına Türk 
grupu tarafmdna son davetname - ı 

lerle konferansa ait bazı evrak ve ı 
vesikalar gönderilmiştir. Konfe • 
rans son zamanlarda tamir edilmiı 
olan Yıldız merasim köşkünde 

toplanacaktır. Konferansın ruz • 
namesinde, parlamento rejiminin 
tekamülü, bütün dünyada me • 
sai saatlerinin tanzimi, terki tes -
Iihat ve emniyet meseleleri, işsiz .. 
liğin gençlik üzerindeki tesirleri 
leri meselesi vardır. Bundan baş• 
ka konferansın umumi katibi tara 
fmdan hazırlanan bir senelik si • 
yasi, iktısadi ,içtimai hadisatı hu
lasa eden rapor okunacaktır. 

Bu meselelerde ifsizHk ve neti • 
celeri hakkında Fazıl Ahmet Bey, 
parlamento rejimi hakkında Na -
z[m lzzet Bey, emniyet meselesi 
hakkında Zeki Mes'ut Beyler bi
rer rapor hazırlamaktadırlar. Kon 
ferans münasebetiyle gelecek olan 
mürahhasların adedi 250 - 300 
arasındadır. Konferansa kırk ka • 
dar devletin mürahhası iştirak e
decektir. Misafirleri izaz için ga• 
yet mükemmel bir program hazır-. 
!anmaktadır. 

Sur)ç Yoldaş 
Sovyet Rusyanın eski Ankara 

elçiıi Suriç yoldaş Berlin 
elçiliğine tayin edildi~i için iki 
hafta evvel Ankaraya gitmit ve 
hükumet erkanına veda ederek İs
tanbula gelmi§tİ. 

Suriç yoldat ayın on ikisinde li
manımıza gelecek olan Çiçerin va .. 
puriyle memleketimizden ayrıla -
caktır. Yeni Ankara sefirliğine ta• 
yin edilmit olan M. Karahan yol
da§ ancak bir ay sonra memleketi· 
mize gelerek vazifesine batlıya -
caktır. 

ipekli kumaş 
kaçakçılığı 

Dün limanımıza gelen İtalyan 
bandıralı Viyana vapuru yolcu -
]arından Madam Marika ile Ma· 
dal!\ Anjelin Üzerlerinde birer bu-

~ 

çuL kilo ipekli kumaş bulunmut • 
tur. 

Bundan başka ayni vapur yol • 
cularmdan Madam Rebekanın ya• 
tak ve yorganları arasında ipekli 
kumaşlar bulunarak müsadere e-
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SOHBETLER ................... ....._ ____ .. 
ister inan, 

ister inanma! 
Geçenlerde, bu aütünda, musikiye 

dair bir yazımız vardı. Diyorduk, ki: 
Alaturka musiki diye, ortada yalnız 

memleket havaları var. Arap musiki
ıinin kötü takliti ile alafrangamsı ala· 
turka parçalar alat.urka değildir, çÜn· 
kü bunlar Türk duyğusunu gönüller• 
de coşturamıyor, ancak "Aman AIJah 
yandım!" naralarından başka bir his 
uyandırmıyor. 

"Son Posta" arkadaşımızda bir 
"ister inan, iıter İnanma" sütünu var• 
dır. Vazife edindiği halde, bu sütunu 
bir türlü dolduramıyan, o sütuna yakr· 
şır yazr ve bilhana fikir bulmaktan a
ciz kalan bir muharrir, başkalarının 

yazılariyle geçinmenin yolunu buldu. 
"Armut piş, ağzıma düş!" Deyip, bi· 
zim de yazılarımızı alıyor. 

Yazılarımızı tekmil alsa veya hiç 
değilse, fikri değiştirecek surette kı· 

saltmasa gene bir diyeceğimiz yok. Fakaf 
fikirleri tahrif ediyor. Mesela musiki
ye dair olan yazımızı, memleket hava
larınt beğendiğimizi, alaturkanın kö • 
tü arap ve frenk mukallitliği ile çalı • 
nıp söylenen tarzından şikayetçi ol • 

duğumuzu şöyle bir kalem tahrif il~ 
yazımızın şöyle top yekiınu, alatur • 
kanın Türkkari musikisinin, gönüller· 
de Türk duygusu uyandırmadığını 

söylemi§iz hissini veren bir kaç satrrı· 
nr sütununa geçirrnitti. 

Evvelki günkü sayımızda da, kala• 
balık şehirlerdeki halka, caddelerde ve 
kaldırımlarda yürümek usu11erini öğ· 

retmek lazrmdır iddialı bir yazı yaz -
dık ve en sonunda dedik ki~ 

"Yazının sonunu okuyan bir arka· 
daş: 

" - Yahu dedi, kaldırım yok ki, 
nokta teıbit edilsin! 

Bu da işin alay tarafı. Fakat biz, 
ne yazık ki, bir çok işleri alaya ala a
la biç bir İş görememişiz. Bizde filva· 
ki kaldırım yoktur, fakat otomobil 
vardır. Otomobil, tramvay, kamyon, 

otobüı oldukça, halka sokak terbiye ,; 
sini öğretmek şarttır." 

Dünkü "Son Postanın" ( J ster inan 
ister inanma) sütununda ne görelim? .• 
Bizim "Sohbetler", fakat bermutat 
ku~a benzetilmiş ... Yazımızın bir kıs
mı alınmış ve sonundaki ıatırlar çı -
karılmış. "Son Posta" daki yazımız 

'öyle bitiyor: 
- Yahu, dedi, kaldırım yok ki, 

nokta teıbit edilsin! 

• • • 
Bir meslektaşa, durup dururken 

söylemediği şeyleri söylemiş gibi ıui • 
kast yapmak, bir muharririn, göz gÖ• 
re göre, yazrsını ve dolayıaiyle fikri· 
ni tahrif etmek ne derecede doğrudur 
ve bunu yapmak ayıp mıdır, değil mi· 
dir? ... Bu yapılan şeye ne isim veri • 
lir? Bunların cevabını okuyanlarımm 
takdirine bırakınm. Yalnız: 

"Son Posta" gazetesinin hak ve ha· 
kikate ıadık muharrirleri olduğu • 
na, "ister inan, ister inanma" sütu • 
nunun doğru dürüst yazıldığına ey 

kari: 
lıter inan, iıter inanma!.. 

Selimi izzet 

dilmiştir. Muhafaza memurları 
taraf ındaD meydana çıkarılan 
ipeklileri kaçıranlar ihtisas mah • 
kemesine verilmişlerdir. 

DEHRt Efendi Na~ıl Görüyor? 

•
• 
1 

- Dehri Efendi, bir Macar kendi· 
ile 'h iıt 1

, •rıet eden karısından botamnak 
enı., .. 

• , • Mahkemeye müracaat etmif, 
vesika olarak tft karısının hatırat def
terini göstermiş ... 

••. Fakat bu hr.tırat defterini giz
lice karısının evindeki çekmeden çal -
dığı için ... 

• • • Macar hakimi boşanma kara • 
rında: Bir Macar her şeyden evvel 
cavalier olmalı!" diyerek kocayı nafa

' kaya mahkUın ettrÜ§ ! 

Dehri Efendi - Desene Macar 
cavalierleri paraları veı·ip dillerini tut
mağa mahklı.m? 
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Biitün Avrupayı 
heyecana düşüren 

ifşaat 
(Başmaka1eden devam) 

Almanyanın, bütün kuvvetini 
hava ve gaz harplerinin mükem
mel bir hale getirilmesine tahsiı 
ettiğini lngiltert:de bilmiyen yok -
tur. Teılihahn en korkuncunu 
tetkil eden bu silahlanma her tür
lü kontrol ve murakabeden uzak 
bulunmaktadır. 

M. Vikem Sdid'in ortaya attığı 
gizli veıikalar Almanyanm, diğer 
büyük şehirler gibi Paris ve Lon
dra mühim merkezlerini ansızın 
boğucu gazler ve en müthit mik
roplarla kaplamak huıuıunda 
p]anlar hazırladığını göstermekte
dirler. 

Bu projelerin ifıası ne kadar 
heyecan i.ver olursa olsun bunlar, 
hakikatlere vakıf olanların bildik
lerini teyitten batka bir ıey ifade 
etmemektedir. 

Maamafih M. Vikem Sdid'in if
.J&atında çok mühim noktalar var
dır. Almanya harbiye nezareti 

Kanalizasyon 
Aksaray semti su bas
masından kurtuluyor 
Unkaparu, Beyazıt, Süleyma

niye cihetlerindeki kanalizasyon 
intaatı hemen tamamen bitmit gi -
bidir. Şimdiye kadar bet yüz ev 
mecralarını kanalizasyona bağla .. 

mııtır. 

Belediye tıkanan eski mecrala -
rın açılmaıına müsaade etmediği 
için yeni mecra intaatı günden gü .. 
ne artmaktadır. 

Aksarayda Haseki caddeıin -
deki ve Y enibahçe ile Y enikapı a· 
rasındaki kanalizaıyon İnfaatı da 
devam etmektedir. Buradaki in -
ıaat biterse Ak.aray yağmur ya· 
ğınca sel basmasından kurtulacak
tır. Kanalizasyon inıaab için tim -
diye kadar beş milyon lira sarfe -

dilmittir 

Temizlik ahırları 
hava eazleri hizmeti ajanları Lon- Erlirnekapıda yapılmakta olan 
dra ve Paristeki yeraltı timendi - tem1zlik ahırlarının geri kalan İn· 
ferlerine mahıuı olan tünellerin taatı için belediyece beş bin lira 
ve bu tünellerdeki havalandırma verilmiştr. Bütçe gelince intaata 
tesisatının gaz ve mikrop neıri için h&Jlanacaktır. 
mükemmel vasıtalar olduğu fikrin. • .. --.. ·= • ·-.. - .. -· 
d d . ı fey olan hava hücumlarına, gaz 

e ır er. ı ·1 · 
. . . . . atılması ve mikrop sa ıverı mesı 

Belediye 
Sinemacılar aley
hine dava açıyor 
Sinemacıların müme11ili An -

karada, kapanan sinemalar mese
lesini takip ederken İstanbul be • 
lediyesi de kapanan sinemalar a .. 
leyhinde bir dava açına hazırlığı
na ba§lamıştır. Dava ~u noktadan 
açılacaktır: 

Sinemacılar müştereken Darü -
laceze hiuesini vermemiye karar 
verdikten sonra ya]ruz belediye 
resmini belediye veznesine yatır • 
mak istemitlerdir. Belediye Darül
aceze hissesi ile belediye resmini 
daima birlikte aldığı İçin yalnız 

verilen belediye reımirıi de kabul 
etmemi§, hunun üzerine sinemacı
lar belediye resmini noterlere ya• 

tmnı§lardı. 

Sinemacılar Darülice.ze hi11e -
sini vermemiye karar verdikleri 
günden itibaren belediye tarafın· 
dan ıeddedilen güne kadar geçen 
müddet zarfındaki Darülaceze 
hissesi sinemacıların ellerinde kal
mıştır. Belediye işte sinemacılarda 
biriken Darülaceze hissesini dava 
edecektir. 

Bu aJanlar, bu baptakı fıkırleıı .b. k k 'lahlara karı:.ı müda-
. · b t' · · · · ·· d gı ı or unç 11 s Polis haberleri nın ısa e mı ıspat ıçın uç sene e~- faa vasıtaları var mıdır? Olduğu-

beri Londra ve Pariste yeraltı şı- nu zannetmiyorum. Bu istikbal A tk •• •• d 
ınendiferi tünellerinde Microco - harbine_ ki bu istikbalin maale- rnaVU OYUD e 

ihtikar bahsi 

"Mücadeleyi yalnız bele
diyeden beklemek doğru 

değil! ,, 
Şehir mecliıi azalarından Ah • 

dülkadir Ziya Bey İstanbulda es -
nafın ihtikar yaptığına kanidir. 
Abdülkadir Ziya Bey ihtikarla es· 
naf cemiyetlerinin ve esnaf müra
kabe bürosunun da meşgul olması 
lazım ge1diğine, bu işin yalnız be· 
lediyeden beklenmemesine taraf • 

tardır. 

Esnaf cemiyetlerinin azami fi. 
atları belediyeye tasdik ettirip 
bu suretle ihtikarın ön\:ne geçme
sinin çok faydalı olacağını söyle• 

mektedir. 

Gümrükte işten el 
çektirenler .• 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
heyeti teftişiyesi İstanbul ithalat 
gümrüğü müdürlüğünde üç memu
ra işten el çektirmiş ve bundan 

başka bir komisyoncu ile bir ma
iyet memurunun gümrüklerde iş 
yapmasını menetmiştir. 

Buna sebep: 3250 liralık kıy -
meli olan ve iki beyannamede bu
lunan etyanın kanuni resminden 
az resimle gümrükte geçirilmesi 
isteğine bu memurların tavassut 
etmeleridir. 

cus prodigioeus adlı tehlikesiz bir aef yakın olduğu görülüyor -ma- bir ceset bulundu 
mikrop neşri suretile tecrübeler ni olmak için yegane çare ıulh is- s· h. . h 1 k 
rapmıc:]ardır Vücudü kolaylıkla Arnavutköy sahillerinde dün ır 1zmetç1 H'SlZ J • • 
., :r • tiyen bütün milletlerin sulhu iste· ld 
kabili tespit olan bu mikrop alel- miyenlere karJı derhal bir cephe bir ceset bulunmuttur. Denizden suçile mahkemeye ven 1 
ade zamanlarda havada. bulunma- _:;-=;;,,,;;;=~+:ı>ıkıtrılll~I' ... •-• l..-1-J •• _.J_ ~-Ll.:•-- · Dfr nızmt:~ı nı:ıu.cn , 4 ·~ ··& .,. 

te§kıl etmelerH1ır. 1 b H ti Musta dd .. · maktadır. Artık her hangi bir milletin te- yapı mı§, unun arpu u - den para atırdığı i iası uzerıne 
Bu askeri manevralar - Çünkü cerrüt halinde kalmuı kabil de • fa oğlu Ahmet olduğu anla,ılmıt- polisçe yakalanmış ve dün ak~am 

buna başka bir isim verilmez - ğildir. lnıiltere de bu zalim ha • tır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. üzeri müddeiumumiliğe gönderil-

geçen sene ağustosunun 18 inci kikatten hariç kalmamaktadır. Kamyon altında mittir. 

günü Pariste Konkordo meydanın. Mütecaviz tarif edilmeli ve bü - Galatada Beyazıt sokağında o " Dosyasile birlikte Sultanahmet 
da ve methali bu meydanda bulu- tün milletler bu mütecavize karşı turan Pandeli, Necati Bey cadde- ikinci sulh ceza. mahkemesine ve
nan yeraltı şimendiferi tunellerin bitaraflıklarını terketmelidir... sinden geçerken şoför Alinin sür- rilen kadın, hi.kim Salahat.ti~ Bey 
de ~·apı1mıştır. Bu yeraltı şimendi- Bu fikrin ilk defa olarak bu sa- düğü kamyonun altında kalmıt, tarafından sorguya çekilmıştır. 
fer istasyonu etrafına 200 bilyon bahki Taymis'te çıkan bir maka· batından ağır surette ya.ralanmıt- İsmi Nedimedir. Gene kadının 
adet mikrop neşredilmiştir. Altı led- izhar edilmekte olduğunu p d r B og-lu hastahane d w ardı SortTU 

.... tır. an e ı ey " kucağın a çocugu v · o 
..,aat sonra havayı nesimide yapı • görmekle bahtiyarım. Taymis, sine kaldırılmı9tır. esnasında viyaklıyor, annesi bir 
lan tahliller neticesinde yeraltı şi- hava bombardımanlarına kartı bir tüTlü ıusturamıyordu: 
ınendiferi istasyonlarının bir ÇO • anlaşma imzasını ve hava hücum- ~~!.!.~-'-~.!!~!~.~~~-~!~: _ Hanım, senin Zühtü Beyin 
gu ... nda bu mikroplar bulunmuştur. ları tehlikesine kartı Lokamod .. a Resı·mıı· Şark · ·· d k. ·k· 

b hh evinden konsolun gozun e 1 1 1 Titekim Fransa meclisi me usam deruhte edilmiş bulunan te~ ut· dT 
d 95 43 numaralı Temmuz nü•hası üç altın lirayı atıl'dığın iddia c 1 1 • yakmmda bulunan istasyon a lerin yenilendirilmesini tavıiye et-

renkli ıüzcl bir kapak içinde Fehmi yor. Ne diyeceksin?. bin ve Port: de Versaillcs istasyo · mektedir. Taymiı diyor ki: Razi Beyin Siyaset ve Siyaaetçiler, 
nunda da 5.700 adet mikrop bu- "İngiltere efkarı umumiyesi, İn· Hikmet Turhan Beyin Türkiye AJbü· Nedime Hanım ağladı: 
lunnıuştur. Bu adetler muayyen eiltere hükumetinin "Herkesin mü, Mustafa Şerif Beyin Tolstoy, Sa· _ Katiyen kabul etmem. O 
miktarda alman hava içinde kcşf herkese kartı,, değil "Herkesin liha Retit Hanımın Leyla, Vedat Ga- evde benden evvel de başka hiz-
edi1misitr. mütecavize kar§ı,, prensibi dahi Jip Beyin 31 Te,rinievvel, Semiha Sa- metçiler çalı~mış. Sonra, evde 

T b ·1•• ,1·mdı' de Almanya hu"ku"'- d l b' ·· d ge mı· Hanrmın Kürkçü .. İsimli yazılari- l b . l ? Baş a 
1 :ı' linde fay a ı ır eser vucu e · ya nız en mı ca ışıyor.ım .. · · 

k 1. f ti w le inti•ar etmittir. Tavıiye ederiz. 
metinin ema ı ne re e yapacagı tirmek iıtediğini bilmek ister. Ha- .. ka hizmetciler de gelip gidiyor a-
hir tekzibe intizar edebiliriz. Ma· li hazırda ihtiyarı lazım gelen iki Holivut rada... B;lki de onlardan biri al-
amafih M. Vikem Sdid'in tahsının tık vardır: Bunlardan biri şuur· Holivut'un 4 Temmuz; nüshaıı gü-
h · b l d "" ahla· k .. ı kıymet bu l hl zel reaı'mler ve zenain münderecatla aız u un ugu suz ve tahripkar ıi a anmayı ve • 

· k b'l' · k. b. hem d inti,...r etmiıtir. ifıaata gayrı a ı ı m ar ır e • rakabeti kabul etmek, diğeri e :.- Bütün 
miyet vermektedir. sulhu ihlal eden devlete kartı müt-

M. Vikem Stid, beni kabul ede- terek hareket için muayyen bir ha 
rek bu bapta şu beyanatta bulun· reket gİstemi benimsemektir. İn • 

Bu adı taııyan mecmuanın ıon ıa· 
yııı da güzel yazılarla inti,ar ctmiı • 
tir. Tavıiye ederiz. muştur: giltere bunu, kendiıini en ziyade 

"-Gizli malumatı nereden al- ali.kadar eden garbi Avrupa med- Yeni Adam 
dığımı tabii söyliyemem. Bunlar lulü itibarile kabul etmiş bulun • 27 inci sayıaiyla çıkan ve bir çok 
muhtelif membalardan alınmıt bir maıktadır. faydah malu';natı havi olan Yeni A • 

çok vesikalardadır. Fakat birbi.. İngiltere Lokarnoda imza ettiği dam çıkmıştır. Halk ünivcraiteıi, ter
rini tam.amiyle teyit etmektedir • anla•ma ile ithu anlaşmayı imza biye, içtimaiyat, arziyat ve sanat tari-

k ld ::r hi dersleri vardır. Muhabere ile lisan ler. Bunların hakiki evra o u - etmit bulunup ta açık bir tecavüze k 
1 

. d '-' 
d ve reıim dersi me tep erı, e euıyat, 

l"unu inkar kabil değildir. maruz kalan devlete yardımı er- h k 
1 

. 
d tenkit \•e tetkikler, resim, ey e , mı-

Alınanya hükumetinin tekzibine uhte etmiştir. Burada tereddü e mari ve her türlü lüzumlu olH bilgi -
ıükün içinde intizar etmekteyim. mahal yoktur. : Ani bir hava )eri ihtiva eder. Karilerimizin okuma· 
Maamafih bu icrası mecburi olan hücumu a~ık bir tecavüz te§kil e· 11m tavsiye ederiz. 

celim. 

tekzipte Almanya hükumetinin ih· der. Bunun için Lokamo anlat - r···········K·Ö~fe;-;;si;;·····-··~ 
tiyatlı olacağını tahmin ederim. ması ahkamını hava harpleri nok- : ......... ·--······················· .. •••••• .. ·--·-· 
Bende daha bazı eTrak vardır ki tai nazarından dürüst bir surette Selim S1rr1 Beyin konferansı 
icabı halinde bunları da neşrede· kabul etmek lazımdır. Bu da dört Yarın akşam saat 9 da l•tanbul 

milletin bütün kuvvetlerinin müte- Radyosunda Selim Sım Beyin yapa • 
Sivil halk i~in ve aynı zamanda 
• ,~, ......... 1 . . ~h· b" 

..keTİ kiıT?et er ıçm •• ır 

· le hı.ne aevkidir. cağı muıahibenin mevzuu: (Yüz yıl 
cavız a Y " • ı··) d .. 

Fran~ois Perrier yatamakta •aadetın ro u ur . 

mıttır. 

Hakim Salahattin Bey, iddia o· 
lunan suc mevzuunda davalar ce
za mahk~mesinin salahiyeti dahi· 

linde olduğu için, dosyanın müd • 
deiumumiliğe geri gönderilmesine 

karar verdi. 

Nedime Hanımı da, tevkifini 
icabettirecek delil bulunmadığm

den, serbest bıraktı. 

Parasız memleketlerine 
gitmek istiyenler .• 
Bazı kimselerin lstanhula lica • 

ret kastiyle gelip ıonradan mem -
leketlcrine meccanen gitmek üze
re belediyeye ve ,ubelerc müraca· 
at ettikleri görülmüttür. Belediye 
reisliği, aceze ve dilencilerden 
batka hiç bir kimsenin meccanen 

memleketine gönderilmemesini bir 
daha emretmiştir. 

E 

GUnün siyaset 
-. -. .... ,._,____. ,_., ~ 

Türkiye 
Boğazları müdaf 
hakkını istiyo 
"Nev-York Timeı" yazıyor ""' 

çok beynelmilel ıiyasette mühİ1' 
mevki tutmuş olan Boğazların 
dafiliği meıelesinde ihtilaf yenide" 
fukta görünüyor. Ba,ta "Times" 
mak üzere Londra matbuatı atat~ 
nun değiştiri!meıine lngilizlerio 
ettiklerini bildiriyor ve Lozan kof 
ransına merbut ayrı bir mukavJ 
askeri kuvvetlerden tecrit edilcıı 

nakkale ve Boğaziçinin eski ıcıl 
kalması lazım geldiğini yazıyor. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştii 
on ıekiz ay evvel Boğazlar mukıı 
sinin değittirilmesi için Cenc 
resmen müracaatta bulundu. Bu 

caatta Türkiyeye Boğazlan yenidt 
kim hakkının dilrilmeıi iatenildi. 
kiye bundan sonra talebinin ka&J 
dilmesi için diğer hükumetleri 
çahşmaca başladı. Türkiye bu rd 
ıindc muvaffak oldu denilebilir, ( 
kü Sovyet Ruıyadan maada B• 
devletleri, hatta Franıa bile Türlô: 
ye taraftar bir cephe aldılar. 

Bütün bu meıelc içinde en fi: 

dikkat nokta, Rus}a ve lngiltcrc 
iki büyük devletin bu mevzu üzt 
de harpten evvelki 1İyasctlerini11 

mamiy)e değiımi, olma11dır. 
Harpten evvel lngiltere Boğııf 

rın tabkiminde ısrar ediyor ve T~ 
)erin müdafiliğini iatiyordu. Hı 

Çarlık Ruıya11 Boğazlann ser 
ıini talep ediyordu. Şimdi 

)er deği!ti, çünkü Türkiyenin 
dütmanı olan Ruıya bugün Türlr 
nin en samimi dostudur. lngiltet' 
dostluktan pek hoılanmıyor. İng 
Sovyet Rusya ile harpbedecek o 
sa Boiazların hakimi olan Tıı~ 
reımen bitaraflık ilin ve diier 1 
tan gizlice Rusyaya YMdım c:~ 
O takdirde Sovyet filosu Boğ•ı'j 
emin bir melce bulacaktır. Fakııt 1:-

·ı ' ~ ..t,;• A ' ,.. _,.. 

• aZı oiiun'dc uyülC ır h " 

lundurmasına Türkiye müsaade e 

yecektir. 

Türkiye bitaraf kaldığı eın"d' 
gilterc fiJosu Karadcniı;e gc~cce~ 
lural\ ukaıında Boğazları kapll 
ve müvaıelesinin kesilmiş oldu 
görebilir. 

Bu gibi ıcbeplerdcn dolayı Jııf 
tere Çanakkalenin tahkimine ititf 
diyor ve bu itirazı Türkiycye 
statükoyu değiıtirmckten en zi)' 
tifade bekliyen 5ovyet Ruıyayıı 

şıdır. . ! 
Türklerin tahkim lehine .erd". 

lcı·i sebepler ıunlardır: 
ı - 1923 le Boğazlar itilaf• 

cdi1digi vakit Türkiye, bu itHifı11 

bikini himayesi altına alan Mil 
Cemiyetinin, kararlarını tatbik ' 
bilecek ve umum hukukunu m&J 

za edebilecek kuV\'etli müeuefl 
- · · b l' d M "'1 

cagı kanaatını es ıyor u. 11 

ıüf Milletler Cemiyetinin kudrC~ 
val bulmaktadır. Türkiye, itilaf f 
dar edildi&i takdirde Milletler 1' 
sinin himayesine fazla itimat b' 
mcdiğinden memleketinin bu ~ 
mühim noktasını lcendi kuvvcl 
müdafaa etmek tertibatını aırıJ' 
yor. 

2 - Mac Don:tld'ın ağır 1 

kaldırmak planı hakikat 
ısa harp zamanında Boğazların (.1 

faa~ı lüzumu Türkiyeyi pek ı11 
bir vaziyete ıokmu' o)fteaktır· ılı 

3 - "Versay" Muahedesi tıı P 
1 .. • h111<1 di?erek A manyaya muıavı . 

rilecek ise Lozan Muahedesirı•;,, 
kiye üzerinde tahdidat yapan 
lcri niçin kaldırılmasın. Jı 

Türkiye Boğazları ihtiya~ ( 
mwdafaa edebilmek ıçın lazıfil 

planlan yapr.tıştır. _/ 

,ı 
Sokaklarda koyun 5 

yasak .• 
Sokaklarda sürü haJi11d~ 

beşer, onar satılık koyun, 1' e 
dirilmesi belediyece yaı•~ 
mittir. Böyle koyunlar 1 •I 
hemen mezbahaya göndefl 

lerdir. 
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Nakleden : Sel imi izzet=;;;;;;;;,;;;;;. _______ _ 
- Bunu neye soruyorsun? 
- Lazım. Bunun için, hakikat 

ne kadar acı oluna olsun, doğru -
YU ıöy)emenizi rica ediyorum. 

- Kaya, lhsan artık benim oğ· 
lumdur. Hayata kimsesiz kalmıya 
caktır. Gözün açık kalmasın. 

- Demek ölüyorum?. 
Hilmi Mütfik cevap vermedi. 
- Verem im değil mi?. 
Hilmi Mütfik yüzüne baktı, ge• 

ne sesini çıkarmadı. 
- Bunu zaten biliyordum .. Da· 

ha ne kadar zaman ya§ıyabilirim? 
Hilmi Mü!fiğin gözlerinde, ha· 

zin bir tereddüt gördü. Hilmi Müş 
fik gene cevap vermedi. 

Kaya Hasan sordu: 
- Bir sene daha yaşar mıyım? 
Hilmi Müşfik hep sessiz duru • 

yordu. 

- Bir senede mi yaşıyamam? 
Kaya Hasan acı acı güldü. 
- Demek birkaç aylık ömrüm 

kaldı, belki de birkaç günlük?. 
Demek hayat namına bu kaldı? .. 
Hesabım tamam! 

Birdenbire ciddiletti. Kaşları 
çatıldı ve mağrur bir tavırla, va· 
lrarlı bir sesle: 

- Teşekkür ederim Hilmi bey, 
dedi. 

Hilmi Müıfiğin kulağında bu 
Set kaldı .. Bu vakur, mağrur sesi 
unutamıyor ve kendi kendine dii· 
~i.!nüyordu: 

"J{aya, onları bana neye sor • 

du? .,, 
Bir 2ün, h~rkeı gibi, muhake· 

ıaenin başlıyacağını haber aldı. 

Nihayet Bomonti cinayetinin eara 
rı kalkacaktı. Katilin kim olduğu, 
.ıeden öldürdüğü anlatılacaktı. 

Ama, bu ıırf, verilen hükmün 
kat'ile§mesi olacaktı. Çünkü her· 
kes hükmünü evvelden vermişti. 

Kaya Haıan azılı bir katildi. Gö· 
._,.:nü kan bürümüş bir adaındı. 

Çalmak için öldürmüştü. 

Herkeı artık bu davayla meş
guldü. Katil ne diyecekti?. Mah
keme huzurunda nasıl bir tavır ta 
kın :t caktı?. 

Kaya Hasan bir tey düşün.mü • 
Yor, yal~z arada sırada: 

- Acaba Gülfem benim için 
ile ıl iyor?. 

Diye dü,ünüyor, sonra omuz 
•ilkiyo\ du. 

- 3ana ne?. Bütün bunların 
•ebebi o. Eğer beni aldatmasaydı 
hugnn hapiste olur muydum? Se
fil kadın merhametsiz kadın! , 

İhsanın anasına lanet edeceği 
zaman da beynini yokluyordu. 
Acaba ona biraz acımıyor muy • 
du? .. Gülfem görünü§te ser keşti, 
yaptığını bilir görünürdü. Buna 
ı·ağmen aciz bir kadındı. O Zihni, 
Perçenı denilen o serseri kadın • 
cağızı kandırmıftı. 

- Neyse, onu düşünmiyelim, 
İh~anı düşünelim. 

Ve bütün benliği ile, sarışın, 
pembe Yanaklı, gül dudaklı çocu· 
ğu dü§ünüyordu. Yanaklarında, 
dudakları~da, oğlunun dudakları 
nı hissediyor, oğlunun masum göz 
lerini görüyordu. 

Bazan, geceyarısı titriyerek u -
Y.a~ıyord~. Bir ~es, heyecandan 
tıtrıyen hır ses sanki sesleniyor • 
du .. O sese koınıak, oğlunun ya • 

nına gitnıek için, Ali Nakinin is~ 
t d'..,I e lg canı derhal vermeye razıy· 
clı. 

Yerilen bütün ilaçlara rağmen, 

hararti her gün artıyol'du. Bir ge· 
ce değli, günlerce ve gecelece sü
ren bir kabuı içindeydi. AH Na • 
kinin bütün söyledikl1.?rini hatırlı· 
yor ve bir rüya içinde, o ıözleri 
gene işitiyordu .. 

Acaba o zamanda mı rüya gör· 
müıtü?. Acaba Ali Naki de bir 
rüya mıydı?. Sahiden katili gör· 
müş, konuşmuş, seıini duymuş 

muydu?. 
Kafaıı öyle perişandı ki, biçare 

adam artık hayal ile hakikati bi · 
ribirinden ayıramıyordu .• 

Şakaklarım ııkıyordu. 
Görmüt tü. Katili, kırmızı cüz -

danıyle şurada, şu yerde görmüş .. 
tü. Sesini duymuştu. Hila sesi ku
laklarındaydı. 

"Büyük bir servet: İhsan namı· 
na bir notere yatırılacak, bir imza 

kafi .. ,, 
Hayır, bu hayal değildi. Bunla· 

rı kendisi uydurmamıştı. 
Ihsan, ihsanı, yirmi yaşında zen 

gin bir beyefendi olacaktı. Servet 
sahibi bir insan olacaktı .. 

Kaya Hasan, oğlunu rahat et· 
tirmek için, tırnaklarını söktür • 
meğe, derisini yüzdürmeğe .razıy· 
dı. Böyle şeyleri, bir baba içn ta
bii görüyordu. 

Gelseler: 
- ihsanın bir parmağını kese-

ecğiz ! 
Deselerdi, razı olmazdı: 
- Bir kama alınız, bana sapla· 

yınız. Feci bir ölümle öleyim, fa. 
kat ihsanın kalbine dokunmayı • 
nız ! derdi. 

ihsanı ,en uf ak bir acıdan ko .. 
rumak için her şeye razıydı. Ka· j 
zıklasalar ıeı çıkarmazdı. 

Fakat yapmak istedikleri şey 
müthişti. Namussuzca bir ölüm 
teklif ediyorlardı. Bu kabil miy -
di?. İhsan, katilin oğlu mu ola· 
caktı? . 

- Parası kendisini obun .. Ya · 
but da o paraları da adliyeye ver
sin, çünkü çalmıştır .. Onu haber 

vereceğim .. Evet, her şeyi söyli • 
yeceğim .. Onu adalete teslim ede
ceğim .. 

Ve gönlünde kasırgalar kaban
yordu. Evet, söylemek, o adamı 
adalete teslim etmek lazımdı. Bu
nu yapacaktı, hunu yapması la -

zımdı. 

Peki, ıonra ?. 
Sonra gene mahvolacak değil 

miydi?. 

Verem yakasına pençesini tak· 
mıştı .. Buradan çıktıktan sonra te 
davi edilebilecek miydi?. Adalar .. 
da, ıanatoryomlarda yaşı:abile · 
cek miydi?. 

(Devamr var) 

1 Yeni Eserler 1 ---Felsefenin sefaleti 
Kerim Sadi Beyin yazdığı bu 

ef;er Kari Marx tarafından "Sefa
letin felsefesi,, müellifi Prudou'a 
verilen cevap hakkındadır. Fiatı 
on kuruştur. Tevzi merkezi Anka 
ra caddesinde Şafak kütüphanesi" 

dir. 
Eser; Kari Marksın "Felsefe -

nin sefaleti,, unvanlı kitabını ni -
çin yazdığım, iktısat meselelerin .. 
de Prudou ile aralarındaki fikir 
ayrılığının nereden batladığını 
anlatıyor. Bundan başka, felsefe
nin sefaletinden bir kısmının da 
şcr]ıini ihtiva ediyor. 
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• Tarama 
dergisi 

I' 1 Türk .. Iran 
Mütalaalarını bildirenlerin hudutlarında 

on dördüncü listesi -28- Neler gördüm? 
Ankara, (A.A.) - T. D. T. C. '-1

-----· Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 
umumi katipliğinden tebliğ edil-
miştir: 

Cemiyetin n.eşrine haşladığı 
"Tarama dergisi,, nin ~imdiye ka· 
dar çıkan fasikülleri hakkında 
bundan evvelki on üç ilandan son-

Sarp dağlarda çetin 
yuruyuş 

• •• •• •• 
ır 

ra yeniden mütalea gönderenlerin J ) k d l b ) 
on dördüncü listesi: ran 1 ar a aş arımızın aşına ge en 
1- Eski Samsun meb'usu.Av· ÜÇÜOCÜ kaza gene heyecan Uyandırdı 

ni, 2 - Biia kaymakamı Ah Rı· 
za, 3 - Buna kız muallim mekte- Bunlaı· geçtikleri yerleri harap 
bi muafümlerinden Ali Ulvi, 4 - ve talan ederler. Caf beyleri çok 
Çorluda muallim Basri, 5 - Sam· kuvvetli ve zengin olup pek mü • 
ıun maarif müdürü C. Gültekin zeyyen çadırları ve alon, gümüş 
6- Bursa kız muallim mektebi avanileri ve müteaddit haremleri
muallimlerinden Cemal, 7 - Bur• le parlak hayat sürmekte ve hayat 
sa ilk tedrisat müfettişlerinden ları hikayelerle naklolunmakta· 

Cemal Beyler, 8-Denizli Halke· dır. 
vi, 9 _ Dörtyolda Durmuş Efendi, Avraman beyleri İran hükumc-
lO- Meninde harp malulü Emin tinede r~~k sıkı bağlı olmayıp cüz-

k · i bir hediye ile bütün tekalifi hü • 
K. Çölbey, 11-Dayada mütc aıt 
binbatı Fikri Bey, 12 Bursa maarif kumeti ifa etmi~ sayılırlar. 

F ı l 28 Mayısta Hanı Kermilenin 
müdürü Fakir Bey, 13- i orna ı 

'f nizalı hududunu tayin.den sonra 
Nazım Bey, 14--Muğla maan 

yolumuza devamla Gülanbere 29 
müdürü Fevzi Bey, ıs-Maraş May11ta geldik. Burası nahiye 
muhaıebei huıuıiye müdürü Fer· merkezidir. Fakat müdürü Alice~ 
ruh Bey, 16 - lıtanbul Cümhuri • de oturuyormu§. Burada da Şeyh 
yet mektebi Türkçe muallimi Hay- Hüsameddin isminde bir şeyh hü-
rettin ilhan Bey, 17 - Zapyon li· G" ı b' .. küm sürüyor. uze ır camıı ve 
ıesi Türkçe muallimi H. Hüınü kükürtlü bir kaplıcası var. 
Bey, 18- Göztepe Halinı Sabit Bundan istifade ederek yıkan • 
Bey, 19 - Niğde mütekait mual· dık. Fakat geceyi burada geçir • 
lim Hakkı Bey, 20 Buraa erkek li- medik. 
ıesi muallimlerinden Hilmi Bey, Bir saat ilerdek (Reşan) köyü 
21 - lıtanbul cümhuriyet orta ne gittik Gülteberin bir adı da 
mektep müdürü Hidayet Bey, 22 

(Hurmalı) dır. (Reşa.n) dan tepe 
-Uzunköprü ilk tedrisat müfetti· 
.Ji Kema\ 'EA\\p Bey1 23 - Konya 

HalJievi, 24- Fethiye maarif me
mur vekili Kazım Bey, 25 - Ünye 
orta mektep müdürü Kadri Bey, 

26- Maarif memuru Kemal Bey, 
27 - Gönen maarif memuru Ka -
mil Bey, 28 - Gönende muallim 
Kemal Ferdi Bey, 29 - Isparta 
da eczacı Muzaffer Bey, 30 -

Gemlik merkez mektebi muaHim .. 
lerinden M. Hayali Bey, 31 -Ba
hkesirde ilk tedrisat müf etti~i M. 
Şükrü Bey, 32 - lsparta mektup • 

çuıu Memduh B., 33 - Bayburt 
orta mektep Türkçe muallimi Meh 
met Bey, 34 - Saray kazuı maa
rif memuru M. Niyazi Bey. 35 -
Bursa erkek lisesi muallimlerin • 
den Malik Bey, 36 ~ Bursa lisesi 
muallimlerinden Mümtaz Bey, 37 
- Bursa erkek lisesi muallimlerin 
den Namdar Rahmi Bey, 38 -
Manisa Horoı köy mektebi mual
limi Nazmi Bey, 39 - Siirt müfel· 
tİf i Niyazi Bey, 40 - Niğde orta 
mektep riyaziye muaHimi Naci 
Bey, 41 - Amasya evkaf müdürü 
Namık Necip Bey, 42 - İstanbul
da Öztürk Ahmet oğlu ismet Bey, 
43 - Muğla maarif katibi Os.man 
Bey, 44 Seyditehirde muallim Rüş 
tü Bey, 45 -. Geliboluda tüccar 
Rahmi Bey, 46 - F ethiyede müte .. 
kait yüzbaşı Süleyman Bey, 47 -
Silifke Belediye reisi Sait Bey, 
48 - Menin gazetesi muharrir • 
lerinden Şeref Arif Bey, 49 -
Fethiye kaymakamı Şevket Bey, 
50 - latanbul erkek lisesi Türkçe [ 
muallimi Tahir Nejat Bey, 51 -
Edremitte Balcı oğlu Tahir Hari • 

lere çıkıp Çakan vadisine indik. 
Daı- ve etrafı dağlık olan bu vadi-
deki sular sert akıyor. Yolda bu 
dere boyunca gidiyoruz. Bu fena 
yolda mekkariler bir kaç defa yı
kıldı. Sandıklarımız kırıldı. Tepe· 
lere doğru çıkmıya haşlıyan yol 
daha fenalaıtı. Sure dağı üzerin
deki Çakan gediğine varmazdan 
evvel gayet soğuk sulu bir pınar 

batında dinlendik. Buraları ağaç· 
h ve dağlar ormanlıktır. Pek fena 
yürüyüıümüze veda ettik. Yol
bir hayvanın ancak geçmesine mü 

ıait dik bir yokuş. Bir hayvanın 
yükünün yıkılması bütün kolun 
durması~a sebep oluyor. Bir saat· 
lik iniş bizi (Peran) ova.sına indir
di. Çadırlal'lmızı kurduk. Burada 
otururken etraftaki av bolluğu 
meraklılarını cezbetti. Ava çıl':tt· 

lar. Fakat çok teessüflü bir vak'a 
ile neticelendi. İran komisyonu • 
nun doktorunun tüfeğinin tetiği 

biı- çalıya dokunarak ateş almış 

ve elini parçalamıştı. Bizim İngi
lizlerin ve Rusların doktorları bu 
hemmeıleklerinin yardımına koş. 
tu)ar. Uzun münakaşa neticesinde 
zavallının elinin kesilmesine ka · 
rar vermişler ve yarahmn muva
fakatini alarak yaralı eli kesmiş· 
lerdir. Şayanı dikkat olan cihet, 
doktorların hiçbirinin operatör ol 
maması ve ameliyatın pek iptidai 
vasıtalarla yapılmış olmasıdır. 

İranlı arkadaşlarımızın başına 
gelen bu üçüncü. kazadır. 
Mendelipte bir neferleri ka -
zaen elini revolverle sa • 
katladı. (Abbasan) şeb -
rinde de bir nef el eri boğulmuştu. 

mi Bey, - Fen fakültesi müder. ·--•""r.ııına•:nmıır.nı..,,,,rın•·-·-11-ııu11111n11• 
rislerinden Tevfik Bey, 53 - Bur· kfmu 56.828 i bulmuştur. 
sa erkek lisesi muallimlerinden Her birine ayrı ayrı teşekkür 

Zahit Bey. mektubu yazmağa imkan buluna. 
Bu zatların gönderdikleri fiş madığından gösterdikleri himmet• .. 

say111, 19.743 tür. Evvelki on üç len dolayı kendilerine alenen te. 
Jiste ile beraber gönderilen fiş ye• şekkür olunuı·. 

(Guhubranan) dağına iki saatte 
çıktık. Oradan Pencoyene indik. 
Pencoyen hudut merkezidir. Bu ~ 
radan sonra hudut !arka doğru 

dönüyor ve İran içine giriyor. Bir 
kavis yaparak tekrar garbe geli-
yor. 

Buralarda posta olmadığından 
ve süvarilerimiz yolları bilme • 
diklerinden yerli bir sai bulduk. 
Bu adam günde on kuruş ücretle 
mektuplanmızı Süleymaniyeye 
götürüp oradaki mektuplarımızı 

getirecekti. Doğru bir istikamette 
koşarak yürüyen bu adam bir gün 
de Süleymaniyeye gidip bir günde 
geliyordu. Ayaklarındaki kundu -
ra mübalagasız dört kilo gelecek 
kadar yamalarla doluydu. Ken -
disine hafif bir yemeni hediye et • 
mek istedim. Almadı. "Faydası 
yok, ben soyarlar. G~en gün mek 
tup götürürken bana iki cigara 
vermiştiniz. Ben de onu başımda
ki fese sardığım mendilimin ara
sına koymuştum. Yolda beni ara
dılar ve o iki cigarayı bile aldı • 
lar. Hiç yeni yemeni bnakırlar 
mı?.,, dedi. Bu zavallı adamın hi· 

• rikmit paralarını ıonra posta ile 
kendi evine göndermekten başka 
çare buJamamıttık. 
Reıan köyünün yanından ge • 

çerken Rus süvarilerinin attığı bir 
sigaradan otlar tutuşmu~ ve biraz 
ekin yanmıftı. Mösyö Minoreski 
bu tarla sahibine verilmek üzere 
on lira tevdi etti. Yaptığımız tah
kikatta yanan iki tarla olup birisi 
Nasır, diğeri Ali Murat beylere 
ait olduğu anlaşıldı. Ali Muradı 

bulamadık. Aralarında be~er lira 
taksim etmek üzere on lirayt da 
Nasır beye vermiştik. 

Fakat hiç böyle iki cigaraya ta 
mah eden herifler beş lirayı ve • 
rir mi?. Ali Murat geldi, şikayet 
etti. Nasır beyden alarak kendiıi· 
ne verdik. Bu tazminat meselesi 
başımıza iş açtı. Geçtiğimiz yer • 

lerdeki halk tarlaları yakmıya baş
ladılar. Müşkülatla önünü alclık. 

Ormanlı dağların yükıek hat· 
tı halalarından geçen hududu ta• 
yin ederek 8 haziranda (Mirava) 
köyüne geldik. Bu civflrda oturan 
halk hep şakavetten ve hasara.tın
dan şikayet ediyor. 

Bu havali kamilen yüksek dağ
lardır. Hangajal dağının yüksek .. 
liği (2100) metredir. Dağların te
peleri ormansız fakat payeleri 
hep ormanlıktır. Münazaalı olan 
Çampara ve (Siyahgö7.) hudutla
rını hallederek ( Sürkido) tepe .. 
sinden (Şivegel) köyüne indik. 
Burası da hudut bölüğü merkezi· 
dir. Şivegelden bir buçuk saatlik 
ilk meyilli fena yol tepeye çıkı • 
yor. Senenin 9 ayında Bane • Sü· 
leymaniye muvasalası bu yoldan 
yapılıyormuş. Üç ay da (Sürki· 
yev) dağı karlarla kapah olup ge

çit vermediğinden Bistan mevki • 
inden geçilirmiş. 

(Devamz v;ır)" 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

I~ mi..-. 
Burhaniye Urfada 

Yazn: Arnold Galopen 

Güzel sarışın, fırtına başlayınca koca
sının takibinden kurtulmuştu! 

nasıl yer? 
Belediye, iskele, 
alışveriş,hapisane 

okuyanlar 
llkmektep-le_r_de-2500 Ortamektepte 

210 talebe 

-17-

1 1şte bu suretle Konçita' dan yüz 
görmiyenlerin hepsi vapurda ka -
dın aleyhinde tellal kesiliyor, ağız-
1arına geleni söylüyorlardı. Maa
mafih bütün bunlar fırsat zuhurun 
da kadına yaklaşmaktan ve son 1 

1bir tali tecrübesi yapmaktan kendi 
lerini alamıyorlardı. Velhasıl Kor-

1 reador gemisi küçük taşra şehir 
!erine dönmüştü. Malumya bu gibi 
şehirlerde halk yapacak iş bulama 
dığından birbirleri hakkında dedi 
kodular yapmakla meşgul olurlar 
ve bunlar da ara sıra bazı skandal 
lara sebep olur. 

Bir sabah iki ihtiyardan ahba
bım olanla karşılaştığım zaman: 

- Haberiniz var mı, dedi, oldu 
bitti! 

- Ne oldu, dedim. 
- Melez kadın yok mu? 
-E? .• 
- Geceyi şu aptal herifin ka-

marasında geçirmiş ... Şu herif, ha 
niya kadından bir an ayrılmıyan 
aptal.. 

Anlamamış gibi davrandığım -
da.n ihtiyar devam etti: 

- Kamarot Pablo Konçitta'yı 
1 ':i numaralı kamaraya girerken 
görmüş ... Şu aptalın kamarasına .. 

- Bah ! ... Konçita her istediği -
ni yapmakta serbesttir ya •.• 

- Şüphesiz, fakat biraz da ihti .. 
yatlı olması lazımdır. Çünkü va ~ 

purda genç kızlar da var. 

- Haydi canım .. Genç kızlar, 
o bildiğimiz kaz gibi genç kızlar 

değildir. 

- Belki, fakat fena misallerin 
genç kızlar üzerinde meş'um tesir
ler yaptığını itiraz edersiniz ya ... 

Tra§Çı pinponu bırakıp salona 
çay iÇmeğe gittim. 

Hava çok müsait devam ettiğin 
den seyahat fevkalade hoş şartlar 
içinde geçiyordu. Yakında Cebelit 
tarika vasil olacağız. Konşita çok 
aoşuma gidiyordu, fakat ben onun 
hoşuna gitmiyordum.Ne yapalım? 
Vapurda tek başına yolculuk eden 
ve benim gibi yolculuğu can sıkıcı 
bulan kadınlar var idi. Bu, dikka
time çarpıyordu. Akıbet bunlar a -
rasında kendime bir can yoldaşı 
bulurum diyordum. 

Dansın güzel cihetlerinden biri 
de hiç bir söz söylemeden bir tek 
bakışla, bir tek yaslanışla bir çok 
§eylerin ifadesine yarayışıdır. Bu 

suretle vapurda sarışın bir genç ka 
dm tanıdım. Fakat evli im~ş .. Edi
te çok benziyordu. Bu ince, sarışın 
ve güzel kadının kocası aksine şiş· 
man ve kaba: bir adnm idi. Herif 
karıöını !\icldet!i bir nezaret altında 
hulundu~uyo•clu ve karıaıyle fazla 
uğra.~bğmıı gördüğünden bir daha 
da:ıı elmo=:mize müsaade etmedi. 
Fako.t b~şkaail~ dansederken bana 
"Sizinie clnnsetmek isterdim ama 
brrakmryorlar .. , demek ister gibi 
meyus bakış!arla bakıyordu. 

Genç kızlar çok b,.,~umıı gidiyor
ch.;, f a.ka! hunlarda ebeveyinlerinin 
milst~biclane nezaretine tabi bulu
nuyorl&rdı. 

ln nihayet tabiat imdadıma. ye
tJşti. &hri Muhiti Atlaeiye çıktı· 

ğımız zaman müthiş bir fırtına çık 
h. O ane kadar küçük bir gölde ku 
ğu gibi yüzen vapur dehşetle ç.alka 
lanmıyabaşladı. Ortalık karma ka
rışık oluyordu. Benim sarı§m güze
limin kocasını da deniz şiddetle 
tutuyordu. Ne ise, denizden hiç mü 
lessir olmadığım için yolcuların 

maruz kaldıkları belayı seyrediyor 
dum. Hele sarışın kadının kocası
nın maruz kaldğı hastalıktan kana 
kana hıç alıyordum. Nasıl almıya. 
yımki herifin narin çiçeklere ben
ziyen bir karısı vardı; bu da yet
miyormuş gibi kaplan gibi kıs· 
kanç davranıyordu. 

Herif ~sta ama karısı nerede? 
Acaba deniz onu da mı tuttu? 

Oturdukları kamarayı bildiğim 
için aşağı indim ve kamara kapı· 
smı açıp içeri girdim.Sarışın kadın 
orada idi. Neglije bir tuvaletle ya
tağna uzanmıştı. Fakat denizden 
müteessir olmadığı aşikar idi. Be -
ni görünce kısık bir çığlıkla: 

- Ah, dedi, ya zevcim gelir 
ise? 

- Merak etmeyiniz, dedim, zev 
ciniz yerinden kımıldayacak halde 
değil. 

Elini a1dım. Beni bekliyomuf de 
nilebilir.Birkaç gün sonra Lizbona 
çıktıkları zaman bu kadın için his 
settiğim ateşi ölünciye kadar'iınu· 

tamıyacağım .. Zavallı Lüsi ! Evet 
onun adı Lüsi idi. Az için ardın
dan Lizbona çıkıyordum. Fakat, 

bereket versin tam zamanında Liz 
bonun A vrupada bulunduğunu ve 
Avrupanın benim için çok tehlike· 
li olduğunu hatırladım da yoluma 
devam ettim; 

Konçita, vapurdaki yolcuların 
çenelerini yoran hareketlerine de
vam ediyordu. Birkaç gün ikinci 

kaptana metreslik ettikten sonra, 
rivayete göre, bir aralık o iki ih
tiyardan birinin kamarasına girip 
çıkmış. Halbuki Konçitanın hare
katından en ziyade nefretle hah -

seden bunlardı. Konçitanın aşık 

değiştirmekteki çabukluğu kadın 

yolcuları fevkalade telaşa düşü -

rüyordu. Bunun için kadınlar ko
calarma nezaret işin biraz daha 
şiddetlendirdler. 

Güzel melez hakkmda söylen
medik söz kalmıyordu. Maamafih 
gene her girdiği mecliste iltifat ve 
hürmete mazhar oluyordu. O ka
dar güzel, o kadar zarif ve o ka -
dar şendi ki... Evlilerden kim .. 
seyi ayartmış değil~i ve bu inceli 
ği hoşa gidiyordu. 

Kanarya adalarından sonra 
Kolona erişecekti. Görünüşe ha -

kıhrsa orada Konçitadan ayrıl • 
mak icap edecek .. Kolon'a gelin -

ceye kadar daha uzun zaman 
var. Bu zaman zarfında Konçita
yı elde etmek için elimden geleni 
yapacağım. 

Bugüne kadar Konçitanın yal -
nız aşk sahasındaki kudret ve ka
biliyetini gördük. Fundan sonra 
da başka kabiliyetlerini görecek .. 
tik. • 

(Dcvamr var) 

Burhaniye, (Hususi) - Buraya 
dört sene evvel bir daha gelmiş -
tim. Kasabada bir değişiklik gö
remedim. Y almz methaJinde bir 
yazlık sinema sahnesi ve bir de şık 
bir bahçe yapılmıştır. 
Hükumet konağı gene eskisi gibi 
harap bir halde!... Bir çok me -
murlar değişmiş. O zaman kay
makam bulunan Kamil Bey de 
Bodruma nakledilmiş ve Düzçe 
kaymakamı lsmail Hakkı Bey bu· 
raya gönderilmiştir. 

Belediye Urfa Ortamektep izcilerinden bi~ grup 

Eski belediye reisinin yerine Urfa, (Hususi) - Urfada ma- mış olduklan evler, köşkler, fabri-
Hacı Tali Beyin oğlu Muhittin arif hayatı vilayetin büyüklüğü kalar vapurlar balon ve tayyare
Bey intihap olunmuştur. Bu genç nisbetinde değilse de alınan neti - ler cidden şayanı dikkattir. Sergi· 
reis, bir buçuk sene içinde elektrik celer itibarile iyidir. Vilayet dahi- de dantele örme ve ayrıca b'içki ve 
şirketinin 185 hissesinden 45 ini lindeki ilkmekteplerde 2500 kız dikişe ait çok muvaffakıyetle ya
almış ve işletme hakkını da bele- ve erkek talebe vardır. Merkezde pılmış nümuneler vardır. Cam serp 
diyeye vermiştir. Tali Bey Sekiz bulunan beş ilkmektepte binden melerinden vücude getirilmiş müte 
bin metre kaldırım yaptırmıf, ha- fazla talebe okuyor. Bu sene mer· addit Türkiye haritaları ve Gazi 
la da yaptırıyor. Dispanser hü - kezde bir mektep açılacak diğer Hazretlerinin ufak büstleri seyir· 
kumetin ise de bele?iye tarafından mekteplerinde noksanı ikmal edi - cileri hayran bırakmaktadır. 
ilaçlarına yardım edilmektedir.. lecek ve üç sınıflı mekteplere ye- Urfa orta mektebi 
Belediyenin doktorluğu da veka - nideiı sınıf ilave olunacaktır. Şim- Urfa orta mektebinde 210 tale-
letei'l hükumet doktoruna yaptırıl- diye kadar muallimler tarafından be okumaktadır. Mektepten buse
maktadır. 800 kelime derlenerek fişleri Ma- ne altı talebe mezun olmuştur. 

Belediye bir motör pomp almak arif Vekaletine gönderilmiştir. Ur Mektebin altmış kişilik bir izci teş 
için bu sene bütçesine para koy - fa muallimler birliği faaliyettedir. kilatı, voleybol ve futbol takımları 
muştur. Belediye dairesi kasaba- On beş günde bir defa toplanarak vardır. Talebeler tarafmdan bir 
nın haı·itası ile müstakbel planını hem mesleki müsahabe yapar, hem incesaz takımı vi,cude getiri1miş • 
da yaptırmağa başlamıştır. Bu da de eğlenirler. Muallimler arasında tir. Musiki muallimi Beyin idare 
y~kında bitirilecektir. Meşhur ha- sıkı bir tesanüt ve samimiyet var- ettiği bu saz heyetinde bir viyolon 
rilacı Sa.it Beyi burada O'n..J~;_'rrll dır. • :!- 1 -· • ... ' • 

Bu gayyur ve ihtisası musaddak Urfa a ilk mektepler sergısı u unmakta ve taJcbeler pek bü-
olan arkadaşımız senelerdenberi Vatan mektebinde merkezde yük muvaffakıyet göst~rmektedir
her tarafın haritalanm yapmak bulunan ilkmekteplerin bir sene ler. Mektebin dok"an kişilik kütüp 
suretile memleketimizin en mühim zarfında yapmış oldukları elişlerin hanesi talebelerin hoş zamanında 
ihtiyaçlarını temin etmektedir. den bir sergi vücude getirilmiştir. tetkik ve tetebbülerine açık bulun 
Sait Bey bir çok aletlerle müceh· Mekteplerimizde san'ata verilen durulma ·tadır. Fen bilgisi ve bi· 
hezdir. Gerek harita tersiminde kıymeti pek açık gösteren bu sergi yoloji dersleri laboratuvarda ta -
ve gerekse kadastroda ihtisas sa~ bir haftadanberi seyircilerle dolup mamiJe ameli olarak verilmekte • 
hibidir. boşalmakta ve ziyaretçiler bu mu- dir; talebeler muallimlerile birlik-

iskefe vaffakıyetlerinden dolayı muallim te Urfa civarında bulunan taı·ihi a-
Burhaniyeye her hafta vapurlar leri tebrik etmektedirler. sarı za.man zaman tetkik etmckte-
uğrar. iskelesi beş kilometre u - Çocukların mtikavvalardan yap- dirler. emer Cem""I 
zakta ve adeta me~re mahalli gi· ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~J~d~~B~~b· 

olduğunu söyliyorlar. Bittabi şim-ı Müddeiumumi h~y ar ey u-
hi bir yerdedir. Bu iskele maksa- h . b" <l h 

di iş zamam değildir. Fakat bu- ra hapis anesine ır pavyon a a 
da uygun olmadığından beton 1·1a~vesı· ı"cin çok uğraşmış ve en ni-

1 k na mukabil burada her gün 110 kazıklar üzerine ahşap o ara ye· hayet m~uvaffak olarak dig" er bir 
170 liralık rakı sarfiyatı olduğunu söy-

niden yaptırılacak ve metre kargir koğuş yaptırmıştır. Her iki 
kadar denize uzatılarak vapurla - lediler !.. pavyon arasında geniş bir bahçe 
rın yanaşmasına imkan verilmiş Hususi muhasebe bırakılarak ortasına da büyücek 

olacaktır. Hususi muhasebenin senevi ge~ bir su kuyusu kazdırılmış, bu su-
Belediyenin varidat bütçesi on liri 50 bin liranın içindedir. Me - retle hapishanenin su ihtiyacı ber

altı bin küsur liradır ve hepsi de mur Kadri Beyin akilane idaresile taraf edilmiştir. Hapishanenin 
kabili tahsildir. Bu paradan her bu para santimine kadar tahsil evvelce srkışık ve gayri sıhhi olan 
sene iskele için 2200 lira: tasarruf olunmaktadır. Kadri Bey hapisle vaziyeti şimdi değişmiş ve 200 
edilmekte olduğundan on sene değil, tatlı sözlerle bu parayı top- mahpusu istiap edebilecek bir ha· 
sonra iskeleye başlanacaktır. lamag"a muvaffak olmaktadır. 1 l · 

e getiri miştır. Kazada varhk B l 

Kazanın bütünnüfusu 23 bindir 
ve merkezde 5200 kişi oturmakta.
dır. Merkezde 7 ve köylerde 14 
yağ fabrikasx vardır. Kazanın 45 
köyü ve bir nahiyesi mevcuttur. 
Senede kaza dahilinde 4 milyon 

kilo yağ çıkanlmaktadır. Ziraati 
azdır. Un ve hububat Balıkesir
den gelmektedir. Yalmz ova köy
lerinden üçü bir parça ziraat ya• 
parlar. 

Raşlıca mahsulatı zeytin yağı ve 
3 milyon kilo palamuttur. Pala
mutun çoğu Gömeç nahiyesinde 
çıkar Oranın palamutu çok meş
hurdur. Gömeçte 7 a.det palamut 
mağazası vardır. 

Alış veriş 

Esnaf takımı alı~ verişin kesat 

urada muallimlerin maaş arı Müddeium:ımi Haydar Bey ha· 
da muntazaman verilmektedir. pishanenin idare ve intizamını te-

Ağtr ceza işleri min için pek hassas davranmak· 

Buradaki ağır ceza mahkemesi ta olduğundan kununi vaziyet son 
muhterem ve tecrübeli zevattan derecelerde ı.,.Jah olunmuştur. 
teşekkÜl eylemişti. Ayvalık, Ed • Hapishanenin yalnız bir memu· 
remit kazalarının cezai işleri de ru yoktur ve iki gardiyan elinde 
burada görülmektedir. Müddei • idare olunm; ktudır. Üç kazanın 
umumi Haydar Beyin Iutüfkaı· adli işlerile me~gul olan müddeiu
delaletleriyle hapishaneyi dolaş _ mumi Bey adeta bir hapishane 

memur ı gibi hunlara nezaret et -
tım. ı 

mekte, bu yiizden pek fazla yoru -
tlapisanede 

Hapishaneden içeriye gırınce 
120 kadar delikanlı ile karşılaş -
tım. Bunların hepsi genç ve dinç 
adamlardı. Ben bunlara suçlarını 
sordukça onlar bana: "Katilden, 
ırza tecavüzden ve hırsızlıktan ... ,, 
Diye cevap veriyorlardc. 

maktadır. Her halde buraya bir 
hapishane memurunun acilen gön
derilmesi hatırdan çıkarılmamalı
dır. Mahkeme reisi İhsan Bev 

Bergamadan buraya becayiş edil· 
miştir, 

Ragıp Kemal 
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Alman Film Yaldızı LUal En9H9, Mutbakta 

Keriman Halla H., Mutbakta 

tiktell soan, selecek sayıfada daha 
.... ;r-..lderclen NhMtmek üzere, 
.. fimclilik INr kaç ;,emek tarifi :ra • 
oyorm: 

Dana Dili 
Kolyetolu dana dili kızartma• 

ar.. Yapılacak ilk İf, bir dana di· 
lini tencereye koyup az miktarda 
au ile, deriıi soyulabilecek bir ha
le ıelinciye kadar kaynatmaktır • 

Dana dili, bu hale gelince, ten
cere atetten indirilecek ve ıoiu· 
yunc:ıya kadar beklenilecek. So • 
juyunca, dana dilinin deriıi soyu. 
lacak •• Dil, bundan sonra ince, in· 
ce dilinip arzu edilen boyda kesi
lecek •• 

Diier taraftan bir miktar unun 
içine tuz konacak. Batka bir kap-· 
ta da kolyeto unu hazır bulundu -
rulacak. Dil parçalan önce una 
babrılacak. Sonra , silkilecek ve 
yumurtaya babnlıp, kolyeto unu
na bulanıp kızıın yai içerisinde 
yer tutacak .• 

Dil parçaları, kızırn yağ içeri • 
sinde renkleri pembeleıinciye ka· 
dar kalmalıdır. Ancak, lüzumun
dan fazla yanıp tencerenin dibine 
yaplf&cak hale ıelmemesini de 
ıözetmeli, tencerenin batından 
ayrılmamalı .. 

Tencere Kebabı 
Tencere kebabı, aıiır veya dana 

etinden yapılabilir. Butun lop ta
rafından bir kilo et satın alına. 
cak.. Et, ar&l lokmaaı büyüklü • 

~ ··~····~"''"' ...... .., -

Kristin Tarzında Yaka 
------------------ - - - - ---- -- - - - - - -
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" lllhf Kadın ,. ın Filmde 
Glydl§I Tarihi KoatUmUn 
Yakası, Moda Oldu 1 

Bugün, güzel aan'atların her 
sahada en tümullu ve en bariz 
teıir göstereni olan sinema, moda 
sahasına da hakim oluyor. O 
derecede, ki her hanıi bir teyin 
moda olmasını temin için, sine • 
maya bat vuruluyor. Meseli, elbi· 
sede yeni bir biçimin benimsen • 
meaine, bir yıldızın o tarzda ıi • 
yinmesi kifi geliyor. Şimdi mo • 
da mecmualarında moda müte • 
hassıslarının ç.izdikleri modeller • 
den ziyade, filmlerde yıldızların 
giyiniılerine bakılarak giyinmek, 
bir çok yerde eaulandı ! 

an Hovard 

tahmin edilmeden olmuttur ! 

he karıtan tipi filmde canlandın• 
lan methur Kraliçenin giyin iti de, 
müzelerde tetkikler yapılarak vü • 
cude ıetirilen elbiselerle tıpki b~ 
kisine ortaya konulmuıtu. Bu el
biselerin yakaları, pek hop git • 
mit, Amerika ve sonra Avrupada 
örnekleri yer tutmuıtur ! 

Bu hususta bir Alman mecmua• 
sında çıkan yazıda töyle denili • 
yor: 

"Amerika, A vrupanın altınla• 
ıatm abnamıyacak kıymetli bir hu 
ıuıiyete sahip olduğunu idrak et • 
ti. Bu hususiyet, Avrupanın tarihi
dir. 

lriıilemiyen ıey, cezbeder, Do• 
layııiyle hakikat, tahayyül edildi • 
Holivudda tarihi filmler çevrilme
si kararlaıtırıldı. Derhal f aaiiyete 
geçildi. Greta Garbonun "ineç 
Kraliçesi Kristin,, ve Marlen Dit • 
rihin "Rıuya ariçeıi Büyük Kate
rin,, filmlerile ite batlandı. Bu 
yol ve sahadaki faaliyetin arkaıı 
1'e•ilmedi .. 

Greta Garbonun filmi ilk göı • 
terildiği yer olan Amerikayı ye • 
rinden oynatt. "llihi Kadın,, bir 
kere daha bq döndürdü. Yeni mo 
da bat gösterdi. Bu modaya "Kri,. 
tin Modaıı,, dediler! 

Şimdi orada kibar kadınlar, 
tertip edilen "Kraliçe Kriatin çay• 
larına,, o devrin kostümlerinden 
mülhem kostümler giyerek gidi -
yorlar. Bu sırada, orijinal ve vari
yasyonlu olarak o devri ve o Kra· 
liçeyi ve Garboyu hatırlatan yaka
lar takıyorlar. Elbise, bluz, kap, 
manto, pijama v. s. üz~rinde, hep 
böyle yakalar!.. Bir çok yıldız, 
en büyük yıldızın tesiri altında 
kaldı. Nevyorkun en kibar kadın
lanna, .•• minimini lazlanna n • 
nncıya kadar herkes!. 

Bu suretle, bilbuaa son zaman· 
larda ortaya bir Holivut modası 
çıkb. Oraya mensup yıldızların 
giyiniti, ıiyinitlerindeki deiitik • 
likler, adım adım takip olunuyor • 
Vaziyet böyle olunca, moda mec • 
mualannda onlann ıiyinitlerini , 
ıiyinitlerindeki deiitiklikleri gös· 
teren modellerin yer tutması da, 
pek tabii!. 

Bu bahisten bu aayıfalarda ev • 
velce daha etraflı olarak bahıet • 
tik. Batta en tık yıldızlardan Cin 
Hovard olmak üzere, muhtelif 
yıldızlann türlü türlü aiyinitlerini 
gösterdik. Buıün de "Jlibi Ka • 
dın,, ın moda aabasmda icra ettiii 
yepyeni bir tesiri, yazr: ve resimle 
not ediyoruz. 

Greta Garbonun ıeçenlerde çe
virdiii, ıelecek sinema mevsimin
de lstanbulda ıöreceiimiz "Is • 
veç Kraliçesi Kristin,, filmi dün • 
yanın her tarafında sonsuz bir a· 
lika uyandırdı. 

Bir zaman Garbonun kihkülleri 
moda olm!olttu. Şimdi de yakası •• 
Ve filmde temsil ettiii Kraliçeden 
mülhem ıiyiniti •• Daha film gel -
meden, moda buraya da eritti. Ne 
sürat!., , 

Şunu da ilave edelim, ki bu te -
sir, önceden tasarlanıp neticesi 

ğünde kesil~k. Oç bet bat ıoian 
da ince ince doğranacak ve bir 
miktar sade yajda üç, dört defa 
çevrilecek .. 

Bundan sonra, saray lokması 

büyüklüğünde kesilen et parçala· 
n, tencereye ablacak. Hepsi bir 
arada bir kaç kere daha kanttırı
lacak. Bu it yapılınca, yemek, ha· 
fif ateı üzerinde üç saat bırakıla· 
ca.k ••• 

Bu müddet ıeçince yapılacak 

it te, tencereye bir tarap bardaiı 
miktarında prap biraz kırmızı 

biber, tuz katmak, eti biraz daha 
piıirmek .. Nihayet üç çorba katılı 
krem, bulunmadriı takdirde yo
ğurt karııtırmakla, tencere kebabı 

lıazırlanmıı olur. 

Her tarafta bu filmin bu en bü
yük yıldızın en üstün eseri, hulasa 
tam minasiyle bir pheaer oldu • 
iuna dair yazılar ıöze çarpıyor • 
itte onun bu filmdeki giyiniti, mo
da aahasmda tesir icra etti! 

Bu tesir, ıiyinit üzerinde. umu
miyetle mahaua olmakla beraber, 
en bariz olarak yakalarda ... Tari • 

Sıı 
Mı~ı 
Sisi er 

Şimdi Amerika ve A vrupacla ka • 
dınlarm, taktddan süalerlen buılan
çiçeklerclea, budan hayvanlardan, ba· 
zdan ela et,adan mülhemdir. 

Bu 1a,..Uclaki reaimcle muhtelif Ör· 
aekler airiiyorıunua. Çiçelderclen Ye 

me;ry ......... miilhem serdanı.lar, fi. 
no köpeii, çekirfe, eyer, mahmuz, 
Y. a. .... tutularak yapılan IHr çok 

Bu aayıfadaki reıimlerde "llihl 
Kadın,, m o filmdeki ıiyinişine 
ıöre yakumı, en yukarıda görü • 
yonunuz. Ataiıdaki uzun resimde 
Cin Hovard, yakası bu tarzda, za
rif bir deniz kenan elbiaeıiyle •• 
En küçük resimdeki örnek te, ıene 
bu tarzda, koyu renkte kadifeden, 
üzeri itlemeli bir yaka ..• 

aüa ... Biraz acayip te olaa, moda! 
Diier taraftan, bu reaimcle, küpele

rin kulaklara talubı tarzında bir ye • 
nilik söze çarpıyor. Daha cloiruta ea· 
ki bir yenilik... Küpenin 1naJaim yan 

kıammı kapLun.11, Wr kaç aene enet 
sene moda idi. Modanın Wr tekrarla • 
nııtan ibaret olduiu sözü. bu v..U. 
ile c1e telcrvlaulıilirr 
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Hue'deki terzi 
~:~· :.~~};~:. :.~~:~f:~ BİN MASKELİ KADIN 
Sabah namazı 4 33 4 34 
OJle nanıazı 
İklidl nam~ı:ı 
Akşını namv: 

12 18 11.18 Sahte karı koca, hastahanede ağlıyarak 
birbirlerinden ayrıldılar Phu - So Annamlıdır. Bu hika 

j•e de Aimam efsanesidir. Bu sii
tunlarda, bu uzak ve bize tama 

miyle yabancı diyarın edebiya -
tından birkaç nümune vereceğim. 
Bu nümuneleri, Fransa kolonileri 
edebiyatım tetkik eden Cl. Chi
vas Baron'dan terci.ime ettim. 

Seli.mi izzet 

Hue' deki terzi, çok usta terziy
di. 

Tao • Teu. Kinh'in huyunu bil
miyordu ama, bildiği çok fYe var 
dı. 

Çok yaıamıt, çok görmüıtü. 
Bunun için çok tecrübeliydi ve bu 
tecrüb~ler ona çok ıey öjretmit -
ti. 

Uzak ülkelerden, bna akıl da • 
fiıfm&ya ıeJirlerdi. Uzak ülkeler
de oturan ıiyim meraklıları da, 
elbiıelerinl diktirmek, §ık ve za • , 
rif olmak için Hue'ye gelirlerdi. j 

Ter2i dükkanında, BuCla gibi 
otururdu. 

Oturduğu yerin arkasında kuı 
ve hayYan resimleri vardı. 

Birçok milletleri yararlı dUstur
Jarınr, kendisinden akıl daihımı
ya ıelenlere anlatırdı. Kıssalar -
dan hi .. e çıkarırdı. 

Güzel bir kadın vardı ismi Thi 
Leou idi. 

Bu güzel kadının çirkin bir hu~ 
yu vardı. çok kıskançtı. K11kanç
lık yüzünden rahatları kaçmıftı. I 
Ona kocasına itimat aöatermeaini 
tavsiye etti. 

Kadın bu taniyeyi dinledi, 
mes'ut oldu. Rahat bir ömür sür
meye baıladı. 

Thi. Ba "Kalbini boynunda ta
fıyan,, çok majrur, azametli bir 
kadındı. Ona! 

"Gıdaklıyan tavuk, clvelvleri
ni kaçırmaz, demitti .. Kendini, de 
jerini olduiuni:lan fazla göster
mek ıevda11ndan Tazgeç: Şöhret, 
üstüne ördüğü dibaları bir gün 
yırtıp atar .. ,, 

Thi • Ba onunla ve verdiği nasi
hatlerle alay etti. Söıderini dinle
medi. Fakat ıeneler göatere:li, ki 
terzinin hakkı varmıf. 

Müellifi : Phu - So 
Yatsı namazı 

tm111t 

11118 

19.44 
21.46 

z.n 

16. !8 

19,H 
~1.46 

i.16 

17" 179 
i!I;" 186 

Vezir bir kumaş beğendi: 
- Şundan bana bir e"•ap vap '· Yılın I:• çcn ı;Unlerl -. 84 - ıda 

• " Yılın kalan ı unlcri 
dedi. L s Almanyanın bazı yerlerinde Violet Magg vagonların içindeki ~a 

_ Emredersiniz Je•letlim.. harp yorgunluiu duyulması, Fran- yataklara baktığı zaman bu ya .. e 
Yalnı.1, kumaıı keıfftedtn •••el, _][R A D y_ O ,- ınz ordusunun mağlübiyetlerinden taklardan birisinde yalan bir ,.,azQ 
bir ıey ıormak iıteritnı -- sonra Fransız aıkerlerinin kuvvei ralının ıözlerini iyice kendisine ın 

_ Sor bakalım. B U 9 Ü n maneviyelerinin bozulması karıı - doğru dikmit olduiunu görmüıtü:~ 
18.30 dan 19 a kadar Franıızça d k h k 1 d K dl · d ~ b k b k · _ Ne kadar •amandanberi ve- sın a ço e ven a ıyor u. en ııne ogru a an u j j gö~&ın 

ders. 19 dan 19,30 a kadar Monoloğ: 
Z"ret ...,.aL.-- 1n.ı••ınıı?. Violet Magg Franaaz kıt'aların- Belçika hududunda tevkifini ter ,ey 
.. mallaau a- Şehir tiptrotu artistlerinden (Muam- cc 

Vezir ıatlt: mer Bey tarafından). 19,30 dan 20,20 daki itaataizliğin artmıt olduğu • tip eden komiser Droıtun ıöıleri- · 
_ Bundan ıana ne?. 1• lladar Türk muıiki neıriyatı (Ek- nu, Franaıı askerlerinin emre ita- di. Merıun civarında bir tayyare ev 
_ Devletlim, ben fakir bir ter· rem Bey, Ruten Bey, Cevdet Bey Mus· at etmemeğe baıladık!arını 'Ye hat bombaıı onu yaralamııtı. 

ziyim. Bu sualime ıevap vettttek, tala Bey Vecihe Hanım, Semiha Ha- ta bazı yerlerde bolıevikleri taklit Violet Magg'm a•abı, dü,mallı: n 
nım), 20,20 den 21,20 ye kadar Mü- t w k-Jk k k i "' ) d arl sizin için ıüç bir ıey dejil. e mege .. ıtara as er tura ar araziıinde bulun uiu müddet 
nlr Nurettin Bey ve arkadatları tarafın k'I 'kl · • b la 

- Ama neden •oruyoraun?. _JI teı 1 ettı erını izzat ıörmü9tü. zarfında daima gerıindi. Onun ~lr· aan konıer. 21,20 den 21,30 a kadar 
- Es•abınızın biçkisi kuaurıuz Ajanı n bOrıa haberleri. 21,30 dan l6 ıncı Fransız kolordusuna men - çin Droıln gördüiü zaman bütülliJ 1 

olsun diye. 22t30 a lia~ar Baı Bariton Muallim aup askerlerin bir gün siperlerine vücudunu aarsan korkunun alli • 
_ Enabın biçkisiy)e bu ıua • Nurullah Şe•ket Bey tarafından: Ta- yerleıerek, silahlarını zabitlerine mi bir an bile yüzünde ıörüleme-

lin arasında ne mUnaıebet var?. s•nnl.. teıhir ederek ve kırmızı bayrakla- mitti. Casuı kız komiser Droıtull 
Hl khi.. Val'fOTa, JH5 m. - 18,11 Polon· il k "M h l 

- Anlata•ım de .. l•tlltn: Eler rmı ıa ıyara : a vo ıun yataı~ında dotruldutunu ıo"rilr ·· " • "" p prlldan .11,80 plAk ile orı mutlklııl, mU-
kral size bu mevkii yeni verdiyaet iahf'lıt-, 19,11 hatır orkr.ııtra konııerı. mttııaha· harp!,, diye bağırdıklarına Violet mez arkaıını pencereye dönmUf .

1 size emniyet Ye itimat göstereli ite. in.tel hant mll'ıikl. cçm piyano ile tagan- Magg ıahit olmuttu. Bu askerler : tü. Ondan sonra arkasına bakma• 
nl). 21,12 tagannill konııl!r CAmı>rikalıların "M h 1 k d fJ 

az bir zaman olduysa, bafınız dik, milli bayramı ıırrl'finrı, hab<'rlrr. 22.12 hafif a vo sun İ ti arsız kumandan• dan vagonu terkctmi§, süratli a 
göisünUzü titirerek ıezerainiz. orkeı.tra. H,o:; Roman tctrtkaııı. 2s,10 dans lar ! Kahrolsun cellat tenerill Ni • dımlarla peronu geçmit ve bile 
nü daha uzun, arkaıını daha kısa muılıtl!tt. velle !,, nidalariyle sulh lehine kesen memura telgraf çekmek i 

8ZS Khz.. Bükre,, 16-1 m. - lS - 15 her-
yapmam llzım. günku ""~rtyat. 19 mltiahabl:'. hanr mu"lkt, nümayiıler yapmıtlardı. çin telırafhaneye kadar gitme 

Eğer, birkaç ıenedir bu me•ki- 20 ttnh·enııte. !0,15 tagannııı konser. 21 ıten~- Tabii Fransız bat kumandan - mecbur olduğunu ıöyliyere 
ilk n~rlyatı. 21,4S mtıııaha~. 2! piyano J 1 Ü 1 L • k d' 

deysenl'z, a"'am•tı'nı'z azal-.ıttır. 1 • 1 z erce aıaerı urtuna ıze • istaitiondan dıtarıya çtkmıttı. 8.ı • "" na konRrl. !!.SO ~lft plyanolü konM!r. !S haber- J 

Eavabınızıh önünü Ye arkasını ay- ıer. 2s,so kahv~e konlM'rt. rek •e tiddetli vaııtalara müraca • esnada Alman askerleri. sıhhiyf~li 
nl. boyda '=l .. er:-.. Mu KhıE. Buda,...~. 550 m. - 20,ts kll'lr- atten geri durmiyarak ordudaki f 1 · · d'f l• 

u"" .... net kon11crt. 21.15 mtısahabe. 21,45 Bala Na- b 'h 'l 1 h k ne er erı ve ıımen ı er memur e 
Faliat, usun Hnelerih aiırhlı hy ~ hnna Tiinail mtle98'8CAI. ı!S,20 Mf'nr!I u 1 b a are etini suıturmağa rı Friedrichıhafene gidecek olalllle 

omuıtlirıhıta ç6ktüyıe; ltralmı • yaylı ""7.lar takrmı. 2j,211 sıran mu!llkt,ı. muYaffak olMuıut. Fakat ayni ha- treni araıtırıyorlardı. Çünkü ko _ 
zın hak•ııhkları boynunuzu bUk- Kh7.. Prar, 4711 m. 21•10 mütr.nenı ne~ - reket yarın tekrar bat göıteremez mİHr Droıt taıuı kızı tammıt fi 

rlyatı. !S,1~ stgan muslltlSt. 
tüyse, hayattan nefret ettinizae; 118 Kb:r.. ROma, nı m. - zuı cBA111 c miydi?· derhal takip olunmasını bildirmlf 1C 
gözleriniz yerde, bir gün karıta - beki., ısırnıı Uç P"rdellk pıck Manar;1amnın Haziran ve temmuzda. yapılan ti. Fakat Violet Maıı arayıcılaJ.ıt .e 1, 

e8f'rf'lrlnden operet. a Fi d h b ) ' .:ı 1 'l' 
cağınız topraktayıa; esvabınızı 93n Kh:r.. Breıııau, 816 m. _ z1,so radyo en re mu are e erınoe nıı ız- dan evvel hareket ederek ortad in 
önü, arka11ndan daha ktıa olma• orlrestrau. mu .. 1ta11e. 23.46 8an11 mu!ltklsı. lerin biiyUk zayiat vererek bir kaybolmu.,tu. ıiJ 
lular. (f.a&'annlll.) ıeye mu'Yaffak olamadıklarını · . VAfl bina•• . 

ltfe1fo setiep en ıte 'bu suali ~A-!!•k•e11ı-rr-•k•o•nslliilr.•2a.ş~Juı~hc·rı~r(Ml!'2s~.8~0!"<m.....,"...ıa.-h:ı_,.e~,..... ,.. e-r e er c mez ı meaıği Pit 
sordum devletlim. 21,45 deniz hnberlerl. 2.ı l\IUnihtcn daruı mu . birer üssü l>allri edindikleri Oı • Ju tutarak ~~~u~. İsti~metind~e, 

Ama ftiiHutuifi. Malttadıttıı ıize 8lk111ı. tende ve Zeebruıze limanlarını hızlı hıılı yurunıuttü. Bıraz soır u 
Kh7~ \'tyana, 507 m. - !Ut Askert knn- istirdat •demediklerini Violet d e 

iyi ye yaratti bir esvap dikmek - 11er. 11,u altthltte. !Ut qk kıskançlık ~ ra i•tasyon an tamamiyle uzakl• 
. tarkıJan, , . .,. "Neye luııkan~lık .. ı11ımıı küçük Maıı biliyordü. rnııtı. Beş ıaat 2arfmda trenle li' te 

tır. bir temsil. 2S haberler, mUuhabe. 24·'~ dins Violet Magg Ag"'ustosun 19 uncu · h d d - 1 l ·,-
• • • muıılldst. (\acannl). vıçre u u una vaıı o maaına ı ~•ü 

Hue' deki terzi öldü. tn llltz. Lök11e11murs. 1104 m. - Çek nıet- gühü son defa olarak Charite ha... kan Tarken kıs yaya yürüyerej.1 
rlyatr. 20,n pl&k( 20,sz akord~n de han- tahanesinde Mösyö Thceru ziyaret ve dolatarak tam alta günde lıvif 

O adamın ölümü büyük zayiat- • ~o k k k ... ı d -mı - ka-ık lar. "1·"' ar11ı on""'r n e,.. · ""' .. ,, r tmiıti. Sahte koca11nın kulaiınA h 1 b•t ' ' B iti tandır. Yer yüzündeki bütUn aza.. Çt-k muslkhl. ıue piyano kon~rı. n,cse çek re ududuna ge e ı mıttı. U a ar 

l d konllt'rfntn devamı. ııı.11 pı&k. ıs,so cazbant. f ısıldıyarak dem itti ki: gün zarfında Violet Magg •old• .. r1 
metli insanları ona yol a ık, te- " ,... 
davi edilirlerdi. yer yüzünde aza- ---B--Q--R S A -"Ben bugün laviçreye avdet tesadüf ettiği kamyon toförlerin'ıaı 

1 · d d i b ı e~;yorum .. Çünkü fazla kalacak o- bol paralar vererek yltmi otuf.__ met i ansan an ana o ne var • "" 
d ., - :rıam vaziyetim fenalafacak .. ,, kilometreyi kamyonla kat' ediybf 1 ır.. M 

ösyö Thceru ıenlt bir nefes geceleri açıkta ıeçiriyor ve anc• · s 
Ona, k11kanç kadınları da yol-

alarr,k cevap vermi9ti: telefonu olmı)'an küçül~ köy lo 
lardık. Yer yüzünde, kıskanç ka . ır.==~~~~~~~~~~~~. 'f. 

"-Çok memnun oldum. Hudu kantillarında yemek yiybrdu. B• e·~ 
dmlar da sayısızdır. 

du geçtikten sonra bana bir tel- ıUn öttahk kararma it üzercyke • Londra 635. - • Vtyıına 'J!~. - 1 

* t\evrorır 12!1 ••• * Marlrlr 17, -
elı•ii•••••••itttil••••••••••....,._itiiıi.._ .. M ............. , 1 

• • • / Kongreler ! 
B b k ' ··-··············· ..................................... . 

• Parıs tM. -
* Mlltıo 216. -

* Bttlln 46 - 1 

• Vırsoo '28, -· 
• 8adıpe$h 26,-

graf çekmeniti rita edetim. Bura· Aulendorf civarında bir Alttı "f 
da bulunduğunuz mUdıJet &atfın- jandarmasına raıgelmiıti Jan~ 
da ıece güntlüı ıizin için, de, ta· ma tlerhal biıikletindf'n 
bil kendim için de büyük en.dite- kızdan vesika sormu9tu. lel;:Jlı'irRı:n, ~~il .:e1zir:ı te~ziye Diş tabipleri toplanıyorlar 

u • ...mı lllera11 ... ~roe gıye • 
teii elbiseyi ıımarladı. Tirle Dit Taf,ipleri Cemiyeti u -

Terzi dedi iti: mum ntiplilinden: 

- Devletliın, emrinizi yapaca-
11111. Benim isin büyük t~ 
reftir. itte ıize altın i§lemeli ku· 
matlar. 

6 Temmuz 934 Cuma ıünü ıabah 
ıaat 10 da umumi heyet toplanacağın· 
dan bilumum •ıarun mMktlr ıün E • 
b'ba Otla11 binasını tetrifleri ebem -
miyetle rica eİunur. 

Kadın Dalqası / 
Karagöı gazeteai bu cunıar· rinde geıçmit acıklı bir vakanın 

teainden itibaren (Kaaın dal- hiki.yesitlit. Kadın dalpıında 
ıuı) isinıU bir roman ~eıretme-. teftıiz yürekli, taf bir delikanlı
je liathyacaktır. nın batnldan geçen çok mtrak-

Kadın dalgası istipdat dev- 1ı bir macerayı dinliyeceksiniz. 

Kadın Dalgası! 
Eski lıtanbul hayatını ve es- bu alemlerin ltazı kısımlarını 

ki lstanltulun külhanbeylik ha- tamUnıt olan kalemi çok kuv· 
yatmı çok iyi bilen Te İimdiye vetli bir arkadatımıı tarafın· 
kadat birçok yazılariyle bi~e dan hazırlaıunııtır. 

Cum•rte•i gllnkü K ARAGOZ ü 

• Brük~eı 118, -

• Atlnı ~.~. ·- • Btıtres ~.-

• Ctnt\·rı 8!0. - • Btlgrat ~~. -
• Sol\ a ?5, - . * Yolobımı 34, -

• Amsıerdı 111 84, • • Altıa 9~3. -

ı • PUJı ıoo. - • Mtdillje ~ 50 

~ ~tnktıo m ll3 • R•ııhor t37 --
Çeki• (kap. aa. 18) 

514.~'I • Stolı:hol n s 0;25 
0.7947 • Viyana 4,2Q 

12 06 • ~ladrtı ~.8 • 
9, 6 - t Rerllo ~.o:cı · 
3.40!5 •VarsoYR 4ıi'IO 

8!.3915 • Budıpes" 4 oı~ 
• (~enevrt 9 4 ·06 • Rukre~ :-9.'!0 • 
• Sofya t6,135 • Dtl~ıı ~8 4 l 
• Amstrrdın. ı.1717 • Yokohımıı !l,65i~ 
• Praıt IQ,111 ı • r.ıoskO\'I 109~ rn 
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1:1,65 reıeron 
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• " _ 111 'l7. IO Rıhtım 16 90 
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Erı.:anl istltraıı 93 75 Aoıdoln ıı 471(1 \ 

1928 Mu A - .oıı .o\nadolu lll 4!!. 10 
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ler içinde yatadım.1 , Magg: 

Hasta bakıcı hem,ire Agatlie 
karı kocanın, arada ıırada biribir· 
)eriyle kavga etmekle beraber, 
ağlıyarak biribirlerinden ayrıldık il 

larına ıahit olmuttu. Kız gece aaa 
at on birde Berlindcn trene hin -
miıti. Maksadı. Friedrichıhafen 
tarikiyle laviçreye geçmek ve yol a 
da giderken F riedrichshaf endek i 
ZeppeHn balonları hangarlarına 

da bir nazar atmakl•. Ondan son· 
ra vapura binecek, gölü geçecekve 1 

Romnıhornda lsviçreye ayak ba· 
ıacaktı. 

Violet Magg sabahleyin yedi -
de Crailıhaime gelmi, ye orada 
aktarma yaparaka Friedrichafene 
ıitmi,ti. 

Kız ikinci mevki kompartiman • 
da yalnızdı. Tren;n hareketine 
bet ilakika vardı. Bütün gece uyu 
madığı için yorgun argın pence -
reden dışarıya bakıyordu. Bu es
rada aksi istikametten bir hasta • 
ne treni gelmiş ve istasyonda dur
muf~U. tren yaralılarla dolu idi. 

11
- Maalm~mnuniye diyer .. 

çantastndan pasapttrtuhü Çıkar.,.. 
göslermiıti. Jandarma bu pa_. 
portu tetkik etmekteyken Viol 'q 
Magg mcthur kurşun kalemirıil 
ucuy\a jandarmaya dokunur <!0 r 
kunmaz adamc:ağız hemen oldtl 
ğu yere yıkthvermitli. Bunun i; 

rine Violet Maıı jahdarmayı 
se hendetinin 6biir taraf md 
çalılıklara· kadar ~ekip ıurukl' 
miş, ortalık iyice katar•ncaya 
dar kendisini ve bisikletini or• 
aaklamıştı. Ortalık göz gözü 
miyecek kadar karardıktan ıo. 
gizlendiği yerden çtkmt! Ye b• 
lete binerek cenubu garbt iıt\11' 
metinde süratle ilerlemeye lttJ ~ 
nu,u. Bü ıuretle ortahk ai• ~ 
üzereyken ır61 sahili'i~eki IC 
tanz ıehri civarına vaklafd' ·ı 
Orada iandarmnnın b;ıikİet~rıl 
havuzu~ ic\ne atmış ve kendi•• 
e!~in lt!r ar:o sma :-aklanilr~k tl'! 
ya dalmıttı. 



!l - VAKiT 4 TEMMUZ 1934 -
qakimler kanununun esasları ~SI-t1$19. fJiJ\irj 
ıtaj devresi - Terfi usulü-Müddei umumilik mesleğinin Yunan futbolcuları 

k tefriki - Hakimlerin istiklali Bayrama iştirak için dün geldiler 
Hakimler kanununun Büyük Mil -

rt Meclisinin evvelki günkü içtima -
ıda kabul edildiğini ve Adliye Veki

İ Saraçoğlu Şükrü Beyin bu münase-
a ... etle mühim beyanatta bulunduğunu 

a.• &zınxşt:ık. 

e Saraçoğlu Şükrü Bey beyanatında 
.. , a.nunun hedeflerini izah etmiş. esas
U• lrrnr anlatmıştır. Kabul edilen kanu
öt un bir hülcisasx mahiyetinde olan bu 
r ,ıeyanatı hülasaten dercediyoruz: 

" rİ' - Layihamızda namzetler staj 
ı·e evreıinde fili ve daimi bir mura

abeye tabi tutuluyorlar. Bunlar
atıa.n ehliyet ve seciyeleri vesika -
el lrla ıabit olan1ar daha ziyade 
i·~~hiyette olan bir imtihandan ge-

ütl~rıldikten sonradır ki mesleğe da
i ,d olabilirler. 

~ Mesleğin iki mühim merhalesi· 
uJ1~ tekabül eden namzetlik ve ih
öt''-s imtihanları fakülte imtihan • 
ş ,~rna kıyas edilmemelidir. Fa • 
a' ~ite tedrisatı hukuk ilminin esas

a ,l~nt öğreten ve tatbik edilecek 
Ielllnunları an!amağa yarıyan naza· 
i } hilgiyi temin eder. Mesleki me-

ske" 'hf yı . e 1 ıaas ancak vazife başın-
e~ a iktisap olunur. 

\J V ~zifesini 1ayıkile ifa eden her 
ye~~~et 'Veya hakim imtihana ken-
1 •aınd h t>'ı e h en azıı-lanmış bulunur. 
rı ne ı u suretle hakimliğin daha ilk 

rna.l . 
o ' l esınde tabii bir istıfa e- se ectj 
" B on - hasıl olur. 
'f u usuu . 1 • 1 ekillen . ere t.evfikan secıye erı 

r ' t nııf, liyakat ve çahıtkanlı-
rı ecr"b T • 

a11 in h' u eden geçirilmi~ hakımle· 
•
1 

ır dereceden diğerine geçe -
•r llJ• • • • 'Ik 

• ltidd . cın ı 'art, tn.Ltayyen bir 
etın do1 d ile l k nıu, o rnaaı rr. Bu, 

el~ s e te t .. b 
~ ' ecru eye verilen yerdir. 

n• •· uay~en müddeti dolduranlar 
ll\f emyız .rnahk . b' . . .. 

ıa'tn" d . emesı ırıncı reısıle 
ls·,e u deıumuminin bulundug~ u 
'Jl1 en Yiik 1 nüt k sek dereceli hakimlerden 
~ ete k'I 

e i'llrşk 1 bir heyet tarafından 
i~' ece) a.nlrk, liyakat ve ehliyet de-
ltı erıne .. b' •r. 8 gore ır sıraya konulur-
ld' erf' u sırada önce gelen önce 
• t 1 eder B 111 ıt.l&h' · u suretle idarenin 

1 lYetj d 
u 'uku h ıa ece kadroda inhilal 
bl'•dığı uldukça her hak!min kazan 
;,~ . •ıraya g" f" . . 

ıısal' et . . ore ter nm sıraya ın-
o D·... tırıl.rniştir. 
., ıger t 1 ieiurn\Un ~raftan hakim ve müd -
cıttlerece) .11erin liyakat ve ehliyet 
9 • erıtti t . . 
llfeıirıin 11 ayınınde kaza va • 

Yunanistanm tanınmış futbol 
varlıklarından birini yapan (Pa-1 

re göre nakız ve tasdik yekunları-ı aıyrıca vazifesinden ayrılmış olan 
mn birbirine olan nisbetini nazara müddeiumumilerin hakimlik sıfa -
alarak hakimlerin ehliyet derece- tına muadil bir vazifeye tayin e
ler ini tayine esas olacak nisbetleri dilebilmesi esası kabul olunmuş - natinayikos) takımı dün Pireden 
başlıca üç hat dahilinde tesbit ve tur. şehrimize geldi ve rıhtımda spro-

hakiki derecelerini cuma günkü 
maçı görmeden tahmin etmiye im
kan yoktur. 

Bununla beraber Yunanistan 
bir sene müddetle muteber olmak Bundan başka heyeti umumiye- cularımız tarafından hararetle futbolu anlamrş ve kavramış bir 

mem1eket olduğu için çıkardığı 

fut~ol ekipleri Balkanlarda dik • 
kate değer bir varhk teşkil eder • 

üzere ilan eder. si itibarile layihanın teşkilatı eaa· karşılandı. 
Bu hatlardan birincisi terfie hak siye kanununun 56 ıncı maddesi

kazanmış olmak için erişilmesi nin mevzuu ittihaz eylediği "ka • 
zaruri olan ehliyet derecesini, ü • nunu mahsus,, mahiyetinde olma· 
çüncüsü tercihan terfie layık ha • ıına çalışılmış ve hakimlerin ev -
kimlerin ehliyet derecesini tayine saf, hukuk ve vezaifi ile maaş ve 
medar olacak nisbetleri gösterir. muhassesatlarma ınüteaHik hü -
ikinci hat, bütün hakimlerin vasa· kümler bir daha toplanarak deği· 
ti liyakat derecesine tekabül eder. şik hüküm konulmasına lüzum gö
Gerek gördükleri iş miktarı ve ge· rülmiyen hallerde diğer kanunla
ı-ek temyizden ge!en nakızlar ye • rın hakimlere şümullendirilen hü
kiinu itibariyle bu hatlaradahil ol- kümleri tasrih edilmiştir. Bu hu
rnıyan hakimleı· kendiliğinden su- susu temin ve teyit maksadiledir 
kut ederler. ki, layihada tasrih olunan haller 

Onun için her hakimin bir se - haricinde hakimlik mesleğine 
nede çıkardığı iş miktarı, ve tem- mensup olanlar hakkında dahi ma
yiz neticesine göre muvaff akiyet aşa.tın tevhit vP. teadülü kanunu 
derecesi terfi mekanizmaaımn bel ile diğer mali kanunların tatbik 
kemiğini teşkil eder. edileceği ve sıhhi ve a.ilevi sebep· 

Bu usule göre her hakim terfi lerden dolayı mezuniyet istiyen 
tefeyyüzünü sadece kendi bilgi ve hakimler hakkında memurin ka ~ 

Yunan takımı hazırlıklı olarak 
geldiğini söylediği için yapılacak 
müsabakaların çok har:ıretli ola .. 

cağı anlaşı1ır. (Panatinayikos) ta· 
ler. Bu iti barla bir Yunan takı • 
miyle yapılacak müsabc:ıka daima 

çok heyecanlı ve alaka çekici ol • 
maktadır. Her halde Galatasaray 

krmı hu sene Yunanistan şampi • 

yonluğunu kazanamamakla bera -
ber derecesi şampiyonluğu kaza~ 
nan takımdan aşağt değildir. 

- Panatinayikos maçının cuma 
günkü büyük spor bayramının en 

Çoktanheri Yunan takı.mlariyle 

1 

güzel nu.maralarrndan birisi ola • 
temas etmediğimiz icin futboldaki cağını umuyoruz. 

Bulgaristan fırka gaze
teleri neşr .. yatlarını 

tatil ettiler ! 
çalışmasından bekler. Tamamiyle - . ·.•n hükümlerine göre mua- ,.- <B~tııratı 1 tncn sayıtactaı • zaman için mi .. Bazılarında bunun 
müshet ve maddi esaslara istinat mele olunacağı muhtelif madde • Bu mu··nasehetle demokrat fır _ 
ettirilen ehliyet tasniflerine terci· ferde gösterilmiştir. kasının fikirlerini neşreden (Zna .. 
han yükselmek için tek çare, ehli- lstikli]: . 

3 
H · d f k 

1. k k 1 k · me) gazetesı azıran a ev a-
yet ve ıya atçe y\.i seme tir. Layihanrn bariz vasıflarından ]a bir nüsha ne•retmiştir. Bu nüs. 

Müddeiumumilik. bir diğeri de hakimlerin istiklali y 

L ~ 'h b · f] d hada Alekıandır Maliııov, Niko -ayı anın · arız vası arın an meselesine verilen ehemmiyetin 
biri de müddeiumumilik mesleği - derecesidir. Ahkamı esasiyemiz la Muşanov, Aleksand1r Girginov 
nin hakimlik mesleğinden ayırt e- meyanında mühim bir yer tutan bu gibi demokrat fırkası ricali birer 
d ·1 · lmas dır H 'k' mesl k veda maka1esi neşretmiıı.lerdir. Bu ı mış o ı · er 1 ı e cihetin kati ve müsbet prensiplere 7 

müntesiplerinin adli teşkilattaki raptı hususuna bilhassa itina edil- yazılar arasında sabık başvekil M. 

ebedi olacağını, bazıları yanı nik-

binler ise aksini düşünüyorlar ... ,, 

Dr. Drenski "mefkure ruhları. 

mızda yaşıyacak !,, diyor. Ayni 

fırka ricalinden Boris Pavlov ''ta-

ı·ihi günler yaşıyoruz ve tarihe 
karşı mes'uliyetler yüklenmiş bu • 

lunuyoruz .. Bu unutulmamalıdır . ., 
gibi lastikli sözler sarfotmektedir. vazifeleri birbirinden ayrı mahi • miştir. İstiklali temin edecek ka· Muşanov ~ "Bir vakitler fırka ve 

yettedir. Bu itibarla müddeiumu - ideler teminat babı l:iaşlığı altın - umumi meseleler hakkında okuyu. Bu y~zıbr umumi fikirlerde 
milerde aranılan vasıflar, hakim - da toplanmış ve bundan başka cularımıza hitap için sürur ve şevk derin tesirler yapmaktan hali kal· 
lerde aranılanlara benzemez. Ha- kanunun diğer hükümlerinin tan ile kalemi elime alırdım. Bugün e- mamı,br. 
kimler için istiklal bir vazife ve ziminde de bu husus göz önünden lem ve kederle kalemi elime alı • 
aynı zamanda bir vecibedir. Bu· uzak tutulmamıştrr. Teminatla _ yorum. Çünkü bugün (Zname)nın 
na mukabil icra kuvvetinin mü - d ld · defni hakkında yazı yazacag~ım .. ,. rm başın a azi en masunıyet ge - · 
messili olan müddeiumumilerin lir. Azilden masuniyet, hakimi, Aleksandır Malinov ise maka -
ilk vazifeleri silsile itibarile ma - tatbik ile müke1lef o1duğu kanun· lesinde şu çok dikkate şayan vece. 
fevklerinin emirlerine mutavaat · !arın üstünde addetmek ve mesle- surane suali soruyor: 
tır. Onlara hakimlerin haiz o] ki kusurları olsa da her hal ve tak- " .... Tasfiye için verilmiş olan 
duğu teminatı tanımak, kendileri· dirde onun mevkiinden ayrılma • müh]et bugün bitiyor ve fırka ga
ne verilen emirleri icabında infaz l l 1 d zete- leri otomatik bir surette kapa· mak şeklinde an a§ı mama ı ır. 
etmemek imkanını bahşeder. Hal- Bu imtiyaz, teşkilatı esasiye ka· myorlar. Acaba bu kapanış uzun 
bu ki asayişin muhafazasından ma- ı nunumuzda da sarahat e zikre -
nen ve Büyük MilJet Meclisi hu- h ,.. v A K 1 T ~ di]miş olduğu veçhile akimlerin 
zurunda mesul olan icra kuvveti • kanunen muayyen ahkam ve usul 

GUndellk, Siys.ıı! Gazete 

Hem kadını kaçırmış, 

hem kocasını vurmuş 
Düzcede Osman isminde biri 

Salim adlı birisinin karısını kaçır~ 
mış, Salim buna kızarak Osmanın 

evine gtimiş ve pencerelere ateş 

etmiştir. Osman bu hücumdan sa
kınarak kurtulmuş, fakat mukabil 

ateşle Salimi vurup öldürmüştür • 
Katil kaçmıştır, takip edilmekle • 
dir. nin lüzum gördüğü ahva]de bir f 1 · d h haricinde vazi e erın en ma rum 

Suçluyu takl'p ettirebilmesi lazım d b tsta.nbul Ankara caddesi, (VA.KIT) }-Urdu .,.,,,, • .,,..,,_,...,,,.,....,. . ., ___ ıımn ın111111ııu11nıu11•m•"'"""'""'v" .. 
edilmemelerini temin e er ki, u J L A- N 

A t TELEFON ~UM.ARALARI: ~~'cririunı ltta.hiyetine uygun bir 
·e. Jahai ve': "Un kabulüne ve böylece 
If- 1nd4 t k . · lllenıeai h 1 a dırlere yer verıl -
dilnıi§tir Usuıun~ bilhassa itina e

re~iıükürnJe .. ffakiınlerden sadır olan 

gelir. Bu esas, cezaı mevzua ımı· da, netice itibarile her hakime an-
za, hukuku amme davasının açıl- cak vicdanından çıkan sesi dinle
ması için Adliye Vekilinin Cum • mek ve vazifesinin çizdiği yolda 

Yazı lşlerl telefonu: 2137U 

Idare telefonu : 24870 
Telgrat adresi : tsta.ııbul - (\' AKIT) 

Poatll kut~ No. '45 

Rami kariyesinde B::ıstan ma • 
hallesinin Paşa çayırı mevkiinde 
kain 112 numaralı tarlanın on iki 
hissede beş hissesine batapu sa-rıt tın k l ınadığın anuna uygun olup o -

1nıeairı.e 
1

• tetkik Temyiz mahke • 
ıe rinıin .. a.ı~ olduğuna göre her ha-
·~ ~a:aı;ıfes· 

nı !vve]e . 1ndeki muvaffakiyeti 
'o llıırd . 

.arının e lemyız olunan karar-

huriyet müddeiumumisine emir yürümek imkanını bahşeder. 

verebileceği suretinde intikal et - Hatta bunu, hakimin şahsma 
miş bulunmaktadır. bağlı bir imtiyaz addetmektense, 

Müddeiumuminin istiklal beha- yurttaşlara verilen bir teminat 
nesile bir suçluyu takipten imtina şeklinde telakki etmek daha doğ
edebilmesi o suçluya memleketi -

ru olur. Çünkü, fertler, hakimin, 
nin adaletiyle istihza etmek imki-

Senelik 

6 aylık 
a aylık 
1 Bl Irk 

ABOS"E BEDELi.ERi: 

TUrkiye Ecnebi 
1400 Kr. 2700 Kr. 

ısu 11j0 .. 
400 .. 800 
1&0 • soo • 

iLAN O<'RETLERI: 

bip olan Hasan ağa tarafından 

mezkur tarlanın Heyeti umumiye· 
si yirmi senedenberi kendisi tara • 

fından bili niza tasarruf edildi • 

ı! ~a.Y'Yu" tıakz ve ta~dik miktarile 
t:ı n ed A 
~e hir tetk' er. n_cak kararları böy 

' ... ~er s ıkaı tabı tutulan hakimin 
eır ~lle ka. · , . 
ıe -8.rda.n ç. •§e vaz ıyet edıp bun· 
.,,ini d lte •. nııktarını intaç eyledi -

nmm verilmesine müncer olur. Bu 
mülahazalara binaendir ki, lngil
tere hariç, teşkilatları tetkik olu -
nan devletlerin kaffesinde müd -

ne korku, nP. de hatır saikasile hü-
küm verecek vaziyette kalamıya · 
cağından emin olmalıdırlar ki, 
mahkemeye ve onun kararlarına 
tam bir itimat besliyebilsin1er. 

Tlcaı1 Ll~nlarm ııa.n sayıtalannda ean· 
timi :;o kuruştan başlar. Dk sayıta.da 250 
kuruşa kadar <;ıkar. 

BUyük, fazla, devıtmlı llAo \' erenlere ıı.lt 
a } TI tenzillt varclır • 

ğinden 1515 numaralı kanuna le\I 

fikan tamamı için namına senet 

itası talebinde bulunulmuş ise de 

mezkur tarlanın on ikide 6 hisse • 
sinin Selim zade Ali Bey ve on 

" ı:ı e goz ö .. d ~ıa.~ırnd nun e bulundurmak 
~ ır. 

ge 8u.nlard b · · . 
,,Jchıciai d an . ırınc11i ehliyeti, 

ıt ııer· e fa.alıyet derece · · ·· .,. ır. B 'k• sım gos-
ı o' u 1 1 unsurun k ır •ur ınu ayeseli 
t<'~&k· .ette tetkikiyledir k' h 
ır ıı:nın v 'f . ı, er 

f '~t d azı eıındeki ınuv ff k' 
'~ ereceıi hakkında d " a a ı
; ''Onat ed' . ogru ma • 

rt h ın.rnek ımki.nı hasıl 1 
, Qu ua ı . o ur. 
ı~ it u e tatbık kabiliyeti 

ın~ • . vere-
j .ıııL n ıçın terfi defterlerinı· t . rurı. e mü' J an-
i Jiıt' '- l(e fer olan ayırma 
~ aer to 1 ınec-
. 't ~rny• P a.nı, ıeneıi başında 

ı:ı nıahk · · b ~ne 2a f eıneıınm ir evYelki 
f r ında tetkik eyled' .,. . 1 

ıgı ış e-

deiumumiler hakimlerden ayrı ah
kama tabi tutulmuş bulunmakta -
dır. İngiliz sisteminin teşkilatı -
mıza ne derece uygun olma-dığı 

hakkında bir fikir vermiş olmak 
icin nazariyatta ceza davalarının 
da hukuk davaları gibi ikame e • 
dilmeleri esasının cari olduğunu 
arzetmek kafidir. 

Bununla beraber müddeiumu -
milerin her türü teminattan ari 
ve iradesiz bir teşekkül haline ko
m1 lması arzu edilmemiş, bu mes
lekte olan terfilerde de Jivahat ve 
faaliyet unsurları gözetilmiş ve 

Yüksek tasvibin=ze arzolunan 
bu layihanın tanzimine esas tuttu· 
ğumuz ana prensipler hunlardan 
ibarettir. Beş ay toonar meriyet 
mevkiine girecek olan kadro ka -
nunu ile maddi ~artlarının vazife

Resimli ll!'uılann bir satın 10 kuru~tur 

KCÇtTR tLANLAR: 

Btr detll!lı 30, lkt de •as1 50, Oç deta.sı 8{). 
dört de tası 75 ve on defası 1 oo kuruştur. 

l'ç aylık 111'.n verenlerin bir defa~n mecca· 
nendir. Dört satrrı gec;en uanıann tazıa 

satrrlan beş kuruşta.o besap edJllr 

ikide bir hissesinin Zeynep Hanım 
namına kayitli bulunduğundan bu 

lerinin içtimai ehemmi•·eti ile mü- • ••• • • ••••••••• 

emlak üzerinde tasarruf iddiası o
lanlar varsa on beş gün zarf mda 

vesaikiyle birlikte İstanbul t~ 
pu idaresine müracaatları. (1270) 

lenasip bi,. seviyeve r: ; '•armı~ ol -
duğunuz Tiirk h~l;;...,. v::- müddeiu
mumileri, ifa eyledikleri vazifenin 
cumhuriyet rejimindeki m:.ihim 
mevki ini bu kanunla b · r d ::fı da
ha mÜş<' herle etmek fm:abıı elde 
etmiş 01acal:l2rdır. Vazifderini 
ciddiyet ve yüksek bir feragat his-

si ile ifa edegelmekte olan Türk ------------ - -
hakimleri ve memuriyet unvanla - ZA Yl - 36 davar 1 deve 4 sığır 
rrnın yanıbaşındaki şerefli vasfa 1 at 1 eşeğin 79 sayılı hayvanlar 

yaraşacak tarzda hassasiyet ve fa- yoklama koçanını kay!>ettim. Ye
aliyet göstermekte olan cumhuri - nisini alacağım eskisinin hükmü 

yet müddeiumumileri hiç şüphe _ yoktur. (1272) 

siz ki bu ehemmiyeti çoktan idrak Gülnarın Beydili köyünden 
etmiş bulunmaktadırlar. Kırıt oğlu Ali 
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Schleicher nasıl 
öldüı·üldü ? 

J!AK/1 qezinfisini unufmaqınız 

Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hazırladık 

-- ( Bıııtarafı t inen .. 71fada) 

- Ya öyle mi? Çok memnun 
oldum. Git ve Göeringe .••••• 
söyle demiıtir. 

Genç hu hakareti derhal Goe • 
ringe söylemiı ve yüzbatı Röhm'e 
derhal Ernsti azletmesi emri ve -
rilmi§tİr. Fakat Röhm hu emre 
itaat etmemiş ve hadiıe patlak 
vermİ§tir. 

ReichenhaJle' den alınan ve bir
birine çok zıt olan haberlere göre 
o civarda §İmdiye kadar 900 kiti 
kur§una dizilmi~tir. 

Seriinin manzaraaı 
Cumartesi sabahı Berlin man -

zaraıı da gayet fevkalade idi. Ber
lin hükumeti suikast te§ebbüsleri
ni haber alır almaz ilk tedbir ola
rak "Kahverengi gömlekli kıtaat 
umum erkanı harbiyesi,, binasını 
abloka altına almış, Tirgarten ci
varında bulunan bazı ikametgah • 
ları da kuıatmıttır. Bütün hu ted
birler "G.G.,, yani fevkalade mah
rem - Ganz Geheim kaydile ittihaz 
olunmu§tur. 

Alman mütemmim haberlere 
göre nasyon.al soıyalist fırkasına 
mensup mutaarrızların hücum kı
taatı arasında "Hitler hücum kıt
alarını lağvetmek istiyor!. Silah 
ba§rna !.,, parolaaını atmale.rı ha -
disenin başlıca sebeplerindendir. 
Bu parola uzun zamandanberi a -
ğrzlarda dolaşıyor ve suikast ha -
zırlanıyordu. Bunun hathca he .. 
defi de Hitlerin ıahaı idi. Hare -
ketin vücut vekuvvet bulmasında 
von Papen ile Ceneral Şlebe .. 'in a

çıkça memnuniyetsizlik izhar et • 
melerinin tesiri büyük olmuıtur. 

Hitler bu hazırlıkları h r.ber a • • 
lır t-Jmaz cumhur reisi Hindenbur-
gu ziyaret etmi! ve von Papenin 
behemehal kabineden çıkarılması -
nı talep etmiştir. Hitler bu tale -
bini tevsik için von Papenin Mag
dcburgta söylediği nutku ileri sür
mÜ! fakat Hindenburg verdiği ce
vapta: 

" - Yon Papenin Magdeburgta 
ıöylediği nutku tamamen tasvip 
cdiy"rum. Yon Papene kartı en 

· küçük bir harekete tahammül e -
demem. E::>yle hareket vaki oldu
iu dakikada istifamı veririm.,, 

Burada kuvvetle tahmin olun -
c.lueuna göre von Papenin dün yüz
bl\tı Röhmün akibetine maruz 
kalmaması yalnız Hindenburgun 
bu ~iddetli müdahalesinden ileri 
gelmiıtir. Yon Papen Hindenbur
gun hususi dostudur ve Hinden
burg von Papene karfı payan11z 
bir itimat beslemektedir. 

Fon Papen ile Hitler arasında
ki ihtilaf yalnız Magdeburg nut -
kundan ileri gelmemektedir. Al -

manyanın Moskova ıefiri olup ay
nı zamanda: hem Hindenburgun 
hem de von Papenin hususi dost 

ve arkada§ı olan M. Nadolninin 
azli de bu ihtilif ın ortaya çıkma· 
ımı icabettiren ıebepler araıında

dır. Nadolininin azlini icabettiren 
aebep iıe Fransa - Ruıya arasın· 

da cereyan eden müzakereler hak· 

.kında Hitlere vakit ve zamanında 
malumat verememit olmaııdır. 

Hitlerin ha! döndürücü bir tid
detle bastırdığı hareketin baılıca 
aebepleri bunlardır. 

Tasfiye iti bitti! 
Londra, 3 (A.A.) - Royter a

jansının Berlin muhabirindenı 
Berlinde 1eırolunan en son res-

mi tebliğe nazaran, "T aafiye mu
ameleıi dün gece hitam hulmut • 
tur. Ve artık !iddetli tedbirlere 
devam lüzumu ka]mamıthr. Bütün 
memlekette tam bir sükun ve inti· 
zam vardır.,, 

Ceneral Blomberg te Reichs .. 
vehre hitaben neşreylediği ordu 
emrinde fevkalade ahvalin berta • 
raf olduğunu bildirmektedir. 

Suikast. Hltlere ilk 
haber veren 

Londra, 3 (A.A.) - Deyli tel· 
grafın Berlin muhabirinden: 

Alman batvekili Hitlerin hücum 
kıtaatını dağıtmak husuııundaki 
tedbiri, tahmin edildiğinden çok 

daha tiddetli olmuştur. İki, üç 
yüz kişinin idam edildiği ve gene 

üç yüze yakın tevkifat yapıldığı 
zannolunuyor. 

Nasyonal sosyalist olmıyan me
nabiden ıöylendiğine göre Röhmin 
suikast teşebbüsünü M. Hitlere ha
ber veren, suikastçilerle önceden 
temas etmiş olan Goebels olmuş -
tur. 

Nezaret altında bulundurulan • 
ların içerisinde ıab!k kayıerin oğ
lu Prens Auguste Yilhelm de var
dır. Sabık velihat ise İsviçreye 
ıitmittir. 

Reisicumhur Hindenburg, ihti • 
lali bastırmağa muvaffak oldukla
rından dolayı Hitler ile Goeringe 
tebrik telırafları göndermiştir. 

Yon Papen hali filen mevkuf 
hulunmaktadır. 

Paria, 3 (A.A.) - Ha.,._ a)an

sının Berlin muhabiri bildiriyor: 

Gazetemiz okuyucularına 
mahsus olmak üzere bir gezinti 
tertip etti. Bu gezintinin vapur· 
la denizde veya husuıi bir tren -
le lıtanbuldan uzakça, 11k ağaç· 
lı ve çok ferah bir yerde yapıl -
maar, buna ittirak edeceklerin 

ekseriyetinin arzusuna bırakıl -

mıştır. 

Bu gezintiye davetli olarak 

iştirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on bet Haziran -

dan itibaren gazetemizin hatlı • 

ğmın yanında neırine baıladı· 

ğımız kuponlar mukabilinde bi-

Dikkat: - Abonelerimize ve 
ta§raya gönderilen gazetelerin Ge
zinti kopunları mavi noktalı bir çiz
ği ile iptal olunmu§, idareden veri
lenlerin üzcrlerine de bir damga vu
rulmu~tur. 

Abonelerimiz arasında bulunan
ların kuponda iptal edilmiş olsa bi-

letlerini alacakle.rdır. 
ların neıri 31 Ağustosa 
ıürecektir. Şimdiye 

Kupon· 
kadar 
kadar 

çıkan kuponların idarahanemiz
den tedariki mümkün olduğu 

ıihi müvezzilerden de istiyebi -
lirsiniz. 

Gezintimiz için hazırladığı -
mız proiram bir çok ıürprizler
le doludur. Mesela musiki kıamı 
herkesi tatmin edecek şekilde 

tertip edilmittir. Bundan batka 
musiki yalnız vapurda kalmıya
cak, gidilecek yerde de gezinti -
y~ İ§tİrak edenleri takip edecek
tir. Proğramı ne~rettiğimiz 

le hakları mahfuzdur. Fakat taşra 

için basılan ga;:ctelerden kesilen 
kuponlarla Üzerlerinde idare dam -
gaıı bulunanlar kabul olunmıya · 
caktı r. 

Muhterem karilerimiz lGtfen 
topladıkları kuponlara birer defa 
baksınlar. Üzerlerinde damga ve 

,•akit mükemmel, vadimizin yal· 
nız kelimeden ibaret olmadığı 
r,örülecektir. 

Bir çok gezintilerin tadını 

kaçnan izdihama meydan ver -
memek üzere yerler mahdut o · 

lacağı için bili.hara toptan ku· 

pon tedarik etmek iatiyenler a

rasında belki müşkülat çekecek

lerdir. Bu itibarla henüz kupon 

biriktirmiye ba§lamıyan okuyu

cularımız vana kendilerinden 

bu i§i ihmal etmemelerini ve ek· 

siklerini §İmdiden tamamlama· 

ları lüzumunu i~aret ederiz. 

mavi noktalı çizgi bulunanların ge
zintiye iştirak isin bu gibi kupon
la rı tebdil eylemeleri ve bundan 
sonra alacakları gazetelerin baş ta
rafm<lald kuponların çaprast hir su· 
rerette tasılan mavi noktalı çizgı -
siz ve damgasız olmasına dikkat 
buyurmalarını rica ederiz. 

• f •• r···~·~·•t•.i:"'""' .. ·:· ~ 

yaılarında olan övey kızı aklını 

kaybetti. 

Hücum kıt'aları ,etinin 
idamı 

Berlin ve Brandeburr hücum 
kıtaları tefi Karl Ernstin idamı tu 
suretle oldu: 

Bir eğlence seyahati için Bale
aresa gideceği eınada tevkif edi
len Ernst, Berlin civarındaki eski 
Lichtufela 1'üc.ükJaıbit...nuLlctabin 
götürüldü. Orada evveli sopalar· 

la döğüldü. Sonra, bir duvar di
bine sürüklendi. idam emri veril· 

daki vaziyet hakkında avam ka -

maraaında sorulan bir ıuale kısa· 

ca cevap veren hariciye nazırı, ıon 

Alman vakayiinin gazetelerde taf

silen görülmüş olduğunu ve bunla

rın mahiyeti hakkında Berlinde ve 

Müniht eneşrolunan resmi tebliğ - ı 

Jerde kafi izahat bulunduğunu 

söylemiJtir. 

. • .. . i~ 

Alımet Asım 
Doğum ve kadın hastalık lar 

mütehas51sı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
.... errahi h•stalık l an mütebas t __ a., ___ ı..:.:.1-.........,_.....,..,.~,.., 1 · .! 'f'f ~O) 

nin bu vakayii bittabi derin bir 
dikkatle takip etmekte olduğunu, 

\urdu 1~-18 BC\Oğ u 1-tikl. 1 cad. l 
1 cldun 4222 ı \'C 41960 

Almanyada ıükunet teeuüı et· 

mi! gibidir. Fakat, heyecan zail 
olmaktan çok uzaktır. 

lakin kendisinin, şimdilik hiç bir 
mitti. mutalea beyan edecek vaziyette 

Hiç bir muhakeme olmamııtı. 
Pazar günü öğleden sonraki za· 

manın idam hükümlerinin· infazı

na tahsis edildiği temin ediliyor. 
Kari Ernstin emri altında bulunan 

K l E d k 'k k d bulunmadıg~ını ilave etmiştir. 1p 111 u ar rnıt, ıon a ı aya a ar 

maıum olduğunu .haykırdı. ~ Göz· Amerikad~- Hit!er aleyhine A K B A 
}erine bağlanmak ııtenen bagı red- numayışler ~ 
detti ve hususi kıtalara mensup üç Nevyork, 3 (A.A. ) - Havas<'.· 

ve suikastta methaldar olan bazı b. · k 1 ·ı ·· ı Id h za ılın urıun arı ı e ceıurane o • jansı bi iri yor: Amerikanın mu · 
hücum kıtaları kumandanları kur- dü. telif şehirlerinde, bilhaı;:;a Clcve· 
şuna dizilmiıtir. intihar etıneği reddeden yüzbaşı 

land ile Şikagoda Hitler aleyhlaı 
Hitlerin sabık muavini ve 1932 Röhm de aynı ~erait altında idam 

nümayişler yapılmıştır. 
senesi sonuna kadar fırka umumi edildi. 
katibi olan Gregor Strasserin de VonPapen sokakta Georing 
kurşuna dizildiği teyiden söyleni • ile görUşmUşl 
yor. Londra, 3 ( A.A.) - Royter a· 

Dün kurıuna dizilenlerin resmi janıının Berlin muhabiri, dün ak
listesinin neşredileceği haber ve - ıam, M. von Papeni ıokakta, evi
rilmişti. Ak!am iizcri listenin neş- nin önünde M. Goerin_ı ile görü· 

Valen• Alm~n konsolos
lu~u na bomba! 

Valence, v (A.A.) - Alman}~ 

konsolosluğu önünde bir bomba 

patlamıştır . Camlar kırılmıştı r. 

,u·· rken go"nnü•tür. it=======: ... ı-=::::muımııaaıwm:: rinin tehir edildi ğ i bildirilmiştr. ,. :r 

HUcum kıt'aları matbuat M. Goering, von Papene 4 Sda- ~ Yurtta,! ~ 
bUrosu şefi de aslldı kika ıüren bir ziyaret yapmıştır. H Az, çok kazancından mutlaka; 

eBrlin, 3 (A.A.) - Havaa a • Su hadiseden M. von Papenin ii tasarruf vazifendir, borcundur. ~-
jansındanı Berlin v~ Brandeburg evinde mevkuf olmadığı manaaı ii Bunu iyi bil, belle ve yap. ~i 
hücum kıtaları matbuat bürosu çıkarılmaktadır. H Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti f: 
dağıtılmış, büro şefi idam edil .. Berlin 3 (A.A.) - Germania iiw:ıı .:---=a:::::ı:::::m.:ıucti , 
miştir. gazetesi, Berlinkatolik akaiyon re-
Şlaher nasıl öldürüldü? isi Erich Klauıenerin ölümünü ha· 

Paris, 3 (A.A.) - Havas ajan- her vermektedir. 

Ankarada A K b A kil· 
e vinin b :rin ci ~ubesi modc r 

b'r ~ek il de Maarif Vekalc 
karfısında açı r&ıştır. A KB f>ı 

z ki t ap evleri her dılde kitaf 
mecmua, gazete ibtiyaçlarıll 

· cevap vermektedirler. Gere 
kı tap arınız• gerek kırtasiy e 

nizi en ucuz o larak A K B > 
kitap evlerinden tedarik ede 
bilirsiniz. Devlet MatbaaiS 
kitapları ve VAKiT' ın neşı 
y atının Ankarada satış ye' 
AK B A kitap ev erid ır. 

\1-~ BA :\ ]Pı l\ezi Teltfon 
Birıııci Şube 

ikinci ..,·ube Saman P.tz:ıı 

mm ııı ııı ·mmımıınr.um nmınm 111 11 mı 11 

ıının Berlin muhabiri bildiriyor: Prens August serbest mi 1 
Yon Şlaher nasıl öldü?. bıraklldı? 

Cumartesi sabahı Ceneralın kö§- Berlin, 3 (A.A.) - Cumartesi fli Tesis 

Sermayesi: 
tarihi : 1888 

30.000.000 Frank 
ıs·ı ıtNBU t idare 111erkehı · 

Tilrkiyedckl ~ubeleri: 

lstiİnbul ( (talata ve lstanbul ) 
Samsun. Mersin . Adana 

iz mir 

künün önünde bir otomobil durdu. günündenberi hakkında kati bir g 
Şoför yerinde kalarak otomobil - malumat mevcut olmıyan Prenes 
den birisi indi. Sabık başvekil, sa- Auguste Vilh~lmin ,e,·be~t bırakıl
londa zevcesi ile beraber bulunu- dığı söylenmektedir. M. Goering 
yordu. Ziyaretçi içeri alındı ve bizzat kendisini ıorguya çekmiş - Ilı 

derhal silıÖı h sesleri duyuldu. Aynı tir. Nihayet Prenıin ıuikute it - g 
zamanda, yabancı şahıs, koşarak tirak etmediğine kanaat getirmiı, B 
köşkten çıktı , otomobile bindi ve serbest bırakılması için bir emir . m 
otomobil derhal hareket etti. name imzalamıştır. ~ Yunanislandaki Şubeleri : 

Bütün bu hadise bir kaç daki - Prensin hali hazırda Pot.damda ı Selanlk • Kavttla. A lina. Pire 
kada olmuştu. Ceneral derhal öl· olduğu bildiriliyor. . BilOmum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir heıd' 
dü. Zevcesi karnından ağır ıurct- Hadise Avam kamarasında E! lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
te yaralanmtftı. Hastaneye götü- bahse mevzu oluyor 
rülürken yolda öldü. Cenerahn 15 Londra, 3 (A.A.) - Almanya· iri 
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Bir ameliyat meselesi 
etrafında söylenenler 

Yapılan ameliyat, memleketimizde 
görülmiyen, yapılmıyanlardan değildir 
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bekir Alipınarda inşa edile • ~. Kadıkoy ıkmcı hukuk hakimlı 
cek olan bir efrat pavyonu ve gınden: .. . , 
mutfak kapalı zarfla müna - l- Erenkoyde Yeşıltulumba so-
kasaya konulmuştur. Sartna- ka~ı~da sakin iken 28 T. ~a~i 334 
me ve projelerini göı·mek is • ta~ıhınd~ ;efat eden meclıs~ ~yan 
tiyen]erin her gün öğleden mumeyyızı Es~.t Bey veres~smın. 
sonra ve münakasaya iştirak 2 - Kadıkoy Osmanaga ma -
edecekleri 19/7 /934 perşem hallesinde Altıyol ağzrnda sakin 
be günü s~t 15 te teminatla- iken 29 K. sani 336 tarihinde vefat 
riyle birlikte 1\ıI. M. V. Satın eden Ahmet Nuri Bey veresesinin. 
alma komisyonuna müraca - 3- Kadıköyde Osıtıanağa mahal 
atları. (3050) (3426) lesinde Giridin So. ikerı 1- 8 _ 

MERSiN 
sür'at yolu 

-- (BqtaraJı 1 lncıı ııayıfada) 

Anlatıldığına göre İzmirli Ha·ı 
ıan Bey iıminde zegin bir zat haı· 
talanmı§, tedavi edilmek üzere İs· 
tanbula gelmif, Akciğerinde bü -
yük bir cerahat mevcut olduğu ve 
ıür' atle ameliyat yapılmazsa ha • 
yatının tehlikede olacağı anlatıl
mıf. Hasan Bey derhal Cerrahpafa 
hastahaieıine müracaat ederek 
profesör Nissen tarafından ameli· 
yat yapılmasını istemi!, haataha -
nede bot yatak olmadığı için ka .. 
bul edilmemi§, profesör ciğerler 
üzerinde yapılan ameliyatlarla te
mayüz etmiş mütehaaaıslardan bi· 
ri olduğu ve "lstanbulda böyle bir 
ameliyat yapıldığı da timdiye ka· 
dar itidilmemiş bulunduğu için,, 
profesör hastayı ba9ka operatör .. 
lere göndermek istememit ve 
mütehassıs bulunduğu bu ameliya
tı huıuıi hastahanelerden birinde 
yampıya karar vermif. · 

Haıta Şiıli Sağlık yurduna nak· 
Jedilmi§, ameliyat prof etör Niuen 
ile profesör Burhaneddin Bey ta
rafından müıtereken yapılmış ve 
profesör Niuen aıneliyattan sonra 
Sıhhat Vekili Refik Beye bir ~ek· 
tu ak Yersizlik dolayısıyle 

p yazar 
h -h yatırılınam•! bulunan asta aneye . 
1... h t hayatının tehlikede 
Qll' aı anın, . 
ı "b tu·· rlü amelıyatın da o rnası ve u . 

t b ıd h' y•pılınadıiının ıfa-
ıtan u a ıç k d' . . 

de edilrneıi u:ıerine,, en ısının 
müteha11ıaı bulunduğu bu ameli • 
;rcıtı hiç bir \icrel almıyarak yaptı
ğını bildinni,tir. 

Hadisenin hikayeıi bu. 
Tıp fakültesindeki ecnebi pro • 

fesörlerin resmi hastahaneler ha -
l'icinde it yapmalarının bir ka· 
nunla menedilmit bulunması, ha • 
dise etrafındaki hareketlerden bi -
risine sebep olmuttur. 

Bu husuıta Sıhhat Müdürlüğü 
ne müracaat edilmişı Sıhhat mü
dürlüğü tahkikata batlamıf ve 
kaydedildiğine göre Sıhhat Müdü· 
rü de JU ıözleri söylemiıtir: , 

"- Evet .. Böyle bir ihbar vakı 
oldu. Tahkikat yaptırıyorum. Fa
kat tahkikatın neticesini henüz al· 
madım. Ameliyatın Burhan Bey 
tarafından yapıldığına, M. Nine • 
nin ameliyatın eheınmiyeti dola • 
Yısiyle müşahit aıfatiyle bulunmuş 
olmasına ihtimal veriyorum.,, 

Biz bu hadisenin bu kısmı etra
fında metgul olmayı lüzumsuz hu· 
luyoruz. Çünkü profesör Nissen 
cidden çok kıymetli bir cerrahtır · 
Ve ciğer hastalıklarında hocası 
profesör Zaverbruh ile beraber 
çalıtarak büyük ve beynelmilel 
töhretini yapmıştır. Bu itibarla 
ihtiıuım gösterecek bir ameliyat 
bizzat yapmış olması icabına ve 
ıekline göre teşekkür ve takdiri 
bile davet eder. 

Sonra bunun kanuni şekli ile 
meıgul olmak ta bize düşmez ve 
nihayet profesörün bu ameliyatı 
ni~in ve nasıl yaptığını Sıhhat Ve
kiline bildirdiği de yazıya iiave e· 
dilmit bulunuyor. 

Aııl mesele; yazımızın batında 
da itaret ettiği:niz gibi, refikimi • 
zin yazısında rastk.nan bazı cünı • 
]elerdir: 

"lstanbulda böyle bir ameliyat 
)'aınldıiı da 'imdiye kadar işitil • 
memi' bulundu~• için ... ,, "bu tür
lü bir amelivatın 1stanbu1da hiç ya j 
pılm~dığının ifade edilmesi üzeri-

ne kendiıinin bu ameliyatı ... ,, 
cümleleri gibi. 

rte diyorlar? 
Bize müracaat eden ve bundan 

~onra da bi~im fikrini istediğmiz 
mütehasaıslara göre İstanbulda 
böyle bir ameliyat yapıldığı ititil• 
memit değildir. 

Bilakis bu kabil ameli -
---· Dr IHSA.' SAMJ yatlar çok yapılmq ve yapılmak- !!!!' 

tadır. Türk doktorlar böyle yüz - Tifo ve Paratif o Aşısı 
lerce ameliyatı muvaffakıyetle Tifo ve ParatHo hastalıklarına tutul-

mamak i~in tesiri çok kat'i muafiyeti 
yapmı§lardır. pek emin bir aşıdır. Her eczane ve 

Dün profesör Ninene müracaat ecza de olarında bulunur. {f 93) 
ettik. Bize: -•il 
"- Böyle bir meselenin mat .. Burhaneddin Bey tarafından böy. 

buata akıetineıinden son derece le bir ameliyat yapıldı. Bu, ciğer
müteeaair olduiunu, bunun tıbbi lerde bir apıedir. Senede yüzlerce 
bir mesele bulunduğunu ve hadi - ıi yapılır, dediler.,, 

"' senin daha ziyade hastalara acil 
muavenet noktasından tetkiki icap 
edeceğini, haatahğrn hususi şek
linden dolayı huıual mahiyeti haiz 
bir -cerrahi müdahaleyi icap ettir
diğini, bu müdahalenin de Ree 
plompajmdan ibaret buJunduğunu 
ıöyledi. 

Görülüyor ki bin:at profesör 
Ni11en bile böyle bir ameliyatın 
İstanbulda yapılmamıt olduğunu 
ve yapdamıyacaiı:nı anlatan hiç 
bir ıey söylememit bulunmakta • 
dır. Bu itibarla "Cümhuriyet,, re · 
fikimize ve eğer doöru ise bizzat 
profeıöt Nissene bu yolda malu • 
mat verenlerin çok yanılmı§ ol
dukları anlafılıyor. Hadiıe bu su• 
retle aydınlatıldığına göre dok • 
torlarımızın müteessir olmalarına 

Böyle bir ameliyat tarzı en zi • 
ya de prof eıör Zaverbruh kılırii • 
ğin<le tatbik ediliyormuı. Bu uıul 
belki batka yerlerde tatbik edil .. 
ınezmi§ .. Fakat profesör Ni11en 
bu ameliyatta bu uıuliı tatbik et • lüzum kalmadığı kanaatindeyiz .. 

· Bir doktoruumuzun mektub mıf .. 
Prof eıörden sonra mütehaaaıı .. 

larımızdan Tevfik İsmail Beyle 

görü§tük. Dedi ki: 

- Son zamanlaraa böyle bir 
ameliyat yapıldığından maluma • 
hm yoktur. Fakat bu basit bir a• 
meliyedir. O kadar cezri ameliyat 
değildir. Memleketimizde yalnız 

böyle aıneliyatlar değil, bundan 
daha mühim ve daha büyük ame -
Jiyatlar da yapılmaktadır. 

Diğer bir doktorumuz da şöyle 
dedi: 

Ayni mevzu etrafında Prf. Nu • 
ri Ali Beyden aldığımız uzun bir 
mektubu da hulasa ederek yaz1 • 

mızı bitiriyoruz~ 
Doktor Nuri Ali Bey Cümhuri • 

yet refikimizde intitar eden yazı -
nın ortasında gördüğü bazı satır

ları İfaret ederek bunun mensup 
olduğu ve mensup olmaktan dai -
ma şeref ve haz duyduğu Türk 
tıp hayatını alakadar eden ağır 
yanlıtlarla dolu bulunması dolayı .. 
siyle bu mektubu yazmıya mec -
buriyet duyduğunu söyledikten 
sonra diyor ki: 

"Yultarıki satırlarda mevzuu 
bahıolan ameliye bir (Hıraç ree) 

INEBOLU npuru 
6 Temmuz 

Cuma 11 de Sirkeci rıbh· 
mından kalkacak. Gidişte 
lımir, Antalyı, Mersı'ne. Dö
nüşte bunlara ilavden Alan
ya, Küllük, Çanakkale'ye uğ· 
rıyacaklır. (3630) 

331 tarihinde vefat eden Seniha •----------------

Ba rtJD Yolu Aliye H. veı-esesinin. 

BURSA vapurw 
5 Temmuz 

4- Kadıköyde Çıkmaz Bekçi 
So. iken 6-3- 336 tarihinde ve-

fat eden Necmiye H. veresesinin.! Perşembe 19 da Sirkeci 
5 - Kadıköyde Hasanpa,a ma- rıbtım1ndan kalkacaktır. (3631) 

hallesinde Beşinci So. iken 5 - 3 •-----------------• 
-335 tarihinde vefat eden Fatma 
Zehra Hanım veresesinin. 1 

6 - Bostancıda Çatalçeşme ma
hallesinde iken 11-10- 331 ta -

1 
1 

rihinde vefat eden Mediha Hanım 
veresesinin. 

7 - Kadıköyde Osmanağa ma· 
ha11esinde aakin iken 3- 4-334 
tarihinde vefat eden Halice İsmet 
Hanım veresesinin. 

8 - Kızıltoprakta Tuğlacı Mus 
tafaefendi mahallesinde ıakin i • 

ken 1-11-334 tarihinde vefat e

den Hakkı Bey veresesinin . 

9 - Kızıltoprakta Tuğlacı 

Mustafaefendi mahallesinde sakin 
iken 8-10-334 tarihnde vefat e

den Ahmet Şer afettin Ef. veresesi .. 
nın. 

1 O - Haydarpaşa da Emin -

bey sokağında sakin iken 25-12 
-333 tarihinde vefat eden Sahure 
H. veresesinin. 

11 - Kadıköyde Rasimpaşa 

mahallesinde sakin iken 12-2 -

336 tarihinde vefat e<len Ali ağa 
veresesinin. 1 

12 - Kadıköyde Kurbağlıdere -
de sakin iken 9 -12-334 tarihin
de vefat eden Ali Rıza Ef. ve zev
cesi Zehra Hanım veresesinin. 

13 Kadıköy Osmanağa mahal -
lesinde sakin iken 8-3-32 tari • 
hinde vefat eden mütekait Tevfik 

TRABZON 
sür'at yolu 

Cümhuriyet 5 ~:~~r~uz 
Perşembe 20 de Galata 
rıbtınmıdan kalkacak. Gidişte 
lnebo'u. Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabıon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bnnfara ilbcten Pa
zar, Of, Pulathane'ye uğraya · 

caktır- (3632, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA 4 ~i:::uı 
Çarşamba 19 da Sirkecı 
rıhhmmdan ~alkacaktır. f 3633) ................... m:ıı. 
paşa verescıinin. 

Mülga kaasamhktan müdevv 
terekat doıyalarının tetkilfi ne 
ceıinde eıami ve ikametgahları 
lada yazılı müteveff aların terek 
)erine ait bir miktar paraları me 
cut olduğu anlaşıldığindan ah 
zımnında vereselerinin ya •eraı 
ilamı veya yeniden mahalleleri 
den alacakları verlıtıet tlmübaber 
leriyle birlikte tarihi ilandan iti 

baren bir ay içinde mahkememi 
müracaat eylemel~ri akı~ takdird 
mezkur paraların ciheti maliyey 

devredileceği ilan olunur. (878 

"- Bu nazik ve hususi bir ame
liyattır. Çok tecrübe lazımdır. Pro
fesör Nissen çok tecrübelidir. Bu 
iti yapabilecek operatörlerimiz 
tabii vardır. Ve kendileri de ameliyeıidir. Şimdiye kadar bu • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yaptıklarını söylüyorlar.,, 
'Şişli Şifa yur<luna aorduk: 
"- Böyle ameliyatlar tüberkü .. 

loz vak'alarında olur. Duyduğu -
muza göre hastalık ree hıracı iıniş. 
Bizim haıtahaneCle senelerden 
beri böyle ameliyatlar yapılır. Bi .. 
zim de tatbik ettiğimiz Zaverbu
ruh ve Bavre usulüdür, denildi., 

Bizzat hadisenin ceroeyan ettiği 
"Sağlık Evi,, nden sorduk: 
"- Evet, profesör Nissen ile 

nun hiç yapılmamış batta yapıldığı takip ve tatbik olunur. şit hastalar bulunmaktaôır. Ki 
ititi~mit olması mese]eıi mev - Memleketimizde yıllardır yapı· arzu ederse beraberce 
zuu bahistir. Bu, Türk tıbbına ca• la gelen, iıim mahal ve şahıs gösterebiliriz. 
hilane vurulan ağır bir damgadır. mevzuu bahsedilerek her zaman Bu itibarla böyle bir ameliyall 
Memleketimiz tıp sahasının bütün için umumi efkara arzolunabile • şimdiye kadar yapılmamış oldu 
tekamül 5afhasım günü gunune cek vaziyet varken tıp ahlakında ğunu iddia edenler müddealarıl\ 
saati saatine takip eden bir yerdir. esas bir temel olan itimat mesele- ispat etmek mecburiyetindedMe 
Değil böyle yıllardır her zaman, sinin böy]e cahilane izahlarla sar· Gelişi güzel sözlerin memle 
her yerde yapılabilen bir ameliyat sılması iyi olmaz. ket umumi efkarı Üzerinde deri 
fennin en yeni t~tkikleri Türk Mevzuubahis ameliye Türkiyede akisler bne.kabileceiin\ hatırlata 
doktorlar• tarafmdan daima la • yıllardır yapılır. İstanbul krhmk.. rak mevzubahiı yatıları redede 
zım gelen ehemmiyet \re dikkatle lerinin cerrahi servislerinde bu çe- rim efendim.,, 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
'Sıra Semti Sokağa Cinsi Hissesi 
No.sı 
1l32 Ort•köy Ort•lUSy Portakal Kagir bir hane ve iki dük kan 
1133 Büyükada Y•h Altınordu Abşap hane ve bahçe 
1134 Galata Yenicami Mahmudiye Kagir iki dü~kin 
1135 Cihangir Gibanfir Uıunyol Arsa metresi 62- 15 
1136 Hoğaziçi Anado'uhisar Çırtı Arsa 
1137 Burgaııdası Burgaıadası Meıarhk Arsa arşına 2000 
J 138 ,, ,, Manastır " " 665 
1139 Bebek Bebek Kilise ve Mano1ya Ahşap iki hane ve bahçe 

'l4'1 Bilyükada Karanfil Çınar cadde.i ve Hekim Abt•P hane \'e dükkan 

Em'ak 
Nosı 

2/5 2 4 64 
2/8 6 
3/32 86 88 
1/3 ~9 

Tamamı 8 

il 16 
., 3Y 
1/3 26 · ~6 

Tamamı 1·52 

Hiueye göre mu
hammen kıyrncti 

800 
500 
300 
311 
400 

2000 
665 

3ClOJ 
10000 

i. L. 

" 
" 
•• 
•• 
" 

" 
" 

l - Yukarda yazılı gay11menku\lerin ihale bedellerile yüzde yedı buçu < pey akçeleri nakrleo •eya gayramübadil bonoıile ödenrre!: 
üzere mülkiyetleri satıta çıkıralmış olup iha!elni 5171934 Perşembe günü saat on beşteelır. 

2 - 1139 sıra numaralı gayrımenkul kıpah Hrfla, diğerleri açık arttırma suretile aahlacaktır. 
3 - Pey akçelerife, şartnameye tevfikan tanzim olunacak kapah zarfların ihale gUnü saat on dört buçu~a kadar tevdii tizımdır. 
4 - Şartname Bankamız kapısına asılmıftlf. Senei haliye vergisile belediye resimleri müıteriye aitlir. (3148) 
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iştahsızhk ve kuv-Zafiyeti umumiye, F f 1 
'!_et_sizli'!- hallhnd~ - o s at 1 

buyi.lk f aıde ve tesırı ark Malt Hulisası Kullanınız Her ecza
nede satılır. 

(195) görülen 

•• 

a s=: =-..... a 
..... 
('D 

= N ...... ....... 
~> ..... 

Hummai Tifoidi, 
sizi öldürmeden 

evvel siz, 

SİNEKLERİ 
Oldürünüz 

Sinekler, her yere konarlar ve 
her yere sığı nırlar. Plsliklerdedo· 
tarlar ve mezbeıeıerde yatarlar 
Bunlar ö tdürtücü Hummal Tifo
l d l yl a~ııamağa başlıca vasıta 
teşkil ederler. Adi ve tesirden arl 
haşarat öldürücü mayiler, yuva
nızı bu s i neklerden koruyamaz. 

~r.,.-~~~;i; Bunun ıçın F L i T dört harfli 
~ F·L-1-T tedarik ediniz. Siyah ku-

şaklı ve asker resimli aarı tene-
ı!!::::;I~ kelere dikkat ve onları muslrren 

talep ediniz. 

Umumi Depoıu : JUL KREPEN, İstanbul. Galata, Voyvoda Hın No. 1 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 --------
Pangaltı Akbaba sokağında kain olup 500 lira kıymet konulan 5 

ve 7 No. lu haneler enkazı paıarlıkle. -lılaca.ktır. Talip olanlar ··
raiti anlamak üzere levazım müdü düğüne, pazarlığa girmek için de 
37.5 liralık teminat akçesi makbuziyle 9 - 7 - 934 pazartesi günü 
saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (3648) 

Lüzumu olan 200 adet far.q nümunesi veçhile ve pazarlıkla yap· 
tmlacaktır. Yapmaya talip olanlar 33 liralık teminat akçesi makbuzu 
ne 5 - 7 - 934 per§embe günü saat on beşe kadar levazım müdür
lüğüne müracaat etmelidirler. (3645) 

Tayyare Piyangosu 
3 üncü Keşide 11Temmuz1934 tedir 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet sap arabası 

26 temmuz 934 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
nrf usulile münakasaya konulmu§tur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, Eskişehir, 
Burıa ziraat müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl ziraat memurlukla-
tJna müracaat etmeleri ilan olunur. (3625) 

' 

hane ve dükkan 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, r elefoo: 22925 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Perşembe günü saat 16 
da Galata rıhtımından kalkacak, 
doğru İzmirc gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da İzmir • 
den kalkıp doğru lstanbula gele . 
ccktfr. 

Karabiga Yolu 
ııer Cumartesi, 

Çarşamba gud· neleTri
0
psahaant 2e0 

Beşiktaş Akaratı Vakfiye İdaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 5, 10, 63, 89 numaralı hanelerle 19, 20 nu- rıhtımıodan bir vapur lıalkar. Gidiş 

Kiralık kagir 

maralı dükkanların açık arttırma suretile icarı beş gün müddetle te ı•--"-e_d_ö_nu_·ş_te __ m_ut_a_t _is_k_el_eı_er_e_u_ğr_a_r. ___ , 

mdit edildiğinden talip olanların temmuzun yedinci cumartesi günü 
saat on üçe kadar mahalli mezkur da 45 numarada mütevelli kay • 
makaınlığına ve yevmi mezkurun saat on üçünden on beşine kadar 1 
stan'bul Evkaf Müdüriyetinde ldaıreEncümenine müracaat etmeleri. 

(3264) 

,c\skeri Fabrikalar Müdürlüğünden : 
11 - 7 • 934 tarihinde kapah zarfla aatın alınacağı ilin edilen 

3500 ton Zerodiz kömürünün kalori miktarı 6800 ze tenzil edil
mek suretile tartname tebdil edilmiş olduğundan münakasanın 
21 - 7 - 934 tarihine tehir edilmiı oldutu ilin olunur. (3513} 

lzmit Yolu 
Yaz tarif esi 

Pazartesi gününden maada he 
gün bir vapur cuma ve salı günleri 
ıaat 9 da diğer günler saat 13,30 da 
Tophane rıhbmından kaJkacaktır. 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

·Tl:JQKiVE 

llRAAT 
B~N~A51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-ı;D~Q 

Mavna Y aptırış Eksiltmesi 

Istanbul Liman Sirketinden: -
Resim ve yazılı şartlarına göre 4 tane 100 tonluk, ve 5 tane 

50 ve 5 tane 15 tonluk mavna yaphrılacaktır. Resim ve Şarto•
mc Ye tarifname bir Jiraya Galata Yağkapanında İfletme Şu be~ 
sinden alınabilir. istekli olanlar (2500) liralık birinci teminat ile 
yazılı ıartlara göre tekl ı flerini k•pah zarf içinde 22 Temmuz 
Pazar günü saat 14 de Sirkecide Liman Hanıoda Mübayaat ko
misyonuna vermeleri lizımdır. (889) 

Umum Müdürlük 

---SA TIE ~Bntilôtörleri--, 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
Üsküdar icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

satılmasına karar verilmiş 10 
parça.dana ibaret sırma işlemeli 

yatak takımı ve bir halı seçcade 
ve bir adet gümüş çanta ve bir a• 
det gümüş kemer ve 100 adet fin· 
can zarfının 8 - 7- 934 tarihine 
müsadif pazar günü 15--16 saatte 
Üsküdar Bit pazarında satılaca -
ğmdan talip olanların mahalli 

mezkUrda hazır bulunan memu• 
runa müracaat etmeleri ilan olu -
nur. (181) 

t893) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassı11 

Cunıa ve pazardan ba§ka EÜnlerde 

ğleden sonra ıaat 2~ de 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolanda (118) nu· 

maralı hususi kabinesinde haıtalanm 

kabul edeı·. Muayenehane ve ev tele .. 

fonu: 22398. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
38 - Beylerbeyi 48 •• 


