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M. Hitler Başka 
~ 

Hakimler layihası üzerinde hararetli görüşmele1 

Müraf aa kaldırılmıyor! 
Meclis layihada bulunan " Temyiz mahkemesi 
ağır ceza davalarında duruşmanın kaldırılması,, 

maddesinin tayyına karar verdi 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 

Ankara, 4 (Hususi) - Bugün 
~ecliate, hakimler layihasında -
kı, . deYaınsızlıkları görüleceklere 
Yerılecek ceza maddesi görüşülür-
ken, encümenin "Bir ay mazeret
r iz, senede iki ay fasılasız vazi
r elerine devam etmiyenlerin 
aki liI Len ı:ı aca flan titr tıa-

muhakeme sistemini istilzam ettir
diğini söyledi. Refik (Kayseri), 
Süleyman Sırrı (Yozgat), Mazhar 
Müfit Beyler bu maddenin kaldı· 
nlmasmı istediler. 

Fefik Bey (Konya), Adliye ve
kilinin mürafaayı kaldırmanın iş
lerin çokluğundan ileri geldiği 

hakkındaki beyanatına döndü ve 
duruşmanın kaldırılmasını değil, 

teşkilatın takviyesini istedi. 

Encümen namına Şaban Sırrı 

Bey (Konya), mahkemeye duruş~ 
ma için gelenl~rin az olduğunu, 
birçok maznunların avukat dahi 
tutamadıklarını, duruşmanın kalk 
masiyJe bir hakkın kaybedilmiş 
olmıyacağmı söyledi; madde;.1in 
kabulünü teklif etti. 

Adliye vekili esasta duruşmıya 
taraftar bulunduğunu, mürafaa
run kaldırılışında mahkemei tem
yiz tetkikatının süratlendirilerek 
vatandaşın intizarda bırakılma· 

ması ve adaletin zamanında tevzi 
o\uqmas dü!Unü\düğUnü anlat-

'ıa h k" · . a ım olamıyacakları,, kaydı- tı. 
na ıtiraz ve hakimlikten bu suretle Hakkı Tarık Bey, Adliye Veki-
çrkarılacakların müddeiumumi ol- line ve encümene şunları sordu: 

lllaları tasvip edilmiştir. Neticede _ Mürafaa hakkı veren mad .. 
hu ınadde "Meslekten çıkarılır delerde temyiz mahkemesinin 
Şekline konulmuştur. 

11 

d J · d d f · · ken i iğın en e müra aa ıstıye-
Ceza mahkemeleri usulü kanu.. bileceği yazılıdır. Bu madde tem· 

~unun 315 - 316 mcı maddele - yiz azasının gösterdiği lüzum üze• 
~tnin tadili hakkındaki layihada rine olmamış mıdır? Temyizde 
ulunan "Mahkemei temyizden mürafaa istenen işlerin nisbetinin 

ceıa davalarına ait işlerin kaldı • azlığı söyleniyor. Bu, işte ileri sü-
ı·ılnıası dd · · ·· k · h k1 d " ma esının muza eresın~ rülen esbabı mucibeyi nasıl a ı 

e Salahattin Bey (Kocaeli), mü- gösterir? İstinaf mahkemeleri 
raf aanın hakikatin tezahürü için yokken, el yazılarını eski harfler en b ... 

Uyuk amil bulunduğunu, maz· kadar süratle okuyanlar daha U • 

~Unlara verilmiş bir hakkın geri a• mumileşmemişken, mürafaayı 
ınllla v •• 

led· sının doğru olmadıgmı soy- kaldırmak doğru mudur? 
ı. 

Y Adliye vekili sözüne şöyle d~ c·· l.lsuf Ziya Bey (Eskişehir) de, 
Utnhu . l . . k ....., rıyet mahkeme erının açı 

lVI. Kemal B. 
Deo.e J' .... d .. ~ r ı san'atkarımız un 

Avrupaya gitti 

vam etti: 
- Duruşmayı istilzam ettiren 

davaların nisbeti yüzde yedidir. 
Bunların da yüzde 2-3 ü ağır ce· 
zahlardır. Fakat bu nisbetler ge-

ri kalan yüzde 93 davanın tetki
kini tehir etmemelidir. Ağır ce
zalıların çoğu duruşmıya gelemi

yorlar, onların işlerini avukatlar 
takip ediyor. Bu mesele beş on 
kuruşun beş on avukat tarafından 
alınması gayesini istihdaf ediyor. 

Bugün 45 bin vatandaşın dos
yası tetkik için bekliyor. Camia • 
nın menfaatini, ferdin menfaati 
karşısında korumak lazımdır. 

(Bu sırada mecliste gürültüler 
ve konuşmalar oluyordu). 

Adliye vekili sözüne devamla: 

_ Mahkemei temyiz huzuruna t 
çıkacak avukatlar kanunun tatbi .. 

kine kadar duruşmanın tehirini 
istiyoruz. Gelecek içtimada bu 
kanunu hazırlanmış olarak huzu
runuza getireceğiz. 

M. Kemal Bey 

.(Yazısı l üncü aayfa.nıızda). [ Devamı Hcü Sayıfanm lci Sütununda 

Bir Siyaset Yolu Tutuyor! 
Alman Başvekili, 

şimdi de Monarşinin 
iadesini tecrübe 

edecek 

Kabine toplandı; Hitlerin 
aldığı tedbirleri resmen 

tasvip etti 
Londra, 4 (A.A.) - Havas a• 

jansı bildiriyor: Deyli Ekspreı ga· 
zetesi tarafından kaydedilen bir 
şayiaya göre, M. Hitler iktidar 
mevkiini muhafaza için p~k yakın
da monarşinin iadesini. tecrübe e

decektir. 
Muhafazakar fırkanın naşiri ef

karı olan bu gazele diyor ki: 
"Venedik mülakatı esnasında 

Duçenin M. Hitlere monarşinin ia-

Yeni Erkam Harbiye Reisi Lutze 

desini tavsiye ettiği teyit edilmek· 
tedir. Bize bu haberi veren kim· 
se, çok uzak olmıyan bu saat ge· 
lince sabık Kronprinzin oğlu Luis 
Ferdinandın krallığa intihap edi • 
leceğini bildirmektedir.,, 

Gazete, iade mümkün olmadığı 
takdirde, bir çok kimselerin Hitler 
rejimi altı aydan fazla payidar o· 
lamıyacağı kanaatinde olduklarını 
ilave etmektedir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman ajan
sı bildiriyor: 

Kabinenin dünkü toplantısında 
başvekil M. Hitler devletin emni
yetine karşı yapılan suikastı ve bu 
suikastın tenkilini anlatmıştır. 

(De,•amı 10 ncu "ıı~·ı!anın birinci !lütununda) 

Bugün Gazetemiz 
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ltalyan gemileri Arna
vutluğa niçin gitmişti? 

Arnavutluk, siyasi istikametini değiş
tirdiği takdirde hasıl olacak akıbetler 

anlatılmak istenmiş! 
Belgratta çıkan "Politika,, ga

zetesinin Tirana hususi muhabiri 
son Draç hadisesi hakkında gaze
tesine gönderdiği bir mektupta 
a§ağıdaki dikkate değer malumatı 
vermektedir: 

"İtalyanların müttefik?! Arna

vutluğa yaptrkları dostça?! ziya -

ret, henüz tasfiye edilmemi§ ol • 

makla beraber aydınlanmış bulun

maktadır. Zira unutulmamalıdır 
ki "Fiume,, zırhlıaı, yanında daha 
dört torpito olduğu halde hala 
Draç limanında bulunmaktadır. 

(Devamı 4 Uncll sayfll!lm l inci sUtununda) 

Atina muhabirimizin mektubu -
Yunan bahriye nazırının 

Vakıt' a beyanatı 
Türkiye ve Yunanistan arasında bir 

bahri program düşünülüyor mu? 
Atina, ( Hususi ) - Yunan 

Bahriye Nazırı Amiral Haci Kirya 

_kostan Vakit namına bir- mü\akat 
rica etmek için Bahriye Nezareti • 
ne gittiğim zaman, nazırın işi olan 
ları kabul ettiği güne rast gelmiş
ti. 

Böyle bir zaman, nazırdan mü· 
lakat almak güç olduğunu bilmek
le beraber, ne olursa olsun diyerek 
yukarıya çıktım ve nazırın hususi 
yaverini görerek ziyaret maksadı
mı anlattım. 

Yaver, Bahriye Nazırı gelenler
le fazla meşgul olduğu cihetle, be
ni bugün kabul etmesi müşkül ola 
cağım ve mülakat için tayin ede 
ceği başka bir günü bana bildire· 
ceğini söylerken, ansızın Amiral 
Hacı Kiryakos odaya girdi ve ya· 
verinin sözlerini duyar duymaz 
derhal müdahale ederek: 

- Zararı yok, efendi bizim mi
safirimizdir, V AKIT ta Türkiye
nin ciddi ve ağır başlı bir gazete -
sidir. Binaenaleyh istediği müla -
katr derhal verebilirim. 

Dedi ve beni odasına aldı. 

Yunan Bahriye Nazrrx 
M. Hacı Kiryakos 

Yunan Bahriye Nazırı Amiral 

Hacı Kiryakos, cidden nazik ve a

çık kalpli bir bahriyelidir. Çehre 
1 ----

(Devamı '1 liııcU sayılanın r, inci sütununda) 

- Adamcağız karısına bir türlü sözü nü geçiremiyor; ne yaptıysa nafile,"\ 
- Desene herif Cemiyeti Akvam gibi .. 
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M. Bartu Londraya gidiyor! . . . ,,. 
ı"""==-··-·m w===="''1 Polısın vazife ve sala-

F ransız lıaricige nazırı,ilSah~nşahEHz. Trab-11 hiljeline dair lllgi '-a 
H ZOnuan rzuruma :: ll 

Londrada Avrupa me-' T=~~~~~!.A~u;ş.ı..J Mecliste kabul edildi 
Selelerl•n1• e1ıo••ru••ş k şah Hazretleri saat 9 u on geçe j~ ..., , ece . •• ~rabzon iıkeleıine çıktılar. Va·i~ 

- ------------ lı, kumandarlan, hükumet erka-:: 
Londra, 4 (A.A.) - DeyJi Tel- rans veya müzakere mevzuubahs nı, fırka ve belediye reisleriİİ 

graf gazetesinin salahiyettar mem- değildir. Bu ziyaretin gayesi ln-ı= tarafından selamlandılar. Şa.i~ 
badan haber aldığına göre, Fran- giliz nazırları ile Avrupa mesele- hentah. Hazretleri mekteplilerin~~ 
sa hariciye nazırı M. Bartu, gele- lerinin heyeti umumiyesini iki • ve kesıf halkın önünden alkış -~İ 
cek hafta Londrayı ziyaret ede _ rı:emle~eti birlettiren dostluk his-1 lar arasında yürüyerek otoıuobi-H 
cektir. leriletetkik etmektir. le bindiler ve vilayet konağmıii 

tetrif ettiler. 11 de yemek ye .: ..•• : 

Ankara, 4 (Hususi) - Polisin ı 
vazife ve salahiyetleri hakkındaki 
layiha mecliste kabul edildi. Bu 1 

layihanın hükümlerine göre polis
1 

• 

asayişi . ammenin ve şahsın tasar
ruf hürriyetini, mesken masuniye
tini, halkın hukukunu, can ve ma

hnı korur. Yardım istiyen çocuk 
alil ve acizlere muavenet eder. A-

M. Bartunun bu ziyaretten mak
diler lkı'ye kada 'st'ralL t b ii g-ır hapis cezasını mföıtelzem suc-

sadı, beynelmilel müsalemeti, · r 1 1 ıı:ıa U·:: 

nota ve emsalini alır ve adliyey• 
verir. 

Hayasızca konuşanları ve tür • 
kü söyliyenleri, kadınlara söz a • 

tanlan, gençleri ahlaksızlığa ter 
vik edenleri polis meneder. 

Polis, 18 yaşından küçük oları· 
lann barlara girmeleı·inio önüne 
geçer. 

Layihanın müzakeresi sırasuı· 
da Hakkı Tarık Bey, bir film çe-

Londra, 4 (A.A.) - Fransa 
hariciye nazırı M. Bartu, bu haf. 

ta sonunda Londraya gidecektir. 
Pazar günü orada bulunması mu
karrerdir. Mumaileyhin İngiliz 

nazırları ile mülakatı umumiyetle 
halihazırdaki Avrupa mesailine 
tealluk edeceği tahmin olunuyor. 

f b . yurdular. İkiyi on geçe büyu''kii Iularla ammenin aleyhine cürüm 
me ruz ır mütecavize karşı ko - •e 
rumak U"zere F ht l'f :• merasimle ve cotkun tezahürat~: işlemişlerin, yabancı memleket · kiLmeden önce senaryosunun po • 

, ransanın mu e ı .: ·· :: arasında Erzuruma hareket bu-H lerden Türkiyeye kaçanların, lisçe görüleceği ;ne.ddesi üzerinde 

M. Bartou, Salı günü Parise dö
necektir. 

Pariı, 4 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Hariciye nazırı M. 
Barthou dün İngiliz sefiri ile mü

lakatta bulunmu§tur. Bu mülakat 
esnasında Avrupanın vaziyeti ve 

M. Barthounun yakında Londraya 
yapacağı seyahatin mahiyeti hak
kında görüşülmüttür. Bir konfe-

devletlerle aktetmek istediği kar• :: d 1 :: dedı' kı· .. •• yur u ar. •· memleket içinde bir yerden diğeı 
şılıklı müzaheret misakı hakkın- i: ş h' d H 'k b :: b' ki l ı f h " M dd · ı İ :: e ır onanmıftı. al ay.:: ır yere na o unan arın, u uş yü. - a emn tatbiki güç o 3 4 

da ngiliz kabinesinin noktai na· ii ram yapıyordu. ii zünden bulaşık hastalıklıların, bilir. Aktüalite filmlerinde hadi· 
zarını istimzac etmekten ibarettir. :i E == müddeiumumilikçe lüzum göste . . . ·. . . . i: rzurum haz1rlanıJ1or ii 

İngılız kabınesı şımdıye kadar :: E 4 (A A ) l :: rilenlerin parmak izlerini almağa 
b h d 

. . .. rzurum, . . - ran·· 
u uıusta son erece teenm ıle i5 Ş h h H 1 . . kı :: salahiyettardır. 

.: a enta ı azret erının ya n-:: 
dt.vranmıttır. Ancak, halihazır .. H d t k E f 1 d' :: Hariçten gelecek filmlerin. İçe· · :: a e rar rzurumu tere ıen ı -:: 
da orta Avrupada hakmı bulunan :: rec ki . d l . l • :: ride yapılacak filmlerin gösteril -:: e erı o ayısıy e, yenı açı ·:: 
k k · t• d 'kk =· ı· ınesi poliıin iznine bag-lıdır. arı~ı vazıye ı nazarı ı ate a- :i lan Cümhuriyet meydanının:~ 
]arak, M. Baldvin ile rüfekasının, is noksanlarının ikmaline çalıtıl .g Otel, gazino, sinema ve ~air eğ-
Fransanın takip ve kabul ettirmek i~ maktadır. Kolordu kumandanıf~ lence yerlerinin açılması polisin 
istediği sulh siyaseti lehine sebep- ii Şahenfah Hazretlerini iıtikbalif tahkiki ve en büyük mülkiye me-
ler bulunduğunu tasdik etmeleri H için Trabzona gitmittir. !! · murunun izniyle olabilir. 
memuldür. ı:::;:::::::::::::::::::::::::::::::m::.-::m:mn;:::iS Ahlik ve umumi terbiyeye uy· 

senin geçişi film almağa imkan ve 
zaman vermez. ft.matörler de kü· 
çük makinelerle film çevirmekte
dirler. Bundan başka bir neşit 

vasıtası olduğuna bakarak bunhıt 
hakkmda takyidat koymak yerin• 
dedir. Ancak bu güçlüklere mey• 
dan vermemelidir.,, 

Yunanistanda yeniden gun olmıyan, izinsiz açılan yer -

darbei hükumet rivayetleri leri polis en ~üyük mülk.i~e me . 
Atina, (Huıuıi) _ Firari sabık murunun emrıle kapavabılır. 

diktatör Ceneral Plaıtrasın bir Polis, askerlere mahsus bilu-
Viyana adliye sarayında 

Dahiliye vekili, bu hususta ni • 
zamname yapılırken bunların göı 
önünde tutulacağım ve hüküm)et 
konulacağını söyledi. Bilihare 
Hakkı Tarık Bey, abone ya.zmc:ı.1' 
ilan almak vasıtasiyle vcsikasrı 

dolaşanların, şantajdan. gazele~\ .. 

~-~ ~... ' • --·-.. •5 " ..... ~ santimde~~~;; t~ba~~i'İ~;;;·1zin: 
yetleri tekrar dola,mağa ba,lamış· bom ha patlatıldı! 1 ! 1 'I_ • ... 'l • ,&. :P". 

tında bulunanların po!il!çc qleW,n 

Viya.na, 4 (A.A.) - Avuıtur -
yanın kral taraftarı mahafilinde 

Alman baıvekil muavini M. von 

Papenin Romada bulunduğu es .. 

nada Avuıturya kraliyet mabafili 
ile münaıebata giriıtiğine dair ya

pılan ithamlar katiyetle tekzip o ~ 

lunmaktadır. Bu mahafile göre 

mezkur ithamlar von Papenin va .. 

ziyetini daha ziyade ağırlattırmak 
için uydurulmu, bir şeydir. 

Viyana, 4 (A.A.) - Röyter a· 
jansmdan: 

Adliye sarayında patlıyan ma
kineli bir bomba, büyük hasaratı 
mucip olmuttur. 

Viyana, 4 (A.'A.) -- Viyana 
hallerinde yangın çıkmıttır. Yan· 
grn derhal itfaiyeye haber veril -
mi~ ve icap eden tedabir alınarak, 
sfaatle söndürülmütlür. Hasarat 
ehemmiyetaizdir. Yalnız bir han
gar yanmıttır. 

Oduncuların tröstile Iktısat vekaleti 
meşgul oluyor 

yapılan tröstlere bütün ileri mem
leketler kanunlarında ve bu mem· 
leketlerin iktııadi rejimlerinde mü-

tır. Muhalif gazeteler, bu riva -
yetlere ehemmiyet atfetmemekte 
ve bu ıayiaların diktatörlüğe ta -
raftar olıı.n biri tarafından çıkarıl
dığını yazmaktadır. 

Yunanistan harici . borç ... 
larının faizlerini ödüyor 

Atina, 4 (Hususi) - Yunan ma
liye nezareti yarından itibaren ha
rici borçların faizerini ödemeğe 
ba,hyacaktır. Faizleri ödenecek 
olan borçlar, tediye tarzları Yunan 
hükumetile ecnebi dainler arasın
da münaziünfih olmıyan borçlar .. 
drı. Münaziünfih borçlar için Yu
nan hükumeti tarafından vaki o • 
lan son tekliflere İngiltere, Fran
sa, ltalya hF 'iınetleri henüz ce • 
vapl~rını vermeınişlerdir. 

Ankara, 4 (Hususi) - lstan -
bulda oduncuların tröst yaptıkları 
etrafındaki netriyat üzerine lktıaat 
Vekaletine müracaat ederek tet -
kikat yaptım. Salahiyettar bir zat 
bana şunları söyledi: 

saade edilmektedir. Musiki muallim mektebini 
Lüzumsuz masraflardan kaçını- bitirenler 

"- Fiyat ihtikarı için vaki bir
letmelere manii kanuni yoktur. 
Fakat maliyet fiyatlerini alıcının 
lehine olarak indirmek gayesile 

}arak ve rekabet icabı olarak pi-
yasada vücude getirilen nizamsız 
temevvüçlerden çekinilerek en mü
sait satış sistemini teşkil etmek el· 
bete ki zararh değildir.,, 

M. Melaksas Cümhur reisliğine 
namzet gösterilecek 

Atina. 4 (Huıusi) - Hükumet· 
le muhaliflerin anlatman için bu 
aün yeni bir faaliyet ııöze çarp· 
mağa batlamıttır. 

Maamafih muhalefet muhafili 
zabitlerin terfii yıl dönümü li.yi. 
haıında hükUmet ricat etmedikçe 
hiç bir anlatmanın vukuu imkanı 
bulunmadığına kanidir. Maama -
fih bu defa bir anlatma husulü ih
timalleri evelki defalardan daha 

timdiki reiıicümhur M. Zaimiıin 
reyine bırakılmaıı huıuıunda 
hemfikirdirler. M. Zaimisten tek
rar reisicümhurluia intihap edil

mesine muvafakat etmesi ve bunu 
kabul etmediği takdirde reiıicüm-

hur namzetlerini irae etmesi rica 
edilecektir. 

Hükumet tarafından müstakil~ 
ler f ırkaaı reiıi M. Metakıaaın ri-

kuvvetlidir. yaseticümhur için namzet gösteri· 
Reisicümhur intihabı meselesi- leceği rivayetleri teeyyüt etmemek 

ne gelince, iki taraf bu meselenin tedir. 

Ankara, 4 (Hususi) - Bu sene 
Musiki Muallim mektebinden Or· 
han, Ihsan, Fethi, Şükrü, Salahat
tin, Fikret, Adnan, Mehmet, Ke
mal Efendilerile Sabiha, Sıdika, 
Mübeccel Hanıolar diploma al -
mışlardır. 

Averof zırhlısı 
Atina, 4 (Hususi) - Kadro ha

rici çıkarılmış olan Averof zırhlısı 
bahriye nazırının emrile tekrar 
faal kadroya ithal edilmiş ve ami
ral gemisi ittihaz edilmittir. 

Yunan hududunda bir 
müsademe 

Atina, 4 (Hususi) - Diin hu • 
dudu geçen bir Bulgar çetesi Yu· 
nan müfrezesile çarpıfmıttır. Bu • 
raya gelen son malumata göre çe
te, dört taraftan muhasara altına 
alınmıştır. 

siz satılan silahları ahlak V'e umu· 
mi terbiyeye uygun olmıyan şarkı 

istedi. Teklif ettiei madde layiha• 
ya ilave edildi. 

Merkez memurluğu imtihanında kaza
nanlar ve terfi eden polis komiserleri 

Ankara, 4 (Hususi) - Merkez 
memurluğu için açılan müsabaka
da kazanan birinci komiserler: 

Hulusi (Ordu), Yusuf Ziya 
(Kaysel'i), Tahsin (Ankara), Ya
tar (Trabzon), Ali (İstanbul), 
Tevfik (Eskişehir), Hulki, Muıta
fa (Ankara), Tevfik Ozmir), 
Mehmet (İstanbul). Cavat Oitan· 
bul), Hamit (Mardin), Şevket 
(Kayseri) ,.Ahmet (lçel) · 

lkinci komiserler: 
İsmail Hakkı (Malatya), lz~et 

(Kastamonu), Ferhat (İstanbul), 
Salim Naci (Buna), Sırrı Süreya 
(Kayseri), Muzaffer (İstanbul), 

Cigar ve Hulki (İstanbul), Şaban 
Kadri (Ankara), Mustafa (Gü -
müşhane), Abdullah (lstanbul), 
Muvaffak (Eskişehir), Bahattin 
(İstanbul). Sami (Konva). St\'m. 

Cemil, Rifat, Nail, Hakkl. Tev· 
fik (İstanbul) Beyler. 

İkinci komiııeder: Şerafettifl 
(Ankara(, Hayri Ostanbul), Ma.• 
hir, Mahmut Ne:l1m, Niyazi (Ay· 
dm), Tahir, Alaettin (İstanbul) 
Tahsin (Ankara), Hayrettin, Lut· 
fi (İstanbul, İzzet (Ankara), .Şe\l'• 
ket (Kara), Ali~an, Mahmut, Hik 
met (lstanbul), Naim. Sait lstan• 
bul, Hamdi (Gaziantep) Bey~er. 

Emniyet memurluğuna terfi t:" 

denlcr: 
Kemal (İzmir), Sülcy.man Naci 

(ls~anbul), Cemal (l&tanbuD• 
Şükrü (Ankara) Beyler .. 

Terfi eden memurlar yeni dere' 
celerinin maa~laıTnı cümhuriyet 
bayramından itibaren ala,..aklaı" 

kazandıklan numara sırasilc miif1 
h'..\11-··e t-rv}n rdi)PcPklerdir. 

Nüfus müdürlüğünde yeni bir şube 
Ankara, 4 (Hususi) - Yeni göre ikinci tubede bir müdür, dört 

kabul edilen iskan kanununu tat· şef, on iki memur, iki umumi mil • 

bik etmek üzere dahiliye vekS.le - fettişlik yerleıtirme müşavir "'e 
tinde bir iskan teşkilatı layihası 
tanzim edilerek meclise verilmiş
ti. Bu layihaya göre nüfus umum 

müdürlüğünün ,imdiki tabiiyet ıu- ı 
besi olan ikinci tube dördüncü şu
be olacaktır. Yapılan kadroya 

muavini; iki birinci, üç ikinci, bef 

üçüncü smıf yerleştirme; dört bİ' 
rinci, yedi ikinci, dokuz üçüı>'~ 
yerle9tirme fen . memuru ayrı'' 
yirmi üç katip bulunacaktır. 

Türk - Yugoslav itilafında kimler ist1fade edecek? 
Ankara, 4 (Hususi) - Son tas- nisbetini alacak, itilaftan son'' 

dik edilen Yugoslavya itilafname
ainden kimlerin istifade edecekle
ri henüz belli değildir. Aldığım 

habere göre Balkan harbinden e

gelenler tazminat alamıyacaktı~r· 

dır. Yugoslavya bu sene yedi, çC" 

lecek sene 10 milyon dinar tazıııi· 
ve) Vf! sonra gelenler istihkakları nat ödiyecektir. 
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Holivut ahlakı 
Bir arkadaı, gazetesinde bu günkü 

kadın ahlakından ,ikayetçidir. Bar bar 
bağırıyor: 

- Bu Holivut ahlakı cia başımıza 
nereden ~aktı? 

Ahlak kaideleri devrine göre, telkin 
vaıutaJarına göre, ortaların sayılanlara 
göre değişir. Bir zamanlar inııanların 
ideali mabutlara benzemekti. Mabut
lara benzemek için bütün günlerini 
kafalannda yatıyan hülyaya benzet
mek için harcarlardı. Bu gün hila ken
dilerini il&hlMına benzetmeğe çahşan 
kabileler, aşiretler vardır ki onlann 
sünleri baştan ıonuna kadar kendile
rinin ilahi kudret tasavvur ettikleri 
feylere benzetmekle geçer. Onlaı-rn ise 
modalarını, iş tarzlarını, konU§ma şe
killerini, eğlencelerini, hüzünlerini ta
yin eden, hatta yazılarında gördüğü -
rnüz !ekiller mukaddeı bir şeyin tak • 
lididir. 

Meıel& Samaa adalarındaki yerlile
rin bir kıtmr niçin ibadet ederken vÜ· 

cutlarını yılanlara benzetmeğe çah~ır
lar. Niçin bir kıımı saçlarını bir kur -
bağanın ayaklarına benzer bir tekilde 
keıfuirJer? Niçin bir kısım insanların 
biıla burunlarrndl\ ha1kalar yardır? 

Çünkü onlar beğendikleri, ideal e
dindikten §eylere heni şekil, hem de 
ruh itibarile benzemek istiyorlar. 

Siz buna daha yakın misaller de bu
la.bilirsiniz. 

Meıela daha elli ıene evvel dindar 
bir adamln kdığı, kıyafeti, hatta saka· 
lı, b1yığı ideal sayılan adamlara ben -
:terdi. Mesela: 

- Efendim bıyıklarını sünneti se • 
niycı: Üzerine kestirdi derlerdi. 

Bunun manası bu adamın bıyıklan 
Peygamberin bıyıklarının bir kopya • 
ıtdır dernekti. Şüphesiz bu adam Mu-
ha-- d' · b• -~edi kendine örnek e ınJtU§ ır a-
damdı. i arihte ideal tanınan insanla -
rll\ •hlaJı:ta, kılıkta kıyafette, ya• 
~ayıı t•r-~lartnda beseri rnünasebetler
d~. Örraek olduğu,nu daima göstermek 
r.ıtunıkündür. 

... .. 
kaı Komtumun kızı saatlerce aynanın 

ld"•rnaan "J'T•ruuyoı. ~av-n• fil~ .... 
Y1 1%& IM:nzetmek için uğraşıyor. Fa • 
l•ıı yıldız gibi yürümek için saatlerce 
•Yna kar§ısrnda meşkediyor. Reveran
•ı?lrn iıtadardını denizlerin ötesin -
d.e~ sinema yıldızının, ililhlann ye -
l"lnı tutan kudretinden alıyor. 

İliiılar kudretlerini melekleı·i Re· 
•lllleri l'J . ·1 k"" l : , ve ı erı va~ıtası e ut elenn a -
tasın k a ıo arlar. 

liolivuttaki maceraları Havva ana· 
rt\ı;ı:~n~ Ay~e valdemizin, Fatma hemşi· 
reınızırı menkıbelerini dinler gibi he • 
r,ec•rıla, a,k!a ve taklit kaygusi]e din· 
•Yen kadınlar, filmsiz ve ekransız bi

rer Yrldız olmayı kendilerine bir hayat 
1'"h ı H l' ...... ayıyorlar. 934 ilahlarının o ı · 
• .. thln '-• · ·· d d'k l . . oızım toprağımıza gon er ı · 
etı •Yeller rotatif makinenin dişleri 

lll'llııııd . . d Ji an çıkarak ellerımıze ka ar ge· 
Yor... u 1. . "k4 t d cı.o ıvut ahlakından şı aye e-
en ll-lt 

•orı . ~daı eğer kendi yazısından 
Yut ~1~1 •ahife daha çevirseydi Holi
hi ... ~11.ktnın hangi vasıta ile geldiği-

tol'\ırd '· u. 
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100 lira! M. KemalB. Gelin elbiseleri 
Mahmut Saim Efendi ruhsat· 'aüyükdereye giderken yolda 
sız mecmua neşrettiğinden Değerli san'atkarım1z dün esrarh bir şekilde kaybolan 

ceza verecek. Matbaacı · A "tf bavulun hikayesi 
beraet etti vrupaya gı 1 

Dün Büyükdere yolunda esrar· 
Mahmut Sait efendi ile matba- İstanbul Şehir Tiyatrosu san· engiz bi:r hırs!zhk vakası olmuş, 

f d . l atkaı-larmdan M. Kemal Bey dün acı Keteon Bedrosyan e en t a ey. içinde iki bin lira değerinde elbi-
hindeki ruhsatsız mecmua neşri Lüit Triestino kumpanyası vapuru se, çama~ır ve saire bulunan şık 

k ile Marsilyaya hareket etmiştir. 
suretiyle matbuat anununa mu- bir bavul çalınmıştır. 

ı bul Oradan Parise gidecektir. Sevim· l halif hareket davasr, stan Hadisenin nas!l olduğu beli de· 
d d li sanatkarımız dün kendisini zi-ikinci ceza mahkemesin e ün sa- ğildir. İşin hikayesi şudur: 

bah bitmiştir. yaret eden bir muharririmize şun· Ankara caddesinde Zaman kü-

Dünkü celsede ehli vukuf tara• ları söylemiştir: tüphanesi sahibinin oğlu Jan Jak 
fından yapılan tetkikat neticesin4 

- Seyahatimdeki esas maksat Bey geçenlerde evlenmiş düğünleri 
de verilen rapor okunmuştur. Bu tedavi ve istirahattir. Viyanaya de birkaç gi.in evvelPark otelinde 
raporda, neşrolunan şeylerin ki· giderek kendimi, beni evvelce a - yapılmıştı. 
tap sayılamıyacağı, mecmua oldu· meliyat etmiş olan Profesör Ja - Jan Jak Beyle genç. refikası 
ğu yazılıdır. giç' e bir kere dı; ha göstereceğim. düğünden sonra Y alo vaya gide -

Mahkemede müddeiumumiliği Orada doktorun kontrolü altında rek bir kaç gün kalmışlar, evelisi 
temsil e~en Ekrem Bey, mütalea- bir müddet istirahat edeceğim. Bu gün lstanbula dönmüşlerdir. Ye
sını söylemiş, Mahmut Saim efen· arada seyahati fırsat bilerek mes- ni evliler yazı Büyükderede geçir· 
dinin cezalandırılmasını, matba· leğime ait bazı tetkik ve müşahe- meğe karar vermişler, ev tutulmuş 
a sahibinin beraetini istemişitr. delere de imkan vermek üzere dün de yeni evlilerin eşyau Jan 

Mahkeme heyetini teşkil eden Paris yolunu terdh ettim. Jak Beyin babasının Gedikpaşa -
Sakıp, Burhanettin ve Adil Beyler Komedi Fransez, Ödip Ruvayı daki evinden bir arabaya yükle -
de, bu isteğe uygun olarak sözler Emil Fabr'ın mizanseniyle yeni tilmış, Büyükderede tutulan eve 
birlikte karar vermişler, Mahmut bir şekilde sahneye koydu. Paris götürülmek üzere yola çıkarılmış
Saim efendi naşir olmak itibariyle civarmda aç,kta uynuyorlar. Se- tır. Yeni evliler keyfli keyfli Bü
yüz lira para cezası vermeğe mah· yahatimin Ödip Ruva temsili sıra- yükdereye gitmişler, fakat bir hay
kum olmuştur. Tabı olduğu nok· sına rastlayışı benim için iyi bir lı zaman geçtiği halde eşyalarının 
tasından dava edilen Keteon Bed- fırsattır. gelmediğini görmüşler, keyfleri 
:rosyan efendi. beraet etmiştir. , kA kaçmı~tır. Bu sırada arabacı ni -

Büyük !taylan kadını san at ar '$ 

Toplu kantar kullanan, 
on lira verecek! 

Murtaza oğlu Hamit isminde 
bir seyyaı· zerzeavtçı, İstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde dün ye
ni ölçüler kanununa muhalif ha -
reketten muhakeme edilmi§tir. 

Dünkü celaecle müdtle\umumi 
Ekrem Bey uıütaleasını söylelllİf, 
Toplu kanlar kullandığı iddia olu· 

nan zerzevatçının "Fili müddeabi. 
he mücasereti evrakı dava münde
recatı ve diğer dehi.ille sabit oldu-
ğunu,, kaydederek, ceza istemiş • 
tir. 

Mahkeme heyeti, zerzevatçı -
dan on lira para cezası alınmasına 
kati surette karar vermiş.tir. 

Emma Gramatika, mühim ltalyan hayet çıkagelmiştir. 
artistlerinden müteşekkil bir grup Fakat eşyalar arabadan indiri· 
ile şimdi Pariste bulunuyor; Şal· lirken bir bavulun eksik olduğu gö. 

yapin, Şanzelize tiyatrosunda .se
zon açtı. Pariste Nijinska Rus ba
lesi var. Ri§art Tavber bir Viyana 
Trupiyle Parise geldi. Bunları 

görmek ve dinlemek fırsatını ka-
zanacağımı \1muyonım. 

Paristen sonra Zürihe gidip bir 
kaç gün dinleneceğim. Sonra Zals
burga gideceğim. San'atkar ar • 
kadaşımız Bedia Hanımla kocası 

Ferdi Bey orada .. Bir hafta da ora
da kalacağım. Bu mevsimde o -

racia da açık hava festivalleri baş

lar. Onları takip etmek İstiyorum. 

rülmüş, Jan Jak Beyle refikası 
haklı olarak telaşa düşmüşlerdir. 

Bu bavul, lüks bir bavuldur. Boş 
olarak bile kıymetlidir, fakat asıl 
mühim olanı içindeki eşyadır. Ye· 
ni gelinin bütün çeyizi, ipekli ça· 
m aşır takımları, düğün elbiseleri 
tuvaletleri ve diğer kıymetli e§ya· 
sı bu büyük bavulun içinde idi. 

Arabacı ha vulun Taksimle Şişli 
arasında kaybolduğunu söylemit • 
tir. Fakat ne suretle kaybolduğu
nu tayin edememiştir. Jan Jak 
Bey, Büyükdere polis merkezine 

müracaat ederek meseleyi anlat -

mıştır. Jan Jak Bey, bavulun için-

A H ı deki eşyanın iki bin lira kadar de-
yşe anım, po ise ğeri olduğunu söylemiştir. 1967 

Eylül başında her halde lstan -
bulda işimin başında bulunaca-

ğım. 

hakaret etmiş mi? Ticaret borsasında tayinler numaralı arabayı idare eden ara· 
Ayşe isminde genç bir hanım, bacı Ahmet Ağa Büyükdere polis Ticaret borsasr komiserliğine 

polise karşı yakışık almıyacak söz merkezi tarafından mevcuden 
şehir meclisi azasından Kemal B. 

sövlediği iddiasiyle İstankul ikin- Pangaltr polis komiserliğine gön• 
J ve Cevat Nizami Beyden münhal 

ci ceza mahkemesinde muhake e- kalan katibi umumiliğe de komi • derilmiştir. 
dilmiştir. d Tahkikata devam edilmektedir. 

ıer Akif Bey tayine ilmişlerdir. 
Şahit olarak Hacer hanım din- •.. ,,,, .11... ..... .. ·-'""""'"'"''""""'""'"'"'""'"'"'"'"'"'"'"""""'•"nw Za bıtanrn bu esrarengiz hırsızlık 

SOHBE1LER .... ·--····· ................... . 
Belediye cezaları 

Belediye reislerinin 15 lira ceza yaz 
mağa salahiyetleri vardı. Dahiliye en· 
cümeninde uzun münakaşalardan son
ra, bu miktar 5 liraya indirilmiş. Bun
dan sonra, belediye reisleri, ancak 5 
lira ceza kesebi!ecekler •.. 

Bu satnlıu·ı okurken, hatırımızıl, be· 
lediye cezalarının azlığı geldi. Bum • 
da, belediye reislt?r;nin ceza salahiye
ti neden azaltddrğım münakaşa ede -
cek değiliz. Her halde Dahiliye en • 
cümeninde, bu keyfiyet, lazrm geldi
ği kadar konuşulmuş ve bu 15 lira 5 
liraya bu suretle iııdirilmiştir. Itirazr· 
mız buna değil. ftiı·azımız alelumum 
belediye cezalarınadır. 

Belediye cezaları azdır. 
Bizim &enelerdenberi söylediğimiz 

hakikatlarr, bu güJPlerde belediyernİ?. 

açığa vurmağa başladı. lstanbuldaki 
el terazilerinin, bilaistisna bozuk ol • 
duğu itiı·af edildi. Her halde, istisna
sız, bütün yağların karışık, az bir iı -
tisna ile ekmeklerin eksik, aşçı dük • 
kanlarınrn pis olduğu da yakınlarda 

bizimle beı·aber söylenecektir. 
Terazilerin bozuk, yağ!arın karı • 

şık, ekmeklerin eksik olması, bunlar ve 
buna mümasil şeylerin önüne geçilme• 
sinde, cezaların az olması büyük amil· 
dir. 

Biraz düşünelim: Günde, bir kaç 
yüz liralık ekmek ~r:tışı yapan bir fırın· 
da, eksik ekmek yakalanırsa, yirmi bet 
lira ceı:a kesiliyor. 

Günd-:, bir kaç bin liralık mal ıa • 
tan bir toptancıda, mağşuş yağ bulu· 
nuraa elli lira ceza alın1yor. 

Elli, yüz, beş yüz lira kazanç ya • 

pan müesseselerden alınan cezalar da 
2 den on iki liraya kadardır. 

Eksik ekmek çıkaran koca bir fı • 

rına yalnız 25 lira kesmek ne ifade e • 
der?. Hiç. O fırın, E:rtesi günü, ilk a • 

ğızda çıkaracağı eksik ekmekler!e, orn-

diği cezayı, üsteliği ile, yine halktan 

çıkarır. Büyük bir toptancı, mai§uı 

yağ satabilmek için, günde em lira ceu 

vermeğe razıdır. 

Esnaf,., dalaverelerini kökünden 
yıkmak için, para CPzalarını arttırmak, 
hem de çok arttırmak lazımdır. Mağ -
'u' yağ satan müessesenin. ekıoik ek
mek çıkaran fırının, bir ıeneHk kan 
hesap edilmeli ve bu bir senelik ka • 
zanç ceza kesilmelidir. 

Hileye baş vuran eınaf, bellerini 
doğrultamıyacaklarınr anlamalıdır • 
lar. Hile yapan eınaf, bu gün kesilen 
para cezalarını memnuniyetle veriyor. 
lstanbulda mevcut olan 10.000 el te -
razisinin on bininin de bozuk olm:uı 
buna delil değil midir?. Bozuk terazi· 
le yakalanan, nihayet 1 lira ceza veri
yor ve verdiği bu cezayı, bir kRlemde 
çıkarıyor. 

Belediye reisleri, 5 lira ceza keıe
bilsinler, fakat belediyeler, bir kalem· 
de 10.000 lira ceza kesmelidirler. 

Sellmi ;zzet 

h "B' ı· "D o ı d. b - d ı vakasını pek yakında aydınlata • lstanbulda otobüs 
i Et 

lenilmiş, Hacer anım ır po ısp a... a .,, ıye agırıyor u. 
______ -:ı ____ s_a_d_r __ ~e_m le kavga ediyorlardı. Polis, bu ka· Şahit olarak bekçi Mehmet ağa cağrnı ve yeni gelinin kıymetli eı- fabrikası 

iskan davası dını itip kakıyordu. Ben, ne çağırrlacakken evelce dinlenilen yasını bulup kendisine teslim ede- Almanyada bulunan bir oto-
İıkin . l . · ·· l t·kı · · · ·~. d" d · M ı· e teblı' - ce~ini muhakkak biliyoruz. b"l · k t' b ) d. ·· tıki t\u iıtimalimese esme aıt soy eş ı erını ışı .. me ım.,, emış· ercan ma ıy g memuru - mo ı şır e ı e e ıyeye muraca• 

ı d~.1~a.ya. dün İstanbul ağır ce- tir. Mehmet Kamil efendinin tekrar Dericilerin toplantısı at etmiş, ucuz bir surette otobüs· 
l'Q~ llıa.h.k~ırıesinde devam ofun.. Hacer hanımın kucağında mini çağırıldığı anlaşılmış, bekçinin Deri ve kösele sanayii erbabJ ler yapacağım, icap ederse lstan-
ıj i ': ha:ıı istilamlara cevap gelme- mini çocuğu vardı. Hiç rahat du-ı çağırılmasr kaı·ariyle muhakeme bugün ticaret odasında bir toplan.. bulda bir de küçük mikyasta fab-

l!! Çın. llıuhakeme kalmı~tır. ramıyor, sorgu sırasında boyuna kalmıştır. tı yapacaklardır. rika kurabileceğini bildirm:ştir. 

~...,.%~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DEHRi Efendi Nasıl Görüvor? 

4lelu - nı.1ır1 p;f,.ndl, mef Pro;e ""nnhn f'lln • 
oa bı. terıulııln on bini de ı..~-·~ 

.._wuuuş ... 
. ... Geçen gün bir kamyon do -

lusu .•• 

,.,. Hileli el terazisi toplanmıf ... ı •••• Bu ~nanarla ciddi surette ba'ıı çı· 

kabıtm ... k ı~·ln 7.abıtlli bl>ledi~e ne gibi tedbir 
nlmalıdır? ~ 

Dehri Eff'ndl - lkncl' bu esnııfia ut· 
rıl,mak lı;ln 1.abıtnl hl'lt•dl~ t' kAfi gelmn .. .. .. . . . 

- \,\"rı<'a bir dr 7.abıtal ahJ:\klye ister. 
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ltalyan gemileri 
Arnavutluğa niçin 

gitmişlerdi ? 
(Başta.rafı ı inen sayıfada) 

halyanm Arnavutluk sefiri M. 
Koch'm Arnavutluk hariciye na -
zırı Cafer Bey Villa'yi ziyaretin • 

lranlı meslektaşı
mızın telgrafı 

den sonra, birinci İtalyan filosu- , ,., 
nun Draça gelmesile yapılmak is- Akay Mes udı Bey dostça 
tenen manevranın Arnavutluğa temennilerini bildirdi 
İtalyanın kuvvet bakımından ne 
kudar faik olduğuu göstermek ve 
'.Arnavutluk hükiJmeti siyasi isti
kametini değiştirmek suretile ltal
yaya karşı mevcut teahhüt1erinden 
sıyrılmağa kalkı§tığı takdirde ha· 
sıl olacak akibetlere nazarı dikka
ti celbetmek gayesine matuf bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Şimdilik İtalyan sefiri, hüku • 
metinden aldığc emir üzerine Ar
navutluk hükumetinden, ltalyanm 
vcrmİ§ olduğu borçlar faizlerinin 
tesviyesi ve Arnavutluktaki hal -
yan pıekteplerinin yeniden açıl • 
masr hakkında mi.izakerata başla· 
nılmaenıı istemiştir. 

İtalyan filosunun Draça. geldiği 
gündenberi adeta daimi içtima ha
linde bulunan Arnavutluk kabine· 

İran Şahenşahı Hazretlerinin 
maiyetlerinde, İran gazeteleri mü
messili olarak memleketimize 
gelmiş olan Mesudi Bey, Ege va
purundan İstanbul matbuat cemi
yeti reisliğine şu telgrafı gönder
miştir: 

"Beni güzel ve sevimli İstan 
buldan ayrran Ege ile sizden uzak~ 
la~ıp !rana yaklaşrrken lranın Şa
hcnşalu mahbubunun müsafereti 
günlerinde Ti.irkiyenin asil ve ne 
cip evladmm Ye onların tercümanı 
olan kahraman müme~sillerinin 
kalbinde ezeli Ye ebedi smette yer 
leşmiş olan güzel hatıralarını anı
yor ve taşıyorum. Bu münasebet
le bir defa daha kardeşlik hissiya 
tının daimi surette bizi bir kalp ve 
bir ruhla ya~atacağına emin olma-ai, hariciye nazırı vasıtasile verdi
mzr rica ederken muhterem kalem 

'ği ceavpta: 
arkadaşlarıma teşekküratı kalbi -

"Arnavutluğun lta]yaya karşı yemi gönderir ve bu telgrafla en 
mevcut maddi teahhütJerini inkar hi.iyük saygılar1mr Ti.irkiyenin 
etmediğini ve fakat İtalyan filo· dost matbuatına sunarak necip 
sunun teamüller haricinde Draç1 Türk milletinin daima saanet ve 

·ziyaret etmesinin memlekette hu· azametle yaşamasını U!u Tann 
ıule getirdiği ruhi halet saikasile dan dilerim.,, 
J\rnavutluk hükfımetinin bahriye 

1 h d . d . ı t d . . ıt111111-ıııntı111111'ff'llllltl-.,,llftllllll1lıJı"'""""llt"'11111llflll top arının te ı ı a ın a muza • 
kerata başlamasının kabil olma • 
aığınr,, bildirmiştir. 

İtalyan mekteplerinin yeniden 
açılması işine gelince, Arnavutluk 
hükumeti, kanunu esasiye muhalif 
bh- hareket teşkil ecleceiinden do

layı buna basit bir kabine kararı 
ile tevessül olunamıyacağım beyan 
etmiştir. ltalyan hükumetinin mek 
tepler hakkındaki talebi, ancak, 
meclisi mebusan, Arnavutlukta 
devlet mekteplerinden başka dini 
ve ecnebi mektepler .olamıyacağı· 
nı &mir bulnan kanunu esasinin 
tadiline ra.zi olduğu takdirde na· 
zarı itibare alınabilir. 

Arnavutluk hariciye nazırının 

verdiği bu cevabın Roma hükume· 
tini memnun etmeyişi tabii bir hal
dir !,•e bunan için İtalyan harp ge· 
mileri Draç limanından ayrılma~ 

mışlard1r. 
(Bu mektubun gazetede intişar 

ettiği gün son gemiler de Arnavut
luk sularından ayrılmı~ bulunu -
yorlardı). 

21 haziran tarihli "Koriyera 
della Serau birinci ltalyan filosu· 

mıştır. 

Arnavutluk makamları ve me • 
murlan gayet tahrikatcuyane ha
reket eden İtalyan bahriyelileri ile 
milliyetperver gençler arasmda 
çarpıımalar çıkmasına güçlükle 
mani olabilmektedirler. 

ltalyan filosunun nümayişte bu· 
lunmasmı icabettiren başlıca se -
hep, Arnavutluk ordusundaki ltal-
yan muallim zabitlerin vazif eleri.a 

ne nihayet verilmesidir. Bundan 
on beş gün evvel Arnavutluk hü
kumeti bütçede tenkihler yapar • 
ken ltalyan muallim zabit ve kü

çük zabitlerinin çoğunu azletmiş 
sekaen teşkilatçı zabitten yalnız 

on dördünü alıkoymuştu. Burada 
mevcut kanaate göre Draç önün -
deki deniz nümayişinin ve İtalyan 
sefirinin faizler ve mektepler me· 
seleleri hakkında müzakerata baş· 
lanmasını talep etmesinin başlıca· 

sebebi budur. 

Bir teklif 
Bahri Bey, yaptığı işin 
lüzumsuzluğuna kani! 
Sabık ticaret müdürlüğü komi

serlerinden Bahri Bey şimdi kab .. 
zımallık yapmaktadır. Bahri Bey 
belediyeye bir teklifte bulunmuş
tur. Bahri Bey demiştir ki: 

"-Kabzımalları kaldırın, bun
lar müstahsil ile müstehlik arasın· 
da lüzumsuz kimselerdir. Bunlar 
sebze ve meyve fiatlarını arttır
maktadırlar. Hal idaresi kabzı· 

mallan kaldırır ve esnafa bir mik" 
tar kredi verebilirse sebze fiatl:ı
rı çok dü~er. Bu iş için yarım mil
yon lira kafidir. Bu suretle müs" 
tahsil de kabzımalların elinden 
kurtulur.,, 

Belediye bu şayanı dikkat tek
lifi tetkik etmektedir. 

Polis haDt!rlerJ 

Kilyosta bir yara
lama vak'ası 

KiJyosta bir yaralama vakası ol
muştur. Kilyosta balıkçı Rizeli 
Zekeriya oğlu Mustafa ile arkada· 

şı RizeliRaufun son günlerde ara
ları açılmıştır. Bunun da sebebi 
Raufun Mustafayı çalıştığı motör
den çıkartmasıdır. 

Mustafa bahktan dönerken Ra
ufun yolunu beklemiş, bıçağını çe· 

kerek yedi yerinden yaralamıştır. 

Mustafa iki gece dağlarda aç do

la;tıktan sonra İstanbula inmisi 
Hay-ırzına 01t arroanmm g • 

rerken yakalanmıştır. Mustafa 
dn adliyeye teslim edilmiştir. Ya· 
ralı hastanededir. 

Bir kaza 
Romanya bandıralı Recel Ka • 

rol vapurunda tayfa Dimitri dün 

vapurun ambarına düşerek başın

dan ağır surete yaralanmış, hasta
neye kaldcrılmıştır. 

Şakadan çıkan kavga 
Eminönünde kahveci Ağa B·ala 

ile ortağı Mehmet şakalaşırken iş 
kavgaya çevrilmiş, Mehmet çakı 

Doçentlerin maaşı 
meselesi 

Dün bazıları daha istifa
larını verdiler 

Üniversitenin muhtelif fakül
telerinde bulunan döçentler maaş
larının azlığından dolayı şikayet 
etmekte ve bu hususta bir karar 
verilmesi için alakadarlar nezdin .. ı 
de teşebbüsatta bulunmakta idi
ler. 

Doçentler şimdiye kadar 55 li
ra asli maaş almaları dolayısiyle 
şikayette bulunurlarken yeni bir 
vaziyet karşısında bulundukları 
kanaatiyle harekete gelmişlerdir. 
Mesele şudur: 

Barem kanunu mucibince yeni
den vazifeye gireolcr 35 liradan 
fazla maaş alamazlar.. Bu tahak
kuk ettiği takdirde doçentlerin 
maaşı daha azalmış olacaktır. 

Bu vaziyet üzerine dün de muh. 
telif _fakültelerden hariçte iş bu -
lan doçentler üniversHe rektörlü
ğüne istifalarını vermişlerdir. Bun 
lar arasında kimya doçenti Saim 
Bey de vardır. 

Doçentlerden edebiyat, eczacı 

vedişçi şubelerinde bulunanlar 
dün bir toplantı yaparak vaziyet • 
lerini görüşmü~lerdir. Bugün de 1 

bütün doçentler saat on sekizde 

üniversitede umumi bir toplantı 

yapacaklar ve yeni vaziyet karşı
sında son bir karar vereceklerdir. 

Bugün doçentlerin verecekleri 
karar ünivenite rektörlüğüne ve 
ınen.auo oldukları fakülteler d~ 
Kanııgına 'Ve maar ~llrt:ı.mc 

ayn ayrı bildirilecektir. 

Yerli mallar sergisine 
hazırlık 

Alpullu şeker fabrikası bu sene 
18 ağustosta. açılacak olan altm -
cı yerli mallar sergisine geniş mik

yasta iştirak edecektir. Daha şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. 
1914 tenberi Türkiye şeker itha-

latı vaziyetini gösterir istatistik ve 
grafikler hazırlamaktadır. 

Yunan bahriye 
naz1rın11n Va kıt'a 

beyanatı 
(llaştııralı 1 inen aa3·ıtııda) 

itibarile sert bir adam görünme~ 
le beraber, konuşmağa başlar baf 
lamaz çok sevimli ve kibar bir ıl 
olduğu derhal anlaşılır. 

Nazır, beni yanına oturttukt• 
sonra Türk - Yunan dostluğunıı 
büyük ehemmiyetinden bahsetme 
suretile söze başladı ve dedi ki: 

- Harpten sonraki en mes'ıı 
hadise, devamlı ve samimi Türk_., 
Yunan dostluğ1,1dur. Bu dostluk, e 
rak ve imzalardan değil, fakat İ~ 
milletin samimi ve kat'i arzuları~ 
dan doğmuştur. 

Bir aralık, Bahriye Nazırmdaı 
iki memleket arasında bahri bİ 
teşriki mesai ihtimali olup olmll 

d : ğını sordum. Amiral Hacı Kir 
yakos bu sualime cevap verere 
dedi ki: 

- İki memleket arasında, ha~ 
ri prngTam hususunda henüz b 
tc~riki mesai derpiş edilmemi~tir 

Pek ala hatrrlarsmrz ki, geçe 

sene Aris mektep gemisini lstaı 
bula göndermiştim. Bu gemiyi ıs 
tanbula göndermekten maksadııJ'I 
müstakbel Yunan Bahriye zabil 
!erinin Türk meslektaslarmı yakı 

J • • 

dan t...-ımmalarma, dostluk ra bıtıı 
farını ve belki ô2 müstakbel teşri 
ki mesailerini kuvvetlendirme~ 
matuftu. Bir Yunan filosunııf 
Türk limanlarını ziyaret etmesiı1 
kar~ı hiç bir itirazım yoktur. }-fııt 
ta bu ziyaret meselesinden Ba~vc· 
kile bahsetmek niyetindeyim. 

Türk donanmasının devamlı • 

sinden cidden memnunum. Ttl. 
hükumetinin bu husustaki gayret 
lcl'i cidden takdire şayandır. 

Fikrimce devletler, müdaf3~' 
larmı temin etmek isterlerse harl1 

malzemelerini kendileri imal et' 
ınclidirlcr. Biz de burada harp ::,:l 
nayiini tesis ctıncğe <;alışacağtZ 
Asil Türk milletine hararetli \c 

ile Ağa Balayı yaraladığından Profesqr Nissen'in yaptığı 
yakalanmıştır. ameliyat meselesi 

samimi selamımı iblağ etmenizi fi 

ca ederim. Türk milletinin reÜ1~ 
ve saadetini temenni ederim. E~,· 
sen rl'ürk milletinin saadet YC rcf• 
ht muh-tedir hüh.iımet adamları E' ' . ycsinde, ~imdiden temin cdıilmı§ 

Elektrik ücretleri 
Elektrik tarife komisyonu üç ay

lık mutat içtiınaını yakında yapa· 
caktır. Tarife komisyonuna na • 

fıadan Civanşir, belediyeden şir • 
ketler komiseri Hakkı Beyler mu
rahhas tayin edilmişlerdir. Bu 
seneki toplantıda e!ektrik fiatla -
rından bir miktar daha tenzilat ya· 
pc~abileceği ümit olunmaktadır. 

Üniversite profesörlerinden M. 
Nissenin yaptığı ameliyat yüzün-

den çıkan şikayetlerden dün bah
setmiştik. Bu hususta sıhhat mü • 

dürlüğüne bir ihbar yapılmıştır. 
Müdüriyet M. Nissene müracaat 
ederek ameliyat işi hakkında ma
lumat istemiştir. 

tir. 

Biz, içeride konuşurken, naıır 
görmek istiyen iş sahipleri kaprd~ 
birikmişti. Ni?-zxrm bu lUtuf ve J1~ 
zaketini suiistimal etmemek iç'r. 
ayağa kalktım. O sırada eliı'JlJf 
tu!!ltt,..;m V AKIT gazetesi naı~ 
rın gözüne ilişti ve kendisine ve' 
memi rica etti. Nazır, gazeteyi ı/ 
zun uzadıya tetkik caikten soıı': 
şeklinden ve yazılarından ço, 

nun Otrantoda uzun zaman kala· 
cağını, Draç hadisesi çıkmazdan 

evvel yazmış olduğundan ltalyan 
gemilerinin Arnavutluk sularında 

kalmakta devam etmeleri halk a· 
raıındaki heyecanı daha ziyade 
arttırmıştır. Bundan maada birin-

ci İtalyan filosu kumandaru Ami
ral Cuzeppo daha geçen pazar 
günü: 

Arnavutluk hükumeti, daha ilk 
günlerdenberi Arnavutluk toprak
larının tahkimi tedbirlerine teves· 
sü] etmiş bulunmak~achr. Draç 
memurini Amiral Cuzeppoya ia • 
dei ziyaret ettikleri zaman ltal • 
yan bahriyelilerin yalnız silahsız 

olarak karaya çıkabileceklerini 
tefhim etmişlerdir. İtalyan hah: 
riyelileri şimdiye kadar bu ihtara 
riayet ettiler. 

Maarnafih, bilhassa hariciye na
zırının verdiği maküs cevaptan 
ıonra~ İtalyanların bir karaya çık
rea hareketi yapacaklarından kor· 

kulduğu İçin Arnavutluk askeri 
makamatı Draç ve Şiyak havali • 
sini süratle tahkime başlamışlar • 
dır. Buralarda günlü geceli siper· 
ler kazılmakta ve yakın garnizon· 
lardan kıtalar getirilmektedir. 

11111ııııııııı111111ıııııııııı1111111ııııııııııı11111illlllllllllll11111111ııııııııı11ıı11 
tür. Hadise şudur: 

M. Nissen bu husustaki cevabı
nı sıhhiye müdüriyetine bildirmiş 
olduğundan müdüriyet tahkikat 
evrakı ile birlikte profesörün ra• 
porunu Maarif Vekaletine gönder
mek üzere hazırlamıştır. Evrak 
bugün Ankaraya gönderilecektir. 

memnun göründü ve bunu bir h', 
tıra olarak saklıyacağmı söyli)'e 
rek elini bana uzattı. 

''- Y aptrğımız ziyaret iade olu
nur olunmaz çekileceğiz.,, 

diye beyanatta bulunmu~ olma• 
11na rağmen beş harp gemisi Ar· 
navutluk sularında kalmakta ve 

İtalyan bahriyelileri - fi!haki • 
ka silahsız olarak - Draç ve Ti • 
rana sokakla?"mda dolaşmakta, 
faşist marşım okuyarak Muıolini
yi alkışlamakta devam etmekte -
•dlır. Allıııer- ihracına sebep teş
• .a.Mlecelı: lıadiseleri mucip 
olması hesabi!e yapılan bu tahri • 
kat, Tirana ve Draç ahalisini de· 
vamlı bir heyecan içind~ bırak • 

Hükumet, bundan başka, h·.ısu· 
si kimselere ait olan otomobilleri 
de musadere etmiştir. Bunlar kıt· 
alar ve harp malzemesi taşımak· 

tadır. 
İtalyan Miralayı Salvoninin yap

trğı son hajise Arnavutluk hüku
metini tek1fır enditelere düşüıımÜ§· 

Librajdi müstahkem mevkii ku
mandanı İtalyan miralayı Salvoni 
azledilmiş olmasma rağmen, Tira
nada kendisine tebliğ olunan azil 
kararını kabul etmemiş ve Libraj
diye İtalyan hükumeti tarafından 
gönderilmiş olduğunu beyan ile 
vazifesi başına, yani Librajdi müs
tahkem mevkii kumandanlığına 

gitmiştir. 

Büyük devletler Arnavutluğa 

müı;alemetkar ve düri.:;;t olasım 

tavsiye c·~mişlerdir. Arnavutluk 
bu tavsiyeye riayet etmekle bera· 
her memleketin slameti icabı la -
zım gelen tedbirleri de almakta · 
dır.,, 

Be!ediye - Sinemacılar 
davası 

Sinemaların kapatıldığı zama • 
na kadar geçen müddet zarfında 
ahnmıyan Darülaceze hisseleri için 

belediyenin sinemacıları dava e -
deceğini yazmıştık. Belediyece 
her sinemanın Darülaceze hissesi 

ayn ayrı hesap edilmektedir. Ye
kun alınınca bunlar umuru huku
kiye müdürlüğüne verilecek sine· 
macılar aleyhine dava açılacak • 
lır. 

F. ff azhoqlU 

Tramvaylara asılan 
çocuklar · .

1 
· 1· d 1 · ı 1'' t Mekteplerin tatı ı o ayısı e "1~ 

hassa tramvay yollarına y'J. 
1 ~"' yerlerde oturan talebe er tram ., 

b• 
lara takılmakta, bu sebepten 
çok kazalar olmaktadır. 

'f .d . -~-1 
lstanbul maarı ı aresı traı•• 1 

1 1. t"'' lara takılan çocuk arın po ıs I 
fından yakalanması ve hangi ~ 1~ 

. f •" tepte okuduklarının da maarı . 
· b'ld' ·ı · · ı· u~11 

resme ı ırı mesını po ıs ırı 

lüğünden rica etmiştir. 
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ftakleclen: Selamı lzzet-------------
Ve ÇUetizdi, lbaan sefalet çe

kecekti. O menhus herifin teklifiy 
le •enain olacak yerde, bugünkü 
hayatı ıürecekti. 

8'alinkü ha1atf •• 
Hilmi Müıfik, aon defa, Haaa -

nra ıorduju ıeylerden tüphelen • 
miı, kendisiyle bir kere daha gö
rii,..Jr iatewiı, teYldfhaneye ıel
mitli-
~ H.,.a, gene aorpya 

ha~ 
~tiyle doktor, lhaanm 
iı:BMmnülü var mı?. Bün 
.. lalıa dayanablir mi? ••• 

!illlifllıl~ sihi açık cevap veri • 

ıe 

ni:& 
- Doiruıunu söyliyeyim, oi· 

lun çok zayıftır. Bakıma, bol ha
v~~ a, rahata, iyi ve bol yiyeceje 
mtıhtaç.. 

- Bunu biliyordum. 
:- Ama merak etme, ben ha • 

yattayken oğlun yokıul kalmaz. 
Zenıin değilim, bilikiı .. Fakat oğ
lunu beıliyecek kudretim var. 

- Siz emıalıiz bir inaanamız 
Hilmi bey, sizin bir etiniz daha 
Yoktur. Fakat ıöz alüm getirmez. 
Hilmi bey •• Ya ıiz olmazaamz lh
lall ne olur? .. Anuı da yok.. 

- Dün Gülfem ıeldi, oilunu 
lirllaekiıtedi. 

-Yat 
kaya Hasan bqmı inine ii -

di. bir •lddet düfibldU, aonra ıor 
dua 

- Clitet.cHıal• mi?· 
r vat F "'e.a mı ettim?. 

, ena etmediıdz. Ne 
de olaa anadır. Madem ki oilunu 
düıümnu,, pek ata .. 

Biru daha dütündü, tereddüt 
etti: • 

- Beni ıormadı mı?. • 
- Hayır. 
- Hiç bahsetmedi mi?. 
- Etti. 
- Ne dedi?. 

- Mahkemede tahit ııfatiyle 
hıııwıınak iıtemiyor. Seni tekrar 
linnekten korkuyormuf. 

- Korkuyor delil, utanıyor. 

botru.u itte bu! 
- Fakat ifadeti okunacak. Se
~;:aa edi1or. Senin katil o~ 

inu söylüyor. 
~Benim ha?. 
-. Bu itte bir yanlıthk olduiu

:!.~~ia ediyor. He..keae, Kaya 
-~ katil olmuma imkin 
!!~. cliyı; haykırıyor. . 
ı lfiliiii Mütfik7°' Kaya Huamo 
eııaıa Cizlerine bakıyordu. 
B.ı •am ıözlerde, meı'ut bir 

ılJk Plllldadı. Demek Gülfem o • 
~ İtimaat tcliyordu. Emniyeti kay 
uohne•ıfb. 

- Sia ne diifünüyoraunuz Hil-
llri ile,-? .. 
~8-llli?. -
._ Evet aiz. Ben katil miyim?• 
- ..... aen adam öldürdünae 

kara; .... kellemi keterim. 
rı.,;.; • .,., mununum, mubake

.. editeceiim. Farzecliniz ki 
•rlalct• olclana. Beni astılar. IJı. 
...nı,-..um Y&TJ'Umu ıerkeder .... ,. 

-Asla! 
~o.a, .,._ oihun oldujunu, 

'bahaı!l'Dl kim old·-~-- .. ı 1111a· • ? -.-u aoy er una .. 
- Huan, mahkGnı oın.u, sibi 

Drtmı. 

........ •• ı_ 

Sualini tekrar etti: 
- Ben asıbraam oğlum duy· 

mum ve balıuının kim olduğunu 
unuttun.. 

- Ozülme Haıan .. Oğlun her 
zaman alnı açık gezecekti. Benim 
çocuium yok •• Belki kendime ev
lit ederim. 

-Siz! 
- Ne olur, bana doğruyu aöy • 

le .• Ne olursa olıun, hakikati ben· 
den ıizleme.. Katil misin?. lna -
namıyorum. Değil miıin?. Bana 

iapat et. 
- lıpat etmek!.. Bu kolay mı? 
- Bana söyle, yemin et, ıöz.ü· 

ne inanırım. 
Sah.. ? - ı ınanır mıım •.•• 

- Namuıumla temin ederim,· 
ki inamroll. 

Kaya Hasan sevinçle haykırdı: 
- Artık bana ne yaparlarsa 

yapımlar, mahkiim olayım, asıla
yım.. Sen beni beraet ettirdin. Bu 
bana ki.fi .. Söylemeye gelince .• 

Birdenbire ıuıtu: 

- Daha ıonra Hilmi bey, bu -
ıün değil, birkaç gün sonra.. Bir
kaç gün ıonra hakikati öğrenecek 
ainiz. Vadediyorum, söz veriyo -
rum •• Birkaç sün aonra.. Birkaç 
gün ıonra .. 

Smta Ye utrk li•UflllAG 
Hilmi. Miqfi1' çpk mütee,.asir o -

larak a~ldı. Adli bir hatadan zi• 
yade kimsenin kabahati olmadan 
yanlış bir hüküm verileceği gön • 
lüno doğmu!tu• 

Kaya Huanm halinde bir aca
iplik vardı. 

(Devamı var) 

Terkos şebekesi 
islih ediliyor 

Belediye fen heyeti müdürü Zi· 
ya Bey mühendiılerle birlikte dün 
Terkoı gölüne gibnittir. Yolda ıu 
borulan gözden geçirilmittir. 

lıtanbul içinde muhtelif semtle
re diSfenmekte olan borular ta -
mamlandıktan sonra tehire gün • 
de 35 bin ton kadv ıu verilebile-
~ktir. Bundan batka ıehrin muh
telif semtlerine 500 yangm muı • 
luğu yaptırılacaktır. 

Hava vaziyeti 
Kandilli raPthanetinin verdiği 

malGmata göre, dün hava tazyiki 
saat yedide 753.5, saat onda 754.4 
derece, ııcaklık eaat yedide 20, 
saat dörtte 22, azami 24, asgari 
17 .5 derece idi. 

Rüzpr evveli lodostan, bilahare 
poyrazdan eamittir. Sürati sani • 
yede 9 metreye kadar çıkmııtır. 

Dün yağan yaimunm miktan 20 
milimetredir. 

ltalyaya gönderilecek 
yumurtalar 

ltalya hükQmetinin müracaati 
üzerine, 1 talyaya gönderilecek 
yumurtaların damgalanması uıu -
lü ibdaı edilmittir. 

Belediyede maaş gecikti 
Belediye memurlarının temmuz 

maatı ıecikmittir. Maqm önü • 
müsdeki hafta verilmeti muhte • 

meldir-

Londra nıektııpltVI - ,. .. __ ~ ... 
Dava ve sanayi 

şehirleri 
Loodra: I-7-934 

Etki tehirlerin kurulut tarihteri 
hakkında toplu bir hüküm verecek va· 
ziyette dejilim.. Yalnız her aki Yu· 

nan müıtemlekesinin (Metropol) de
nen ana tehirden alınan bir tutam a • 

teıin canlandU'dığı ocü çevreainde 
kurulutunu habrbyorum ve bu tembo
lin Ankaramn • bu eııiz ana teJırin • 
etrafında yeni imar ve inta bamleıile 
canlanmağa, .-üzelleımeie bqbyan 
Anadolu ıehirleri için ne kadar yerin· 
de ve uygun olduğunu dütünüyorum: 
Ana tehir Anlraradan ülkünün bir •t•· 
ğı, inanın bir ateıi, Mutafa Kemal de-

. haıınm lavılcımlanndan biri her han• 

ıi bir ıehre veya qaabaya sıçradı mı 
orada bir imar, inıa ve kültür hareketi 
bat gösteriyor... Anayurdu yeniden 
fethe çıkbk ••• Onun her han&i bir ka
nı toprağında düıman askerinden ııt-

ma mikrobuna, dütman ordusundan 
feyezan afetine geçinceye kadar hiç 
bir iıtila için bir tek imkin bırakıl • 
mamaktadır. 

Eski tehirler, naaıl meydana gel • 
mit olursa olıun, yeni plıirlerin ku • 
rulmaıında ve selipnesinde iki büyük 
yeni imil göze çarpıyor: Dava ve sa
nayi.. Bir davanın merkezi, batı olan 
tehirler; yeni sanayi müesseselerinin 
etrafında peyda olan, inkitaf eden te-
hirler-

Zamanmuzcla, hir da~ yarat.· 
bğı tehrin • bir davayı yaratan tehır 
olmak töhretiyle birlikte • en canlı ve 
güzel ömeii Ankaradır: Binalarmcla 
betonun yiikselmeyİ bak eden alınlar 
gibi elik vakarh durap sözetlediği, cad 
delerinde aafalbn kurutulmut batak • w, ..... ~ ••. ılj topraklan 

-· ~ ~ •• , .......... plrlak 
-.{" sittiii ~I (1) 

Şehirleri ,.....taa .. selittina ... 
ci ve devamlı imiJ, _.y1dir. 

Sevgili Batveldlin ak alnı ile hey• 
betli Erceyiş'in beyaz başı ikinci d9fa 
yan yana aelditi IÜDt maddi ve ma
nevi ikinci yükseldiiin ayni a'i'1 •e 
haklı wıkarla denk o...., ta lııara -
dan, sözlmoim ~,...... si
bi olaıUfbaa .. Ka,...w. ,..... .. -
kipfı haplimİ ............. .,... 
,..ıb treniaia 40 d 1 

.......... -

dıiı Ealins im....._ a&iDce Kaf -
aeridtti .......... W..lv'= ...... 
ainin mahbqma llir • ....._;-; tetkik 
eder .-ibi oldum.. Ealing, bet on daki
ka fabrikama •trafmda ... alb yıl • 

da peyda olmuı modem bir kasabadır; 
oodan önce buralarda adamakıllı bir 
tek ev bile yolanut .. Bu fabrikalar ku
rulup itçileri itin evler yaptırmaya 
hqlandıktan sonra; analar satılmaia. 
çablar yükaehnele, yolı.r .......... 
baflamıt Ve İfle timdi, lııa gece IUtİn• 
de, bu küçük sanayi tebrinin manza • 
ruı senç Türkiyenin yeni davaamı 
söiıü kabaral'llk te1iini " iıtikhalini 
çiziyor .. 

Kontrolü elde olnuyan dıt pazar • 
lara dayan8• ... fllllrikalar, ellerini 
gümrük himaJ8Sİne •• devlet müra • 
kabeaine uatadununlar ••• Ben. bizim 
içpaar için devlet eliyle kuralan fab
rikalanmmn etrafında, Anayurdun, 
dört bu?imda, emniyetli hir selece • 
ie aiivenerek. Miyüyecek, aiizelletecek 
tehirlerimizi clütünüyorum; sanayi ma· 
ballelerimizcl• birinde yıllardan ıoa• 
ra gezi)'Ol'lllutum aanarak Türk o1ma· 
nm ve CümJauriyet Halk Fırlrasmclan 
obnanm g111111'UDU tekrar duyuyorum. 

Aymk söküp ray atmak, bataklık 
kurutup faltrika kunmık: Büyük Türk 
milleti, çetin tabiati ele umahmyan bir 
imla yeniy• .. 

Beh~et Kemal -----( ı) Davaamı kaybeden şehirlerin 
nasıl çözüliip dağıldığını (Neşet Ha
lil) in (Hlkimiyeti Milliye) deki İs -
tanbul ve Şehircilik yazılannda elle tu
tulur gibi görmek mümkün oluyor • 

• 
Türk - Iran 

hudutlarında 
-29- Neler gördüm? 

.._ __ _.. __ Yazan: Erzincan mebuau Aziz Samih 

Şahansa' da iki dere 
geçit vermiyor! 

Iran tarafından gelen eşkiyanın teca
vüzü, halka koskoca köprüyü yıkbrtt 

Şivegelden sonra Surkin ve ziran akıamı Kondol köyünde sa• 
dağının eteklerinden yürüyoruz. dırlanmızı kurduk. 
Çetin değil fakat dar bir yol. Bir fflll'fit Efendi ıeyabatnuneaia 
dere içinde sekiz on evli {Barabü- de Teyel köprütünün üerindea 
yük) köyüne sonra kırk elli evli r~rkea kö .. .. iki taraf n 

b h 1. S 1 k"" ""k kö ·· -s- pııuwn a • aa.ı ve a çe ı u upara uçu yu- dıimı IÖyledikte aonra c1· lıd• 
ne geldik. Yiyecek ve bazı eksik n ıyor 
malzememizi almak için süvari - Herket bu kiSprüden ı~ 
mülizimi Behçet efendiyi Iran da ciye kadar bir fatiha okurmuı, fa 
hilindeki (Bana) kasabasına gön- kat ben hatim okudum. 
derdik. Ertesi günü Behçet efen -
di geldi. Baneliler kendisine çok 
büyük istikbal yapmıtlar, hürmet
etmiıler. Eksiklerimizi tamamla• 
mıt dönmüt. Fakat beylerin ve 
memurların zulmünden tiki.yeti 
ve Türklüğe ilticayı havi iki de 
arzuhal getirdi. Hiç olmazsa bu· 
raya bir "Türk ıehbenderi gönde -
ritmeıini niyaz ediyorlardı. 

Gene Kmo dağının yamaçların 
daa yürüdük. Güzel ıulu ve 50, 
60 evli Gergefe ve 20 evli Mervi 

Bu civarda Alan qireti oıur. 
yor. Alan kabilesi (Alan 

(Alan Oımanlı), ve (Alan Ma 
vut) diye üçe ayrılmıfbr. T 
ve Acem Alanlan küçük Zab" 
ıaf sahilinde ve lran hududun 
iki tarafında sakindirler. Alan 
Mavut iıe Zap nehrinin ıol tara 
fında bir nahiyedir. 

Alan Acem 300, Osmanlı Ala
nı 500, Mavut Alanı 350 evdir. 
Kondol köyü bizim oturmamıza. 

ve 60 evli Şanahaa köylerini gör· müsait deiil. lnıiliz komia:roau -.; 
dük. Şanahsa civarında iki dere nun çachrlarmm daha yukaru 
birleşiyor ve iki tarafı gayet dik bir tepeye çadırlarımızı tqıd 
ve dar bir mecrada çağlıyarak a· Hem köyün pisliğinden ve hem 

kıyor. Geçit vermiyor. Bir ay son· askerin köylü ile tempından 
ra bu civarlardan geçilebilirnliı. tulmuıtuk. 
Evvelce burada bir köprü varmıf. 
Fakat lraa tarafından qkiyanm 
tecavüzü dolayıııyle ahali köprü- ~=~=!!!;ı==~~p:=Rımı=-ıı~ 
yıkmaya mecbur kahaıttlr• Şanah
fşdan kalkarak laava köyüne sel- 1 ;:;;;:;:;i;;;G==-)=;;;:;;;ıı;;ı;;;;;======-ıiıi!! 
dik. Küçük Zap yahut Kiyalovi 8 atasaray 
nehri civardan akıyor. •• •• 
Nehrin biri lbatada, biri de daha spor gunu 

Galatua.raJ S,... ID....._s 
memba taraflarında Avkürtededir. ı Temmu euma "'88 ~ 
Nehrin ıürati ziyade, yatağı tatlık ıatuuoay Sper ,...> ....,..._, 
ve umku iki metre kadardır. Hay· 

ı- Geoit ...... 
ftllların ıırtmı qıyor. iyi bir yol- ı - Gtb'et 
la M.avut nahiyesine gittik. Na - ı - lla1ter (c:1lıııMI lle)o ....,_ *'-" 
hi•e müdürünü bulduk. Nahiye 1rormm m-ıa ~. 

., ' - Jllılat oekme 
46 köyden ibaret, nahiye merkezi ı - ıoo metre 7tule atma 

40 evlidir. Havanın sıcajı ziya - • - "' ......., 78lılıetr .._ 
'J- Dlılk .... 

deletti• Geceleyin bile hararet a- 8 _ 111 ...-e .... ..._ 
zahmJor. t - 'Xlll W.JT&k 

Mavuttan baıka yerden nehiri 
geçmek imkinı olmadığmdan tu -
lumlaırdan kelek yapmak zarureti 
haııl oldu. Müdür etrafa adamlar 
saldırdı. Bir ıünde dört bet tu· 
lumdan maada bulamadık. Çün· 
küahali bunu bir angarye zanne· 

di7orlardı. Fakat biz para vere
C4tfimizi söyleyince erteıi gün tu• 
lumlar geldi ve ikindiye doğru ke
lek hazırlandı. Et:valar geçirilme
ie batlandı. Gece Ma'(Uttaı kal • 
dık. Külliyetli ııvn ıinekler 
bizi uyutmmnağa uiratblar. 

Nehirin kartı tarafı dik ve yal
çm kaya idi. Kayalıklar arasında 
ufacık bir koy vardı. Kelek ora• 
ya yanatıyor ve içindekiler bir kaç 
metrelik düsl'li• çdufordu. O • 
çüncü gün biz de bu v~hile geç • 

lalr. 

Atma llalcf!llllerf:. Alnnet Fetllerl; 
rem, Bayati, 'llma IUmn. 

ti, 
1e1'. 

l!lplker~ .... °""" llakemlerl: ı\lunet ~ 
C-.p, .......... t-a 1k1da 

Raknı heyetinin 5 temaz. IH 
ak'l&lllı ıaat 16 ela ldtıptekl toPI-~ 
rlftf'rl l'lt'll olUDUI'. 

Atleaan ....... 'laılarma 

Matbaamıza gelen .._ıs: tik ve kayalıkl~r arıpmdan çıkan 
-·-· -w~·--·- --- dik yokuıu ıu.andık. Yarım aa· 

Ayın tarihi atte ancak tepeyi bulabildik. Te-

ın·onam manlllblaııı ile-~ -e_..*ıi 
Vf'l ""8111 f'40~r. Ball'BI' fı 

Matbuat Umum Miidjirlüjü tıa- peden Teyet vadisine indik, Teyel 
rafmdan nqrolunan Ayın Tarihi klprüülıün buralarda töhreti vu. 
mecmuaamm döıclüncii u.ym pk- Fakat bu kSprO de yıkılmı§. Yal-

llllfbr· - .,.Jdaruu ıördük ve 22 



üserg-,ıromanı .. • 

~ar Pi.p'in 
son maceraları 

·-----• Yazıı : Arnold Galopen 
..,...esin zengin bir Arjantinli zan-

Buralarda, bügiik bir llJabalilikle dertleşen/ere, lıalleşenlere raat laraınu 
En lıa&ıui mac~ıo.lar bile buralarda bahse mnzu olur. ipe on.lartlan biri 

nettiği kadın meğer hırsızmış! 

Hiç dikkat ettiniz mi?. Çok de
fa tramvay arabalan, aade ko • 
nutmadan doian ıürültüleriyle 
delil, konUfJll& meTZUlarmm ıa· 
ripliliyle de bizim ıeçmiıten bu
ıüne intikal eden mahalle kahve

-18-

Talii cleumek için Şili1e ciden 
lnr ..........,.o vaparcla danalı, 

f•ikli, prlah bir etlence tertip 
~ ft bu propamda Kcmçita • 
ı- da hir numara tahaiı etmiı. Fa 

Atlat denizine çıktıtı:mızdan 
UYa fena aittiiinden IDİİla

w rnain verilmeai için havanm 
--ebneaini Ye denizin Mkinlet .. -.lilli ı.eldems icap ediyordu. 

la nlliayet deniz aakinletti 'Ye 
verildi. Proıramda 

-.ıııılllliı"taam iami sikredilmediin • 
"M~ dansöz,, olarak or • 
plap damettili zaman bii • 

ealon alkqlar içinde kaldı. 
.,.;na yahus teffaf bir elbise i

tlametmiftl MJireilenlen 
l11Dıııld411' ıidcletli Mr heyecan ıe
..ılM'lıraa. bdalar melnin YÜ • 

il*"-• ıizelQiai itirafla bera· 
llalk hamruaa adeta çıplak 

illaıua ceaaret ediıine fevkallde 

den ve sirülmeclilinden emin ola )erimizi pek andınrlar. Doıtlar, 
rak eneli bir çantayı ondan eonra ahbaplar burada dertleıirler; bu· 
da bir ha.Tulu açtı, etrafı cliDledik· rada halleıirler. Gamlarını, kasa· 
ten eonra çılnaaja bamrlaadL Der .,.etlerini biribirleriyle burada ha. 
hal uzaklqtım ve airiJatili bir Y• • lütürler. Tramvaylardaki bu llu· 
de gizlendim. Konçita çıkıp kapı· bali konUfDlalan ben dikkatle ta
yı ıürültüaüsce kapadı ve bir ıöJ. kip ederim. Bu benim ~in ıerçek
ıe ıibi ka:rarak bmaruma ıirdi. ten bir :ıevktir. Son duyduğum 
Kamarumcla ne yapbiııu ıiSzle- konUflllayı, mevzuunun garabeti, 
mek ittedi ilem de kapı önüne ıe- içtimai bir ruh haletini göaterme
rilmit olan bir perde içerisini ıör· ıi itibariyle burada ıi:ıe de anlata• 
meyi bırakmıyordu. catan. 

Güverteye çıkıp tekrarkaaape- Yolum düflllüttü: Edirnekapı • 
me yaslandım. elan ıeU,.ordum. TMmvay araba • 

Gördiiitim beni çok ptirlwlfk. 11 her ••&tlld 8iM halallalıktı. 
Ne? ••• Herkesin sensin bir Arjan- Onümdeki tirada ı.iri o1'1allp 
tinli zannettili Konçina Edıar Pip ıenç, biri oldukça yatlı iki adam 
in mulektqlarmdan imit !.. Ah, oturuyordu. lkiıi de babayani kı· 
dojnuu hu da .1c1.,.,. aelmemiıti. ------..... --------; 
Nefret etmeie hqladıjmı bu ka· M d K •• • 
dm sözümde ytilueliyordu. Hay a am urı 
koca kız hay! Ne yaman teJ' imiı 
o? ••• Dana aumarumm OJIUlUD or· 
taama teaadüf ettirilmeaini iateme
ıinin bbetiai aalıJOrdma. •• Y.a • 
ni, ıolcular aalODAla .._._..,, 
..,,....~ ....... -...- ...... 
l'UllP m•tea ,...... lltitoı-.... 
Doiruau huya, çok tertipli ve ihti
yatlı hlr kadm imit ! Atkolaun .•• 

Güzel melezi yakalamııtmı. Ar 
tık istediğim zaman benimdi. 

ça11Wuyorlardı. 

iki ihtiyar dostumdan biri yanıma 
gelerek: 

- E 7 •• dedi, olan bitenden ha· 
beriniz var mı? 

- Hayır, dedim, heniz kama· 
rundaa çıktım. 

- 0Jı. •• Asiaim, alda plııııaİJeD 
Wr lial- Vapunla bir lunm nr, 

Büyük ilim kadın 
oldü ,., 

Madam KUrl 

.._ .. IQelallaWr.._. T .. v Sallancbeı, (YukarlSavoie) 4 (A. 
wr edmm. Medae Gouales'"m A.) - Pariı fen fakülteai Profe
kabiwine ıirmif Ye mükemmel airii, bp akademili azuı, radJWD 
bir inci aerdanlık &fll'llllf• Kaptan emtitiilG miidürü Ye iki defa nobel 
ve vapurdaki polis komileri tahkl· miklfatmı kazaıwıt olan Madam 
kat yapıyorlar. Piene Cmie, ba -~ .. aaat. 4 te 

B hm ilk nkit obmıt? imkan SaYoieda Sall....-..ea cınnn 
:: ft.!~- ak:m :.keaia mlta • da tedavi edildili bir aanatoryom· 

UUll ' d ölm. .• tür 
merede buluadulu l»ir MDUlnda. a 111 • • d d 

- Belki 1un1Zhlı 1apau bina· V&ı10nda 1~7 aeaea~ e 0 
• 

• • d" ? lan Ye lenf kız iken Marıe Sklo-
rotlardaa ban ır dcwab iamini tafıyall bu llim Jc. 

- Doinuu ilen de hljie d...... dm, 1895 aenesinde doktora tdlnt 
nüyorum, çünkü yolcular vumcla yermif olan Pierre Curie ile e• • 
bir hırıız huhmdufuau zannetmi • leamifti. Bu tarihten itibaren zw· 

yorum. ciqin bütün fenni meeailİDe ittirak 
(Devamı var) 

elllliıtir. 

Dalga ı I 
1904 te cloktoraldu veren Ma· 

clalliı Curie zeyci Be beraber ene-, ' 1& Jlo\Qnhrm, sonra M. Benont nun 
da tefriki mesaisiyle radium'u bul
dular. M. Cari• aldqü zaman 
Sorbondaki küniisii &eYceıine ve • 
rilmit ve ilk defa olarak bir kadm 
,.Oktek tedrisat küraüaünü itı•I 

iatipdat clev-

riacle PP,dt aa1dı bir nlanıa 
hiki,..nlir ..... 41al...-da 
temiz J6Nkl, af Wı ...... ... 
DID hapM• .... mı.-.. 
b bir macera11 dld•••..-

D alga ıl 
etmifti. 

Znciaia ölümündeJı tonra, M. 
DeWr .. '.W ~i meaaiıiyle 
Maclw ~ aa•ana kadar 
Bl'Olldll'e .._de elde edilebilen 
radJWDu tecrit etmeğe muvaffak 
olmUflu. 

bklıydı. Kon111uyorlardı. Yqb •·ı 
dam anlatıyordu. Bu, ıörmüı, ıe
çirmiı, okumut, babaam bir ima
na benziyordu: 

- Zaman öyle kötületti ki! •. 
Rupı. biribiriai dolandırıyor. 
Dolaııdmcılılul eıwaım aa:f111ak 
bugün her babaycilltht lllrı deiU. 
Hem tuhafı ıu ki, yirminci ..... 
her ıün yeni bir keıif ve ihtirala 
ilerli1ea medeniyeti ıibi, dolan • 
dmcıhlm da ıı., libı yeni bir nev 
iyle ...,ılaııyoruz •• 

Yanında oturan genç, hürmet· 
kir, hafif bir ıülümıeyqle: 

- Korkarmı ki dolandmldı • 
nız!. 

"Dedi. Yatlı adam da aiildiiı 
- Evet .. Hem de ne dolandın· 

1ı, .• 
Ve, anlatb: . 

ecıye eatırme geçeyim, d~ 
dim. Kapalı çarııya aapbm. Car • 
şıwn tam orta yerinde koluma bi· 
ri aanldı: 

- MerlıaJ,& Ahmet hey! 
Li~ tanıdım: Biaim uki 

mahall-1ilerden.. Beyaz auratb, 
7at1ı bir yahudi .. 

- Oooo •. Merhaba HaaaJd .. 
- Naıdı111t bey?. 
- Elhamdiillih.. Ya sen na• 

ıılıın Hanaki 1. 

- Çok ıüldir Allaha.. Kaybet• 
tik biribirimizi,, bey, .. 

- O.,le olclu Hanald .. 
- Çoluk çocuk naad?. 
- ~en yıl bisİIQ •PllrJi;f 

gömdük.. 
- Vala ~ jJl&ll aana ö-

........... w .. 
:Yan flLd& yürüyorduk. O, dü • 

t'iDüyorchı. Bir müddet böyle ait· 
tik. Sonra, birdenbire o konupm
ya batladı: 

- Bizim kerimeyi tamram. d• 
ğil mi bey?. 

- Evet., Elbette talm'llD .. Na • 
ııl, iyi mi?. 

_ AllaJı lmür venin .. Evlen • 

dirdik onu.. 
- Oh, oh •• T ehrik ederim .. Al-

lah meı'ut etsin.. 
- Ama, ayrıldı, bey .. 
-Sebep?l. 
_ Geçinemediler ipe .. Zaman 

malGm at ••• - ..... 
._ ..... 
- Glraea, bey Rebeka bir si· 

zelle"ıin bir sü:zeBepia ! ·· Sanır • 
118 R~~ka 0 eski Rebeka delil • 

Son zamaalarda ıihhati ~ bo
.-.Ut Ye t6T1 İçİll, ha ~ 
&lmlt oldup taaatorfoma ati • 

dir •• Kat, ı&z; kalam aiiz.. Hem 
de öyle bir semirdi, 81le bir tolt
laaclı ki! .• 

_ Memnun oldmn Hanaki .. 
Bira dalia ,JGriidik. O, _.. .._. 

dütüniyordu. Biraz 10nra llizii 
ne o açtı: 

- Ahmet Bey, Rellekaya '
kamıyacaiun IMn.. 

- Haklua Yar •• Bari o da l»i 
yerde çalıpa, H-lci •• 

- Onu ben "metr•,, ••·ecetruaı 
bey •• 

-Metreami? .. 
Om..... lcaldırdı. Çareais 

bir in1&11. tan91e k.ta.u inbe i-
jerek "evet,, •••l. SOnra ltir.._. 
bire, damdan diifer 11"1'h 

- Onu aana metret Y.,.im, 
Bey .. 

- Bana mı, nuıl olar? • _.,. .,... 
ıonra yalım ~-ld, be1J 
Sana bakacak lizım •• Çemllp'ı • 
na yıloyacak, yemelini pqinıcek, 
h~taland 

birine ihityacın var elbeL. aew
ka, bir Bolulu • btlar ,_. 
pifirmeaini Wlir .. Çamapn rah • 
metli aa..ntaan iyi Jüariı. Eli a
yalı ...,Un, ıençcecik J.ir kadm. 
Vereıim tenin ,. .... , \e1 .. 

Dütündüm: ~ki doina a6J • 
lüyorclu. Y abusdım. BalalWJJ• 
muhtaçbm. 

- Hakbı var, HaaMi.. .._ 
ma, heaaenc:edk lıaru :•~-
Uzun boylu ı an1-ıabm • 
Bakalım mm '-u ite 't L. 

-Seli . etme, hey •• o~ 
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~ZEL SAN".ATLA:G 

3'italitµW: 
•• 
•• alı.ip Ata ile oğullarının 

lıayat ve eserleri 
Yazanlar: M. Ferit, M. Mesut, 

Konya Halkevi neşriyatından, sayı 
1. 1934. Fiati 150 kuruş. 

Türkler ilim ve fen için cumhu
riyet devrinde çok büyük bir talie 
lnazhar olmuftur. Bu noktadan 

Türk ırkının en bahtiyar bir nes
li bulunuyoruz. Gün geçmiyor ki 

lstanbulda ve Anadoluda bir çok 
ıneslekda§Iar, mua11imler ve ıair 

de yapıldığını tasrih etmittik. Ki
atip Çelebinin cihannümasında a
sıl kaplıcanın üzerindeki kubbenin 

Alaettin Keykubat tarafından in· 
§a edildiği yazılıdır. 

ilim ve fen erbabı ekseriya ceple-
e rinden maddi fedakarlıklarda bu- 1 

lunarak Türk harsiyatı ve halkiya· 

tı ve tarihi için yeni e· 
ıerler vücuda getirmesinler. Hele 

Bu civarda mühim tetkiklerde 
bulunan muallim Gaffar bey onbe! 

sene evvel kaplıca civarında hama· 
mm cenup cihetinde duran ve el· 
yevm mevcut olmıyan bir tafta A

liettn Keykubat bin Keyhuarev 

633 (1236) tarihini okumu§tur. Bu 

suretle Katip Çelebinin kaydı doğ. 
ru çıkıyor. 

Sahip Ata da ayni ılıcanın ikin· 
ci banisi oluyor. Eserde yalnız Ev· r Anadoluya ait tetkikler o kadar 

çoğalmı§tır ki, bunların artması bi
zim hnı ve tarihimizi çok zengin

leştirmektedir. Yeni bir eserin neş 
ri ondan evvel büyük bir boşluğun 
mevcut olduğunu ve bu eserle o • 

nun doldurulduğunu gösteriyor. iş 
te Türk harsiyatı itibariyle Konya 
h.alkevi reisi ve tarih muallimle • 
rınden M. Ferit beyle, dil edebiyat 
ve tarih k · · · · M Meaut be i .. onuteıı reısı • . . 

: n lllU§lereken vücuda getırdık 
ler~ (Selçuk veziri Sahip Ata ile o· 
ğullarının hayat ve eserleri) kitabı 
Pek ehemmiyetlidir. 150 sayıfaya 
Y~kın metinle \'e 82 resimle süslü 
0 

ba...e , etkık edecek mc
a-aklılar irin b·· "'k b. h . d. V :r • uyu ır azıne ır. 

~bu vadide yapılmıı eserlerin en 
?tıukemmelidir. 

k 
.. Üniversite tıp tarihi enıtitüıü 
Ut" h · . l" up ane3ıne alınan bır nüıhaıı 

k.urk tıp tatrihi noktasından tet • 

hık edildikte Selcuk ılıcaları ve 
a -

ti rn~ınları ve çeşmeleri ve sair iç· 
k lltaı muavenet müesaeaeleri hak· 
·~da çok istif ad eli olduğu görül

l'lltat" 
1 -ı- ur. Buradan çıkarılan tetkik
er ın ·· ır 

1 
ue ıflerin ne derece dikkatli 

ça '~tıklar ·· · :: ını goıterıyor. 

itib ~e.:ıiınler, planlar ve malumat 
•e . •rıyle pek mühim olan bu e· 
l,:·~ tetkiki bize bir çok yeni ıey· 

0 iretmektedir. 

liya Çelebiden zeylen alınan ev • 
safı germap kısmında Sultan Ali· 

ettin nekris illetinden burada iyi 

olduğundan müfit ve muhtasar bir 

kayıt yapıldığından bahis vardır. 

Bu kaydın eserde tavzihi ve ilk ya· 

ı:ıht tarihini göremediğim için kıy· 
meti ilmi7elerini bu mühim eserle 
meydana koyan müelliflerinden bu 
husustaki mütaıeala.rını sormak iı· 
terim. Zira b:ri bir esere, diğeri 

bir kitabeye müstenit iki tetkikin 

biı·birine benze'lleai hasebiyle teb

liğimizde buna ehemmiyet vermi§· 
t\k. 

Yine t!ıerin S2 nci ıayıf aıında 
ılıca suyunun f enr.i bir surette tah

lili yapılmanı•ştır denmektedir. Li 
kin bu k:.phcar:ın suyundan bir nü
mune Ankar:\ya gönderilmit ve hıf 
zıasıha umum müdiirlüğünün 22 

kanunusani 1934 tarih ve 880 nu· 
maralı tezkeresiyle Ankara kimya 

enstitüsünde doktor Scheller tara· 

fmdan tahlil edilmittir. İhtimal 
bu tarihlerden evvel eıerin bu kı

aımları baaılmıı olmaıından bu 
kaydi ilive mümkün olamamıttır. 

Suyun terkibinde çelik pek az· 
dır. (Litrede hadidi alominyum 

0,0040) kükürt yoktur, daha fazla 

..., - - - --
Bizim işimiz 

Darünafaka Lisesi talebe
sinden Akif Bey, VA KİT 
inBakalorya mlisabakaııın • 
da Edebiyattan ikinciliği 

kazanmııtır. Akif Beyin 
Edebiyat vazifesi olarak 
yazdığı "Bizim işimiz" baş-
lıklı yazısını dercediyoruz. 
Parlak bir istikbal vadeden 
genç muharririni tebrik e-

deriz. 

Bizim işimiz: - İnkılap çocuk
larından birinin defterinden -

24 • 10 - 927 

Bu sabah Genarhya ıeldim. Erzu

rumun küçük bir kazası. Mektep sıra· 
Janmda arkadaıJarımla yaptığım uzun 

münakatalar, bazılarının: 

- O çorak topraklarda sen mi ça· 

hıacalnın? Diye dudak bükütleri ve 

itte bu yanık dailar)a bat bata ıenç 
ülküm, 18 senelik mektep hayatından 

Anadolunun bu bakımsız köyüne ka • 
fası ıtıkla, gönlü ümitle dolu bir dok

tor olarak ıeldim. 

• 
Balçık ve tezekten yapılmış bir 

köy evini ıöıterdiler. )yilerek ıirdim. 
iki basık oda, aiır bir ıübre kokuıu, 

bavullanmı bir köteye koydum. 

Dıtarda yaimur ç.iseliyor. Gece bir
den baatmlı. Odamda yalnızım, dünkü 
neıem neden silindi? 

Tepeleri dumanlı kel dailar, bu 
daiların yamacında çıplak bir top • 

rak... Gözleri dinlenclirecek hiç bir a· 
ğaç yok. Müthit sıtma, dizanteri. Bü-

tün gözler balçık yığınlarına gömü • 
lü çakıl tatları ıibi cansız, rnanuız 
benden uzak. 

18. 2 928 

Bu karanlık çıplak köyde çıldl1'a• 
catım. Kar diz boyunu buldu. Hasta-
lanma bin bir ıüçlülde sidebiliyorum. 

Gönlüm karanlık ülkümün ıtıiı ka • 
ranlıklarda boğulan kandiller ıibi ıö
nüyor. 

Dün bekçi ile haıtalanmdan birine 

ıittim. Kanı çekilmiı, ıözleri ıönmÜf 

ihtiyar bir kadın; dizanteri almıt yü • 
rümüı, ıordum: 

- ilaçları kullanıyor muıun! 

ihtiyar bir kadın boynunu büke • 
rek: 

- Vallahi bey bakıcı onlan alma 
dedi de .•. 8· sulf at vardır (Ditrede 0,5535). Bu 

ıli;ı ır hekim göziyle bizi bu eıerin 
,. rı k ıu tahlil raporuna göre (indiffe· 

Zira •ı>lıcaıı faslı alakadar etti. 
An dSelçuk Tiirkleri zamanında rent) bir su ıınıfma giriyor. Ter-
--~ oluda kaplıcalar diye tetrini kibinde ayrıca muhtelif niıbette 
_,,Ye) 193 klorat, nitrat, nitrit, amonyak,ıilis 
rnillı ..... 3 tc Ankarada be1inci 

ı u k kalsiyum, magnezyum, ıerbest ha· lig h" r tıp kongresine o zaman 

Kıp kırmızı keıildim. Bu koyu duy
guıuz taa11up bilgiıizlik önünde hü • 
tün ülkümün bir hayal, aldatıcı bir ~e

rap olduğuna inanıyorum. Bu inanıf, 

sukut dimağımda karanlık iıtihfamlar 
çızıyor. 

•ıt •tı ulcumet tabibi halen Mersin mızı karbon, müttehit hamızı kar-

F e~a .ftıücadele tabibi olan Haıan bon vardır. Bu tahlil de bize kap
b I ftıı beyle beraber bir tebliide lıca suyunun bir çok bünyevi hasta 

u Un.mu, ve o tebliğin bir franaız- lıklarm teffiyesinde ilerde speı· :a •~retin\ de Romanya tıp tarihi yalize edilmek suretiyle istifadeye 
Cftııyetine tebliğ etmittik. Bu • çok pyan olduğunu göstermekte . 

taya ilave ettiğimiz pliniyle bu dir. 
eıerdeki planın da biraz tef av üt 
RÖrüld" D Metinde göremediğim bu iki 

kaydin bu kıymetli eseri neıret • 
mekle Türklüğe çok büyük hizmet 
etmit olan müelliflerini tebrik e • 

. u. oktor Hasan Fehmi be-
Yın bizzat y t ... ~ I ap ıgı planda uf ak fark 
•r olduiunu anladık. Onun için 

eaerde burasının planı olması bu 
11.~ktadan çok haizi ehemmiyet gö· 

derken ilavesini muvafık gördüm. 
Bu kadrr §&yanı istifade bir eıe· 

Aylar geçti, ne bu topraklar, ne bu 

gönüller yeni bir ümit, yeni bir nete 

verebildi. Tesellisiz yalnızım. 

12. 12. 928 

Genç muallim .... nahiye müdü
rü, üç kiıiyiz. M ·';p köy kahvesin
de, ben hastaların bllf ucunda durma-

-

Şüc -., ________________________ ... ______ ,, __ _ 

Seni ondan dinledim 
Seni ondan dinledim, o büyük ihtiyardan, 

Dedi: "- Acaba geçti mi kahraman bu diyardan!. 

Bağlı bütün gönlümüz onun büyük adına, 

Onunla milletimiz ermi,tir muradına. 

Sevgimiz öyle büyük, öyle çok, öyle derin, 

Siz kalbini dinleyin fu temiz köylülerin. 

Her birinin gözünde ona minnet ıtıldar, 

Köylerde §İmdi oğlum huzur var, ya§amak var. 

Bilirsin ki çok çektik o eski zamanlarda, 

Bütün bir kıt yaıadık her yazda, her baharda. 
Verin dediler verdik, satın dedi:er sattık, 
Onlar ömür sürdüler, biz ağladık, aç yattık. 

Yatım tamam seksen bet, görmediğim kalmadı, 

Zaptiye mi almadı, mültezim mi almadı. 

Oıtümüzde ne varsa, altımızda kalırıa, 
Hele hazine bir az ııkıtır, daralırsa ... 

Ne verdikse yediler, aonra esir dediler. 

Köyleri bilmediler, köylüyü bilmediler, 

Ne yuvamızda sevinç, ne benizde kan kaldı, 

Hulasa elimizde §U bir kuru can kaldı.,, 

... ihtiyar hurda durdu, doldurup lülesini, 

Perde perde yükseltti o gençleten ıesini: 

"- Fakat bilir misin ki bizdik suyunu vereı: 
Buğdayını güne§e kurumak için seren 

Hükumet dediğimiz o büyük değirmenin .. 

lhtiyarlık, unuttum ne ıöyledimdi demin? 

Evet bilir misin ki tehire köyden çıkılır, 

Köylüyü tanımıyan bir hükumet yıkılır!. 

Ben okumuf değilim, bilmezdik okumayı, 

Sanırdık bir okumuf, her aarıkh hocayı. 
O~ar da bu köylünün sırtından geçinirdi, 

Şimdi kazançlarına ne yaman kesat ıirdi ! .• 
Hocanın botluğunu anlattı bize zaman .. 

Yıllarca beklemittik doğudan bir kahraman, 
Bir en büyük.. Aıırlar görmemit böylesini ... 
Duysa kulaklarımız onun tunçtan sesini. 
Bizi yakından bilen, bizi dütünen olsa, 
Artık bükük belimiz bir az olıun dofrulıa 
Her köye unuttursa açlığı, derdi, ya11, 

Yok olsa batımızdan tek o itar l elisı. 

Artık köye hekim, ıu, köye yollar isteıek, 

Biz biziz, efendiyiz, biz hakimiz bir desek .• 

Bunu da dütünüyorduk bundan on beı yıl evvel. 
Bu yılların ardından göıterdi bir çelik el 

Bir günefin doğudan öyle yükseldiiini !. 
Aaırlarca beklenen kahraman geldiiini !. 
O yarattı, o yaptı, nasıl tapmayız ona, 

Naııl kurban olmayız onun büyük yoluna!. 

O yol köylünün yolu, o yol millete gider, 

Ba,ka bir yol inan ki hemen batında biter!. 
Gönü11ere tek bir isim i§liyor timdi hilal 

Gazi Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal!. 

Rlfat rtecd•t 

(•) Karahisar- Alucra yolun da bir ihtiyardan dinledim 

- - - ~ '--- -
ba kurulmuı bir köylü bırakıyorum. / reler, canıız ıölaıeler aynlıitn )'MI de 

gölgelenmiıti. 
Arbk batakbldar, ıübre yığınları 

yok. Siıara dumanından içi ıörünmi

yen kahvenin yerinde maıalan kitap· 

larla, ırazetelerle dolu bir okuma o9a

ıı var. Buırün bütün bu yerlerden oay
rılıyorum. Köylülerle beraber nahiye 

müdürünün mezannı ziyaret ettik. Ak 

sakallı b;r köylü yaklatb: 

Bu çehrelerdeki ııbrap inkılüın ı· 

ııiı ile ıilinmif ti. Bu inaaalar ki, o ın· 
kılip liderinin aesi:rl• Akcleniz la)'lla. 

rına kadar kotmuılardı. Bu ıün de o 
ıeıin ruhlara ·verditi imanla balçık ... 
tandan mamur vatana ul&fblat. 

rulm" t•· B 
Uf ur. iz tebliiimizde ılıca· 

nın 1236 da ilk ba . 
h"k·· nııinin Selçuk 

u umdarı Alaettin Keykubat ol-

re bizi malik etmelerinden dolayı 
kıymetli müelliflerini tahaım ve 

üniversite tıp tarihi enstitüsü na .. 
mına tebrik ederken bütün tarih 

dan çahtıyoruz. G•celeri köylülere ye· 

ni yazıları öfretmek ne büyük bir he· 
yecan veriyor. Hele mini mini köy ço

cuklan. Nahnlannı sürüyerek etrafı • 
mızı aanyorlar. Bütün köylülerin yü

zünde hayret, biraz da korku var. Ye

ni heceledikleri aayıfalar Ankara gü • 

netinin bu ıııkh aabahı onlara yeni bir 
cihanın cennetini getirdi. 

- Evlat, sen bize çok ıey verdin, 

ıana borçlu kaldık. 

lıte benim köyüm, itte arkadaf ... 
nin yann bataraQjın İf. Kamçı tak· 
ladı. Araba sarsıldı. 

dufunu ve ikinci defa ola k S 1-
ç.uk hükümdarı Gıyaıett" Kra h e 
r il ın ey us-
ev zamanında çok hav. 1 

dıml ., .r ı yar· 

A •~da bulunan ümeradan Sah. 
ta bın H" . ıp 

uıeyın tarafından 1267 

merakhlarına ve tarihlerine itık 
meslekdatlarıma hararetle tavıiye 
eylerim. 

Dr. A. SUheyl 

29. 10. ~30 

Benim mini mini defterim, aylar • 
dan heri Mnİ unuttum. Öyle ~htblr, 

öyle çalııtık ki ... Fakat arkamda be • 

yaz badanalı evleriyle tirin bir kasa • 

Y analclanndan süzülen yaılar be • 

yaz aalcallanna kanııyordu. Genç mu
allim ile, ihtiyar köylü ile kucaklq • 
tam. 

Bütün köylüler arabanın etrafını 

ıannıılardı. Hiç rülmiyen karıtık ç•h-

Yeni bir ha:rata dojan kö:rden kel 

dailar, yeıil vadiler 8fU'Ü 1eni ha • 
yatlar yaratan Ankan1a lloina yol
landım.. 

!>ariitpfabdaa 
Akif 



Küçük Masal: 

Meçhul Kahraman 
Anadoludaki bu ıirin köyde ya§ı • 

yan herkeı meı'uttu. Çünkü evleri, 
tarlaları, öküzleri, araba1an, yiyecek
leri İçecekleri velhaııl her feyleri ta
mamdı. 

Hiç kimıeye muhtaç değillerdi. 

Köylerin tam bir nete içinde ya,ayıp 
gidiyorlardı. 

Günlerden bir gün memleketin her 
tarafına inen felaket bulutlan bu kö -
ye de geldi. Her evden eli ıilah tu -
tan yedisinden yetmitine kadar her • 
kes cepheye gitti. 

- Umumi harp... Dünya harbi .. 
Dediler. Bir yıl geçti, ikinci, üçün -
cü, dördüncü yıl geçti. 

Nihayet: 
- Harp bitti. Diye bir ıöz çıktı. 

Koı koca köyden harbe giden 50 de -
likanlıdan yalnız bet tanesi sağ olarak 
dönebildi. Bunların da birisinin iki ha· 
cağı keıilmiıti. Bir diğerinin de bir 
ıözü kör olmuştu. lkiıi de çolaktı. 

Yalnız bir tanesine elmahdülillah hiç 
bir fey olmamııtı. Fakat ne çare ki, 
o da çok zayıftı. 

.. 1(. 1(. 

Günler geçti. Rahat batladı. Der • 
ken bir kara haber daha duyuldu. 

- Dü§manlar lzmiri baımı,lar •.. 
iç Anadoluya doğru ilerliyorlar ... 

Artık kimde can kalır. İzmir gibi 
ıüzel bir yurt parçası dütmanrn pis 
çizmeleri altında kalır mı? 

Hemen buna karıı koymak lazım .• 
Lakin ne ile.. Bir topal, bir kör, iki 
çolak ile mi? 

Zaten düıman da bunu bildiği için 
bizim memlekete hücum etmiıti ya ... 
Neyse uzatmıyalım. Günler geçtikçe 
yeni pnçler yeti,iyordu. Bunlar, ba
balannın, ağabeyilerinin halini canlı 
olarak gözleri önünde görüyorlardı. 

• "' .10 l' A'"' . :.· Köyün en zengini A ı ga ıaı. 

Yetmit ya,ındaki bu ihtiyann oğlu 
da diğer köylüler gibi ıehit olmuf, git
tiği yerden dönmemitli. 

Nerede şehit olmu,, nerede ölmü,. 
Bunu bile öğrenememitti. 

Bir kere Çanakkaleden mektubu 
gelmit, ikinci mektupta (Kafkaayaya 
hareket edeceğiz) diye yazılmıı, üçün
cü mektupta (Suriyeden Şam üıtüne 
yürüyoruz.) Diye yazılmıttı. 

Ondan ıonra ismi, cismi unutul -
mut, kim bilir nerelerde toprak ol -
mu,tu. 

Ali Ağanın Büyük harpte kaybo
lan oğlu giderken, 6 aylık bir evlat 
bırakmıfb. Bu oğlu günden güne bü
yüdü. Babasının birinci mektubunda 
'bir yaıında idi. 

ikinci mektubunda iki yaıına bu • 
mıfb. Üçüncü mektubunda ise iyiden 
iyiye konuıabiliyordu. 

Baba11nın mektubu kartmnda bir
az ıunnut onu dinlemiıti. 

Top ıeıleri, mitralyöz seıleri, tü -
fenk ıeıleri birden bire birbirine ka -
rıftı. Köylüler düımanlann köylerıni 

kamilen mahvetmek istediklerini an -
ladılar. Artık köyde kimsenin kalma
ma11 lazım geliyordu. Hemen, kadın, 
erkek, genç çocuk, ihtiyar hep birden 
kaçıımağa baıladı. O gün bir feli.ket 
günü idi. Çocuğunu kaybeden, ihti • 
yar nenesini sırtında taııyamıyarak 
yere düıen köylüler köylüler hünğür 
hüngür ağlıyorlardı. 

Bu esnada ihtiyar Ali Ağa da düş
man sünğüsünün altında can vermek
tense ölmeği tercih etti. Değneğine 

dayanarak yavaf yavaı kalktı. Sokağa 
çıktığı zaman bütün kadınları müthiş 
bir telaı içinde buldu. 

Kadınlar Ali Ağanın küçük toro -
nunu arayorlardı. Yoktu .. Her tara -
fı, anbarı, samanlığı, ahırları, iyiden 
iyiye aradılar. Hiç birinde yoktu. 

Bu ne büyiik felaketti. Köy, tarla, 
ev herıey kaybolmuttu. Bunlar bir 
şey değil, asıl servet olan toronunu 
kaybetmiıti .. 

Ağladı .. Gözleri kan çanağına dön
dü. Diğer köylülerle beraber hep kaç· 
tı gitti. 

Dütman da bu büyük köye top a
tacağına büyük biı· kundak sokarak 
köyü yakmağa karar verdiler. Bunun 
üzerine hazırladıkları kundağı köyün 
ortaımdaki samanlığın kenanna koy
dular. Bu kundak, yavaf yavaı ale,·
lenecek ve köyü kamilen yakacaktı. 

En arkada kalan köylüler de bu 
kundağı gönnüıler, söndürmek ıçın 

vakit bulamaııu§lardr. 

• 
Köyden uzaklaşan köylülerin gözü 

hep geride idi. 
- Köyde timdi &teı baılıyacak .. 

~imdi alev çıkacak diye bekleJ•P du· 
ruyorlardı. 

Fakat hayret •• Hiç bir §ey olmıyor, 

ve ate§ çıkmıyordu •• 

O eınada kar§ı dağları boru sesle
ri çınladı. Arkadan şanlı Türk bay -
rağı dalğalandı. Türk askerleri geli • 
yordu. 

Köylüler yeniden hayata kavuı • 
muı gibi sevindiler. Ko§arak köyle • 
rine geldiler. llk defa köye gelen köy
lü 'u manzarayı gördü. 

- ihtiyar Ali ağanın toronu kö • 
yün ortasındaki ıamanlık kenarına ko
nan büyük kundağın üstüne maşraba 
ile ıu döküyor. 

Bunu görünce sevincinden çocu • 
ğu kucakladı. Bütün köylüye haber 

verdi. 
Her gelen onu bir kere öpüyor ve 

köylerini yanmaktan kurtaran bu kü
çük kahramanı alkışlıyorlardı. 

Masalcı 

ı 
Çinli 

1 

ı 
Kızlar 

Mektepler tatil.. Kolayca bebek sahibi olmak ister misiniz'? Iln resim
de gördüğünüz Çinli kızı kesip bir mukavvaya yapıştırınız. Sonra 
diğer resinıleıi de birer mukavva ya yapıştırınız. Yalnız yüzlerini 
_Q~--.ı~..,,..,.--~~.;;..=."'---'-~~-=-=:-:--::--::-'-~~~-:"'."" 

Esas Çinli zm yani yüzü görü len kızın üstiine bu resimleri götü-
recek olursanız güzel bebekler mey dana çıkar. Siz <le büyük zahme 
te giııncdcn ,giizel bebek sahibi olursunuz. 

Bisikleti kim icat etti? 1 
Bisikleti daha doğrusu iki tekerle

ği birbirine bağlıys.rak araba gibi yü
rüten ilk adam Paristc Anten soka • 
ğında arabacı Mişo Piycr isminde 
bir adamdır. 

1861 senesinde ilk tecrübesini yap· 
mıı ve kıımen muvaffak olmuştur. Fa
kat sonra Almanlarla Fransızlar ara
sında harp çıktığından bisiklet biraz 
unutuldu. 

Amma.. Bu bisiklet bugünkü gibi 
değildi. Lastiği falan yoktu. Daha son· 
raları lngilizle, Fransız bu iki teker
lek üzerinde uğraıtılar. Bisikleti İ§e 

Müthiş bir define 
Mısırda ve dahaşhur eski zamanlar

daki insanların iddialarına göre dün • 
yanın en zengin defineleri varmı§. 

Amma bu define de çok uğarsuı: • 
muı. Kimse yanına gidemezmiş. Kim 
gitse elini defineye sürer sürmez çar
pılırmış. 

Rivayet böyle çıkmış. Di!den dile 
süslcnmiı. Nihayet medeniyet ilerle -
dikçe Mısırdaki Dahşur definesinin 
esrarı da anla~ılmıştır. 

Burası Kahireye iki saat kadar n· 
:zakta bir kum çölündedir. Burada bu· 
yük bir mezar vardır. Mezarın içinde 
de eski Mısırlıla':'ın düşüncelerinin mi
salleri olarak altın, gümüş kıymetli 

......................................................... , 
Çalışkan yavrular 

························-·-··························· 

Sabih Naim Bey 
Beyoğlu 18 inci mektebinde baka· 

lorya imtihanını büyük bir muvaffa -
kiyetle 631 numaralı Sabih Naim Bey 
vermi§tİr. 

Telgraf ıa nasıl konuşulur 
Telgrafta tel vardır. Bu tel vaaı -

tası ile konuşmak imkiınr olur. Ama 
nasıl: 

Telgrafın bütün dünyada kabul e· 
dilmiş esas bir alfabesi vardır. Bu al
fabeye (Mors) derler. 

Bir nota bir hat ( . - ) a 
Bir nokta ( • ) e 
Bir hat üç nokta ( - ..• ) b 
Bir hat bir nokta bir hat bir nokta 
(- • - • ) c 

Bir hat iki nokta ( - •• ) d 
1 ki nokta bir hat bir nokta ( .. -.) f 
iki hat bir nokt::ı ( - - . ) v 
Dört nokta ( . • • • ) h 
iki nokta ( •• } i 
Bir hat bir nokta bir hat (-.-.) k 
Bir nokta bir hat iki nokta: 

(.- •• )1 

lki hat ( - - ) m 
Bir hat bir nolda ( - . ) n 
Üç hat ( - - - ) o 

' ır no ta ıki hat bır no ta 

(.--.)p 
Bir nokta bir hat bir nokta: 

(.-.)r 
Üç nokta ( .•• ) s 
iki nokta bir hat ( .• - ) u 
1 ki nokta iki hat ( .• - - ) Ü 

Oc notn bir hat ( • • · - ) v 
Bi~ hat bir nokta iki hat: 
(-.--)Y 

iki nokta iki hat ( .• - - ) z 
Mesela zeki yaznlrm: 

.. -·- .. --
Yahut (Ali) yazalnn: 

. . - . -. 
Yahut (Rafi) yazalım: 

. - .. -. . - . 
Cümle yaz.alım: 
Ali Bey eve geldi. 
( .-) B (.-•• ) l (,.) i (-... ) D 

(.) e (-.- -) y (.) e ( ••• -) v 

(.) e (- -.) g (.) e (.-.. ) 1 yarayan mükemmel bir hale soktular. 
Tekerleği, lastiği, zinciri ile mükem • 
mel bir nakil vasıtası oldu. 

eşya vardır. (-.. ) d ( •. ) i .. _ .... _. ....................... -.- ----··································n ::::xx:11:ı:crı::::-·--··-·· .. ··:-····---··---··_.... ..... ._ .... --························•••••••• d 

• • • 
- Dü,man geliyor .• Dütman ge -

li7or .. 
Güzel ve gürbüz çocuk 

H BiLMECEMiZ ii .. .. 
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Bu haftaki bil- r-~-""P'l""'!-~---.---.--~--...--r-r---....... ...-. 
mecemiz çok ko
laydır. Ama biraz 
dikkatli olmak la
zımdır. Bilmece-

Bu sözler üzerine köydeki delikan· 
blann bepıi birden ellerine ıili.hları -
nı aldılar. Düımanrn geldiği tarafa 
doğru ilerlediler •. 

Bir gün, bet ıün, bir hafta, bet 
hafta düıman bu kahraman köye gele
miyordu. 

Top, tüfek, mitralyözün hiç birisi
nin tesiri yoktu. 

Etten birer kale gibi olmuı deli -
kanlılar düımana bir adım bile attır
mıyorlardı. 

Fakat, günler geçtikçe arkadan 
kuvvet almadıklan için bunlar da geri
ye çekilmeğe mecbur olmutlardı. lı
te o zaman dü,man bu köy halkından 
tamamen intikam almağa karar ver · 
di. 

.y. 11- .y. 

Köyde kadınlarla küçük yattaki 
çocuklardan ba,ka kimse kalmamııtı. 
En ihtiyar Ali Ağa da yerinden kal
kamadığı için geriye kaçamamıttı. fa. 
bt yattığı yerden gözleri ile namaz 
lolıy•· Harbe gidenlere dua ediyor. 
Düımanlann mahvolmasını Cenabı 
Haktan yalvanyorciu, 

Ezine Dağ Alayı Emir Zabiti Yüz· 
batı Reıit Beyin kızı Sevim H. 

Dört yaşında .. 

müsabakası! 

Güzel ve gürbüz çocuk müııaba • 

kasının müddeti bitti. 

Müsabakaya gelen fotoğraflardan 

ancak 3 tane kaldı. Fakat müsabaka • 

ya iştirak eden gÜ;ıel ve gürbüz ço • 

cuklar Türkiyenin dört bir köşesinde 
hatta hariç memleketlerde bulunduk

ları için bunları bir araya toplamak 

imkansızdır. 

- Güzel ve gürbüz çocuk müsa • 

bakası nasıl yapılmalı? 

Okuyucularımızın en çok istedik -

leri şekilde müsabakamızı yapacağız. 

Müsabakaya İştirak eden yavrulara 

bir çok hediyeler vereceğiz. 

Lutfen cevap veriniz. 

miz şu resimde 
gördüğünüz nok
talı yerleri boya • 
maktan ibarettir. 
Boyadığınız bil -
mecede güzel bir 
şekil ortaya çıka
caktır. Bu şekli 

bize gönderiniz. 
isminizi ve adre· 
sinizi okunaklı ya 
zınız ve (Çocuk 
sayıfası muharri • 
rine) adresine 
gönderiniz. 

En güzel boyayan 150 okuyu· 
cumuza muhtelif hediyeler vere
ceğiz. Hediyelerimiz arasında kol 
saati, pisküi, çikolata; kitap, kart 
postal vardır. 

Dikkat 
Geçen ayın hediyelerini almıyan O' 

kuyucuların perşembe günü öğle• 
den sonra idarehanemizden hecli • 
yelerini almalarını rica ederiz. 



·ı 
• . ı Karısından Korkan Adam! Ac~ 1.Juası 

- Fakat, ne 
ehemm lyeti 
var, Beyefen• 
di? Sizin gibi 
eski bir müş
teriden hemen 
para isteme· 
yiz ya.. Hesa· 
bınıza yaza• 
rız ! 

- Olmaz, ol· 
lhaz ! Ben, ce• 
bimde ne ka· 
dar para var· 
sa, okadar i~e
rim. Bir kere 
Yazmaya baş• 
ladınız mı, öl· 
Cjüyü ka~ırırım. 
Sonra karım 

sarhoş oldu
ğumun ferkı· 
na varrr ! -

.., ,_., .._.. =-ı - -

Ne Mutlu! 
!!:,!11111!!!!!_11!!!!! ı ınıı ı ı ı nll!!!,!111111_!!! 

Büyük Fredrikin 
Yazdığı Cümle 

Büyük F redrike, bir gün bir 
köy ahalisi namına yazılmı§ arzu

hal geldi. Gelen arzuhalleri, ken· 

disi gözden geçirmek itiyadında 

olan hükümdar, bu arzuhali de 

eline aldı ve dikkatle okudu. 

Köy ahalisi, bu arzuhalde köy· 
deki kilisenin çok eski zamanda 
yapıldığını, hiç tamir yüzü görme-

diğini anlatarak, esaslı ıurette 

tamir edilmesi lüzumunu ileri sü• 

rüyor, hatta pencerelerin çok dar 

ve içerisinin göz gözü görmiyecek 
derecede loş olduğunu ilave ede

rek, bir ıekil deği§ikliği de isti

yordu. 

Fincanlar, Ha1iif 
Şerefnur Hf., pek iyi kalp-

li, kibar bir kadındır. Karıncayı 
incitmekten çekinir, herkesle ko
nuıurken sözünü bir hayli tarlar. 
Hatta hizmetçilere karşı bile, böy. 
le davranır! 

Bir gün, konağına yeni bir hiz
metçi geldi. Kapısında seneler
denberi birçok hizmetçi divan dur 
muf olan bu eski zaman hanımı, 
Zeynep ismindeki yeni hizmetçi 
kız; şöyle bir süzdü. Kendisine ha
fif tertip bir, iki sual sordu. Henüz 
hayli ham bir hizmetçi olduğunu, 
ancak zamanla olgunlaşabileceği
ni aklı kesti.. Lakin, gene onun 
hamlığını yüzüne vurur gibi açık
tan açığa tenbihlerde bulunmadı. 

- Hayır! • 

- Peki öyle ise!.. Hadi, şİm• 
di şu anahtarı al da camlı dolap -
tan misafire mahsus çay takımını 
çıkar! 

- Peki, hanımefendi! 
-Yalnız ..... 

Şerefnur Hf ., Zeynep kıza şöy
le bir tenbihte bulunmaktan ken• 
dini alamadı: 

- Yalnız, dikkat et, kızım! O 
çay takımı, rahmetli paşaya ta 
Çinden hediye getirildi. Onun da 
bana biricik yadigarıdır! 

Sonra, yüksek bir nezaketle ila
ve etti: 

- Tepsi elinden kayıp ~a fin
canlar ayağının üzerine düşmesin! 

Al Cevabı Büyük Fredrik, arzuhalin kena. 

rına şu cümleyi yazdı: 

Gayet hesaplı olarak, bin bir 
dereden su getirerek Zeynep kıza 
konakta nasıl iş görmesi lazım gel 
diğini anlatmağa çalıştı. Nihayet 
şöyle söyledi: 

Hitmezçi kız, ne cevap verdi, 
dersiniz?.. İşte onun verdiği ce
vap: 

- Düşse de zararı yok, hanım· 
efendi!.. Fincanlar hafiftir. Ağır 
değil ki üzerine düşünce ayağım 
incinsin! Otur Aşağı/ "Görmeden iman ve ibadet ede

bilenlere, ne mutlu!,, 

- Sana söylemeği unuttuğum 

bir şey kaldı mı acaba, kızım? 

1'adri Bey, başkasına ait bir ti
caret işinin takip ve halli için Av· 
~Upaya gitti. Birkaç memleket 

bolaştı. Nihayet laviçreye ayak 
astı. 

t .... Fa.kat, bu sırada i§ini takip et-
~g~ Zengin adamla aralarında ih
tılaf çdmuıtı. Hayli huysuz olan 
b~ a dam, bir ti~aret işinin, öyle 
iiu ... ı. lcaf uasında halledilebile • 
cek İflerden olınadığını bir türlü 
kayrıyamıyor, İ§İn hayli uzama
sından dolayı namına hareket e
den adama nıektupla, telgrafla 
~tkışıyordu. Nihayet, büsbütün 

1~ınış, gönderdiği parayı kesi • 
Vetınişti ! 
• İaviçrede kısa bir müddet içeri· 

••nd ı· e e ınde avucunda kalan para-
Yı t .. k 
L u eten Kadri Bey, paranın ar-
1taı1 k ·1· 
d 

es1 ınce şaşırdı. Birkaç ay -
ır ·· 

t d'~uren bu seyahat sırasında, is-
~ •gi gibi yiyip içiyor, yatıp kaJ • 

Yor, gezip tozuyordu. Apansı -
zın hu . . d ~ . ·kJ'k O vazıyette hır egışı ı ... 

tele d"· d d .. unya kadar borcu var ı. 

k a~da Yatmıya bile razı idi. Fa
Y:k oteli bırakmasına imkan 

tu B b"l k .. b · unu yapa ı me ıçın 
orcu 

..., nu temizlemek lazımdı. T e· 

Sizi Değil, Fakat .. 
lokant b. .. t . . d. 

ınaa b aya ır muş erı gır ı. 

ntü : .afrnda oturan başka bir 
içe~ erı derhal yerinden fırladı 

rıye k aya basanı karşıladı: 

iki'"--: Ne ho§ sürpriz! sizinle bir 
U ncı defa karşılaşabileceğimi hiç 
h'ıı:nuyordum ! 

k İçeriye giren, şaşırdı. kendisine 
aşl böyle sözsöyleyen adama ha· 

Yretle bakıyordu. 

-Fakat b · · d h ' en sızı tanımıyorum. 
a a evvel nerede karşılaşdığımı

ıı da habrlamıyorum ! 
Öteki, izah etti: 

- Hakkınız var ben de 
tanımıyorum! ' 

sızı 

- Şuhalde? .. 

Öteki, içeriye yeni ayak basa· 
.:lQı kolunda takılı olan şems. . 
IÖsterdi: ıyeyı 

- Ancak, şemsiyemi 
l'Uınf lanıyo· 

mizliyemediği için hala orada ka~ 
lıyor, borcunun yekunu kabardık
ça kabarıyordu! 

Zengin adam, üstüste çektiği 
telgraflara cevap bile vermiyordu. 
Nihayet ondan ümidi tamamiyle 
kesen Kadri Bey, cebinde kalan 
bir telgraf daha çekmeğe yetişe • 
cek para ile karısına bir telgraf 

çekti. Cebindeki paraya göre he· 
saphyarak, lstanbula çektiği tel· 
graf gayet kısa idi. Sadece şöyle 
diyordu: "Para!,, ~ "r.-~~ 

c~~Y- - . 

- Olur kepazelik değil! Plajın bu 
tenha köşe!:inde kızıma aşktan bahset
meği ben size sonra öğretirim! 

- Pek lUtufkarsıruz. Teşekkür e
derim, hanımefendi! Görüyorsunuz 
ya .. Ben bu işte pek acemiyim. Bir 
türlü kendimi scvdiremcdim ! . 

Fena Numaralar ! 
- Babacığım dün akfam yaptı 

ğın vazifelerimin hepsinde bir

çok yanlıt çıktı. Fena numara al

dım! 

- Vah, vah!.. Gördün mü olan 
. . ' ışı •• 

Çocuk babastnın elini okşayıp 

teselli verdi: 

- Üzülme babacığım!.. Baş -

ka çocukların babası da senden 
daha çok bir şey bilmiyorlarmış! 

- Nereden anladın? .. 

- Sınıftaki bütün arkadaşla -

rımın fena numara almasından! 

Yemek Kitapları! 
- Yemek pişirmeği öğretecek 

bir kitap arıyorsunuz, öyle mi? 
Var, efendim .. Ayrı ayrı iki kitap 
var. Birisi bir liraya büyük bir ki -
tap .. Diğeri, onun yarısı kadar ve 
yarım liraya. Hangisini istersiniz? 

Zayif, ufak tefek kadınla koca -
sı, aralarında fiskos ettiler. Sonra, 

koca şöyle söyledi: 
- Biz iri yarı ve midesi büyük 

insanlar değiliz .. Çok yemek yeme· 
yiz .. Onun için yarım liralık küçük 
kitap, yeter! .. 

Kızgın Maşa ! 
Necile Hf., saçlarını maşalatı -

yordu. Bir aralık hafifçe bağırdı: 
-Ay!.. 

Kansı Arife hanım, hemen ce
vap vermekte gecikmedi. Ondan 
gelen telgrafta ne yazıldığını tah
min edersiniz?... Kadri Bey, tel
grafı heyecandan elleri titriyerek 
telaşla açarken, "Yol da!,, şeklin· 
de bir cevap alacağını umuyordu! 

Halbuki, başka bir etlgraf çek- -----------·--• 
meğe yetişecek parası kalmıyan /tie Tarafa/ 

Otomobilde Rekor - Ne oldu, Hammefend i?. Ma-
şa ile bir yerinizi mi yaktım?. 

Bir hususi otomobil sahibi ile 

adamcağız, başı dönüp gözleri ka
rararak, şunları okudu: 

"Parayı sen mi bana göndere· 
ceksin, yoksa ben mi sana gönde -
reyim?.. Telgrafmdaki tek keli
meden bir mana çıkaramadım. 

Mufassal telgraf çek. Muhabbet· 
ler !,, 

Kendini Bilen ! 
Hiç bir işi layıkiyle başarabile

cek kabiliyette olmadığı tevatüren 
şayi bir adam, her nasılsa bir ban· 
kada iş bulmuştu. Onu uzaktan, 
yakından tanıyanlar, bu işe şaşıp 
kaldılar! 

Bunlardan birisi, yolda rasge
lir gelmez, sordu: 

- Bankaya girmeğe muvaffak 
olduğunuzu duydum. Nasıl oldu 
bu iş? .. Yoksa müdür sizi tanıyor 
mu? 

Hiç bir işi layıkiyle başarabile
cek kabiliyette olmadığı tevatü· 
ren şayi adam, şu cevabı verdi: 

- Çok şükür, daha tanımıyor! 

Sinekler Gülüyor 
- Ey, nasıl? .. Benim icat etti. 

ğim sinek tutucu ağ, bu yaz sayfi· 
ye yerinde işinize yaradı mı? .. 

- Sorar mısınız! Daha bu sa
bah bir çift sinek, icat ettiğiniz 

ağm karşısında kol kola vermiş -
ler, katılasıya gülüyorlardı! 

- Nasıl da biliyorsunuz. Saç -
arkadatı konuıuyorlar. Arkadaşı ı k ld M Büyük harbe iştirak eden bir arım avru u. aşa, çok kızgın! 

Alman, oğlu küçük Maksa muha- soruyor: Berber, bu kabahati meziyeti o-

rebe hatıralarını anlatıyordu: - Otomobilin süratli gidiyor larak İzah etti: 
- Bir defasında tek başıma mu?. - Gördünüz mü? Bizim salon· 

keşfe çıkmıştım. Birdenbire düı· da masraf esirgenmez, hanımef en-
- - Süratli de söz mü! .. Altı ay d H 

manın siperini keşfettim. Usul u- İ. albuki başka scı lonlarda, gaz 
sonraki gelirimi altı ay evvel sar- ı k "k .• ul o tarafa doğru yürüdüm. Sün• ve e e trı ten tasarruf edeceğiz, 

gü elimde, adım atıyordum. Düş- fetmemi icap ettiriyor! diye ma~a1ar iyi ısıhlmıyor ! 
man beni görür görmez, siperden -----------··----..... ----------· 
rırıadı, silahını yere atarak öyle A ş k ı n D e l i 1 i N e d i r ? 
bir koşmıya başladı ki .. 

Babasının övünerek bu harp 
hatırasını anlatışını, küçük Maks, 
şu sualle kesti: 

- Sonra, düşman peşinden ye
tişip seni yakaladı mı?. 

Hoşlanmıyorlar! 
İki arkadaş, Moda gazinosun -

da bir masa başında oturuyor, kah 
sandallann dolaşmasına, kah de
nize atlayıp yüzenlere bakıyorlar, 
kah da gözlerini yamba,Iarmda
ki yoldan tarafa çeviriyorlardı. 

- Şu geçeni görüyor musun?. 
Beyaz pantalonlu adam!.. 

- Ha, .. Ben onu tanırım! 

- Pek dikkatli bakma. Bizi gör 
mesin. Kendisinden hiç hoşlan -
marn! 

- Benden de al bir o kadar 1 

- Öyle mi? .. Kendisine ne ka-
dar borçlusun?!. 

, 
1 

lıj 

- Oda kiracınızın size aşık olduğunu mu 
sunuz ?. l'tereden anladınız? sanıyor· 

- Zavalh dellkanh, ,aıı=kına dönm·· 8 b h 
k 

_ _ T uş. u sa a 
sa sıdakı Kaktus çıçeğine bakarak ı k ld 
featekl papağanı da suladı! ıs 1 ça ı,.. Ka· 



M. Hitler Başka Bir siyaset Yolu Tutuyor! 
~ ,.., &anlı birinci aayıfada) 1 hemmiyetaiz bir rol oynıyacaklar·ı 

Bat•ekil, seri bir hareketinza • dır ve bunula Hitleri iktidara ge· 
ruretini ehemmiyetle kaydetmit tiren ve onu §İmdiye kadar orada 
ve: tutan milli soıyalistliğin eaaılı i.

"- Böyle hareket edilmemit ol· mili ortadan kalkmıt olacaktır. 
saydı, binlerce kitinin hayatı mah- Bu "Hitlerln beyannamesi,, 
volurdu.,, demi9tir. Berlin, 4 (A.A.) - Baıvekil M. 

Millt müdafaa •nazırı Ceneral Hitler aıağıdaki beyannameyi 
von Bloml>erg baıvekile kabine ve netretmittir: 
ordu namınateıekkür etmit ve ce· Rohn isyanını baıtırmak için 
ıurane hareketiyle Alman milleti· alınan tedbirler 1 temmuz ıabahı 
ni dahili bir harpten kurtarmıt ol- ıaat 1 de nihayet bulmuıtur. Her 
duiunu beyan eylemiıtir. Kabine: kim, herhangi bir niyetle olursa 
"Devletin müdaf~ai meıruaıı,, ka· olsun kendiliğinden bu harekatla 
nununu kabul etmiıtir. Bittabi alakadar zicri bir harekete teve ... 
makabline tümulü olan bu kanun sül ederse mahkemeye tevdi olu • 
bir maddeden ibare.ttir. Bu madde nacaktır. M. Hitler bu kararı ile 
ıudur: 30 haziran hadisesini tamamen 

"Suikaıtı ve hiyaneti vataniyeyi kapanmıt telakki ettiğini göster • 
tenkil için 30 haziran ve 1 temmuz mektedir. 
ve 2 temmuzda ittihaz olunan ted- Bu da Hitlerln emirname•U 
birler, devletin meıru müdafaası Berlin, 4 (A.A.) - Alman a• 
tedbirleri olmak itibariyle me§rU jansı bildiriyor: 

k *d" Ba•vekil M. Hitler bu ıabah a• ve anunı ır.,, 'J' 

Adliye nazırı söz alarak, hiya • ıağıdaki emirnameyi neıretmiıtir: 
neti vataniye tehlikesi karıısında "Milli sosyaliıt hücum kıtalan 
alınan tedbirlerin yalnız kanuni erkanı harbiye reisi Röhmün iıyan 
değil, fakat bir devlet adamı için hareketi esnasında ittihaz edilen 
vazife olduğunu söylemiıtir. tedbirler 1 temmuz gecesinden iti· 

Kabine, keza devletle fırkanın haren kaldırılmııtır. Binaena• 
birliği kanununu tadil eden kanu· leyh mezkur hareketle ali.kadar ol 
nu da kabul etmittir. Vaktile mak üzere tethit hareketlerinde 
Heines ve Röhm bu kanun muci· bulunacak olanlar mahkemeye 
hince nazır olmuılardı. Bundan tevdi olunacaklardır.,, 
böyle milli soıyaliıt hücum kıta· intihabat kanunu tadil 
)arı erkanı harbiye reisinin mut · olundu 
lak surette kabine azası olmasına Berlin, 4 (A.A.) - Kabine in-
lüzum yoktur. tihabat kanununu tadil eden birli. 

Müteakiben ecnebi memleket . yiha kabul etmiştir. Bu tadilata 
lere kartı iktısadi mukabelei bil . göre milli sosyalist Reichstag gru• 
miıil kanunu kabul edilmittir. Bu pundan ayrılacak veya tardoluna· 
kanun, ecnebi memleketlerin Al · cak bir mebuı millet vekilliğini 
~qa...lcluJit t.jWeı" Mfrl. -~ 
sadi ve mali tedbirlere karşı koy· Hitler başka bir siyaset 
mak için alakadar nazırlara der · yolu tutacak! 
hal emirnameler istarı salahiyetini 
vermektedir. 

Diğer bir kanunla da bu husus· 
taki ~mrük tarife kanunu muvak· 
kalen tadil olunmaktadır. 

Dahili siyaset sahasmda çok ma· 
nalı diğer bir karar ittithaz olun· 
muıtur: 

31 tetrinievvel 1934 tarihine ka
daT her türlü para toplanmaaı men 
edilmittir. 

~on Papen'ln mukadderatı ! 
Berlin, 4 (A.A.) - Havas a· 

janıı bildiriyor: 
Kabine içtimaı biter bitmez 

hqvekil M. Hitler derhal Neu• 
decke hareket etmiıtir. Baıvekil 
muavini M. Yon Papenin mukad· 

deratı reiıicümburun arzusuna ta· 
bi bulunmaktadır. Reisicümhu· 
run YOD Papane beyanı itimat et• 
meıi Ye bat•ekil muavini olarak 
kalması huıuıunda ıarar eylemesi 
ibtunali çok ku•vetlidir. Bu tak
dirde Yon Papen buhrandan zi· 
yade kunetlenmit olarak çıkacak 

br. 
sııa•f vazlıetı örten esrar 
perde•I tamamen kalktı 

Berlin, 4 (A.A.) -- Havas a· 
janıı 1'ildiriyor: 

Kabine içtimaından sonra net· 
rolunan reaml tebliğ 30 haziran .. 
danberi ıiyut vaziyeti örten ea
rar perdeıini kaldırmııtır. Reich-

Paris, 4 (A.A.) - Havu ajan· 
sının Berlin muhabirinden: 

Almanyada siyaıi vaziyet, u
mumiyet itibariyle vuzuh keıbet • 
mi' ıibidir. 

Kabinenin ner(etmi' olduğu bir 
tebliğ, hükumet~ Almanyada 
kanunun hüküm ve nüfuzunu ki.· 
fil bulunduğunu teyit eylemekte
dir. 

Ordu namına, jeneral Blom· 
berg, devletin emniyetini tehlike· 
ye düıüren suikastı bertaraf eyle· 

diğinden dolayı, M. Hitlere min· 
.1ettarlık beyan etmittir. Bütün 
nunlara rağmen, birçok eıaslı 
meseleler henüz aydınlanmamıt· 
tJr. 

Şimdiye kadar naıyonal soıya· 
list hükUmet, halkın mistik heye
canına iıtinat etmekte idi. 

Propaıanda nazırı, ıayet bu· 
gün reiimma müracaat edilecek 
olsa, neticenin geçen 12 tetrini • 
evelde olduju ıibi, Hitlere ayni 
derecede müıait olacağını, f ak~t 1 
baıvekilin, siyaaetine bqka hır 
mecra vermekte bulunduğu ıu 11· 

rada, böyle bir müracaatta bu· 
lunmak niyetinde olmadığını ıöy· 
lemiıtir. 

Diktatörlükte aebat edebilmek 
için, baıvekil, balkın ıukutuha· 
yale uğradıiından dolayı kıımen 
zail olan teveccühüne ve ordu ile 
zabitanın merbutiyetine istinat el· 

wech mümeuili jeneral von Blom• mek mecburiyetindedir. 
herı batvekili icap eden harekette 
bulunmut oldJ&iundan dolayı teb- Kabine tedbirleri t.svlp etti 
rik eUiiinden buıünden itibaren Bertin, 4 (A.A.) - Kabine, 
Hitlerin Reichwehr namına idarei dünkü içtimaında, baıvekilin 
bükGmet edeceiine hükmolunabi- 0 Hainlerin faaliyetine,, kartı vaki 
lir. Millt aoıyaliıt hücum kıtalan olan icraatını reımen taavip etmit
pyet tamamiyle ortadan kalk· tir. Bu tanibin eababı mucibeıi 
mularaa bile bundan ıonra çok e- olarak, mezlctr icraalm, nizamı 

muhafaza enditeaiyle vuku buldu· burıda hücum kıtalarının dağıtıl· ı Buraya gelen en tayanı dik 
ğu zikredilmittir. maaına teve11ül olunduğu zaman haberlere göre, Berlin ve Müni 
Avusturya bafvekll mua· bu kıtaat mensupları ile hükfımet l aynı günde yapılan ve sırf tesaclİ 

vlnlnln aözleri taraftarları arasında çok kani: bir ; eseri olarak baatmlan ihtilal ad 
Salzbourg, 4 (A.A.) - Havaı müsademe vuku bulmuştur. sında hiç bir münaıebet yoktur. 

ajansı bildiriyor: Fransızlar "ortah§ın temiz· Kurşuna diz len hUcunt 
Avusturya baıvekil muavını lenmi9,, oldu~una ihtimal kıl'alar1 kumandanı na••' 

Prenı Starhemberg, Almanyada vermiyorlar bir adamdı ? 
cereyan eden hadiseler münasebe- Paris, (Hususi) - Bura maha- Pariste çıkan "Tempı,, gazeli' 
tiyle fu beyanatta bulunmuıtur: fili Almanya hadiselerini büyük , sinin verdiği malumata göre, dl' 

"Biz Alman milletiyle bağlıyız. bir merakla takip etmektedirler. ha düne kadar AJmanyanın el 
Fakat Alman milletinin idarecile- Paris mF.hafili, Alman ihtilali • mühim ve en nüfuzlu ıahıiyet1"d 
rine değil. Roehm ve arkada,ları- nin neticelendiğine ve Alman hü- rinden biri ve M. Hit!erin sağ 
nın katledili,leri, Almanyayı ida- kumetinin iddia ettiği gibi "Orta· iken yirmi dört ~aat zarfında dütel 
re edenlerin hareket tarzlarını ma. lığın temizlenmi§,, olduğuna ihti • ve kurfuna dizilen yüzbatı Roe.-
zur gösteremez. •mal vermemektedirler. Hitler hem insanı hayrete dütüren bir maol' d 

Alman terefinin lekelenmesi sağa, hem de sola hücum ettiğin· viyat ve ahlak sahibi idi. Berli~ 
ve Alman milletinin barbar bir den kime dayandığı cayi sual bu· de çıkan "Welt am Montag,, ga ~ 
millet telakki edilmesi bizi lakayt lunmaktadır. Bilhassa bütün bu zeteıi 7 mart 1932 tarihli nüsha 

0 
bırakamaz. Hadiselere dair yapı· hadiselerde Hindenburgun rolü ımda yüzbaşı Roehm'in Amerikl'te 
lan rewıi tebliğler, Almanca ya· nedir?. İtte Paris matbuatının da Bolivyanın idare merkezi Po'J 
zılmıt vesikaların en çirkinini tef· cevap veremediği sualler bunlar · dan Berlinde oturan doıtu l)fi 
kil etmektedir. dır. Burada hakim olan kanaate Heimsoth'a gönderdiği bir mek 

Almanya hadiseleri istiklalimi- göre Hitler ancak ordunun mua • bu "Yüzbaıı Roehm'in aşk mek 
zi muhafaza etmek hususunda venetini temin edebilirse mevkiin· tupları,, manteti altındı:. nefr.M 
mevcut kanaatimizi bir kat daha de kalabilecek ve vaziyete hakim miştir. 1929 senesinde gönde~ 
kuvvetlendirmektedir.,, olacaktır. Bu itibarla 30 haziran· mit olan bu mektupta yüzbdİ 
Almanya hadiseleri Avus• da ba,lıyan hadiselere henüz in · Roehm 28 teırinisani 1887 tari 

turyada dikkatle t•klp kitaf etmekte oldukları gözü ile hinde Müniı:.hte doğduğunu ve a 
edlllyor bakılmamalıdır. cak 37 ya.ına geldiği zaman, k 

Viyana, (Hususi) - Almanya Münihten Paris gazetelerine ve· disini kadınlardan uzaklatlır 
hadiıeleri burada çok büyük bir rilen haberlere ıöre ihtilalin Al • meyilleri ke,fettiğini söylüyor 
dikkatle takip olunmaktadır. Hat· manyada saltanatı iade makıadı· menfur bir lakaldi ile Paz'd 
ta batvekil M. Dolfüa bile bazı nı istihdaf ettiği ıöylenmektedir. Berlindeki kolaylıkları bulame. 
içtimalarda ve nümayi9lerde Al- Aynı haberlere göre bu planı yüz· ğmdan şikayet ederek Bolivya 
manya hadiselerinden bahsetmif, batı Roehm, von Papen, von Şle- kuvvetli bir homoseksüalizm prl 
Alman milletinin soğuk kanlılığa her ve von Papenin idaresi altın · pagandasına ba~lıyacağım, bunıl 
döndüğünü ve cebri vasıtalarla bir da bulunan siyasi tetkilitı idare sebebi de, ancak iki sene 50rıı' 1 
mill~tin mesut edilemiyeceğini eden Jung hazırlamıılardır. Avrupaya avdet edebileceğinde' 
ıöyleımiıtir. Nim resmi "Wie- Bunların yaptıkları tertibat da· bu kadar uzun bir za~ ~ 
ner Zeitunr,, ihtilalden sonra Hit· ha 25 haziranda ketfedilmiş ve tahammül edemiyeceğini yası 
lerin mevkiinin kuvvet peyda etti- devlet polisi maznunları gayet giz· yordu. Bu boğucu vesikayı ~~ 
ii ndaki iddialann dojru ol• li w aiıcldotli t•kibıta tabi tutmu · · .-- .. ~•ti,tf.hrir" ·e.Pzr 
ift , Tardır. 'Niliayel suıRlsf terflD mma ır mutalea ılave ede 
müphemiyet devresi geçirmekte hakkın~a kati deliller. elde e~ili.nce "Weltam Montag,, gazetesi diyo 
olduğunu yazmaktadır. Viyana Hitleriri dairesinde hır kıaa ıçtıma ki: 
gazetelerinde çıkan makalelerde yapılmıt ve bundan aonra Hitler 
ve bilha11a M. Fay'in yazılarında derhal tayyare ile Münibe giderek 
Almanya hadiıelerinin Avuaturya Roehmi tevkif etmi, ve kur,una 
ya nasyonal - ıosyalizm tethit • dizdirmittir. 
!erinden kurtaracaiı ümitleri iz - Görinıe gelince: Hitler gider 
har olunmaktadır. gitmez bu da hususi polisini top· 

"1923 senesinde Hitler kıya 
mında çok meıum bir rol oynıy 
kaymakam Roehm kıyamdan ı 
ra Bolivyaya gitmeğc mecbur k 
mıt ve orada erkanı harbiyei u:t1 
miyede muallim kaymakam 
muf, ondan sonra da Hitler ta 
fından Münibe davet edilerek 

Berlinden ıelen haberler Al· lamıt bunlara sivil elbiAe geydir· 
manyanın vaziyeti hakkında bir mi, v'e kendilerini revolver gibi 
fikir edinilmesine yardım edecek görünmiyen silahlarla silahlan · cum kıtaatı kumandanlığına h 

tekilde değildir. ve çok mühim· dirarak ihtiliı.lciler arasına salmış· 
dirler. Reichwer nazırı ceneral tır. Berlinde icra edil-:'n hu mu · 
Blomberıin Hitlere aadakat yemi· hakemesiz ida.mlar bunlar taraf an· 
ni venneai Alman cenerallerinin dan-yapılmııtır. 

edilmi,ti. f 

ekserisini hiddetlendirmittir. Bun· Yon Papenin hususi muhafızla· 
lar ceneral Blomberıe ıönderdik· rı olduğundan Goringin adamlar' 
leri mü9terek bir mektupta ordu buna bir şey yapamamıslardır v~ 
baıkumandanı ceneral Hinden· vapmaları ~a rrıuhtl":mP.l rlf';:;.i\dir. 
burı oİmaıı itibariyle Hitlere aa· BldUrUlenlerin arasında bil=r.rne'idir.,, 

dakat Yemı'nı· verilmesini proteıto mUhlm simalar var "T d. · h 

Hitlerin reisicümhur intihr.~ 
tında muvaffakıycti halinde /flJ. 

man milletinin mukadderatı ıu -
Roehmün keyf ve itiyatların~ tJ 
olacaktır. Bunun için. Alman~ 
nın dirilmesi hareketine yN"d 

edecek n•;\n bu adamın mahif 

empı,, in ver ıiı iza ata 
etmiıler ve ordunun yalnız baıku· Viyana, (Hususi) - Bcrlinden re Roehm meslekten yeti~.me 
mar.danı ıadakatla bu rical alınan mütemmim haberlere göre, bir :.::abitti. Umumi Harpte 
olduğunu beyan etmiılerdir. Cene- öldürülmü, ihtilalciler arasında a· zünden yaralanmıı ve harp 
ral Blombergi orduyu gayrikanu· taiıda adları geçen çok dikkate ıonra von Epp erk"nı harbiyeıi 
ni bir harekete sevk ile tahkir et· deier simalar vardır: çalışmı~tır. Hitler iktid:ı.,. m"~· 
mi! olmalda itham eylemektedir • Nasyond • sosyalist rüesadan 

1 

ine gelince onu da heyeti vüke 
ler. Greıor Stra11er, 1931 senesinde ya memur nazır tayin e!mi!tit 

Ceneraller hapsedib.lİf olan 1 Hitler ba,vekil olmazdan evve' zamanlar yüzbaşı Roehm ve 
kimselerin nizami mahke.melere Berlindeki r.azileri ayaklandırma'k Hess Hitlerin en yakın adaot 
tevdi edilmelerini talep etmekte I iıtiyen yüzbatı Stene11, methur ve salihiyettPr mi:"me11illeri a 
iseler de cumarteıi ve pazar ~n • Herren klüb müessisi Heinrich von lur.makta idiler. 
leri birçok kimaeler bili mahke • Gleichen, von Papcnin bir müd· , ------------
me idam edilmi9lerdir. det evvel irat ettiği me§hur nutku 

kaleme aı.n ve mumaileyhin en Dr. ff afız Bura ıazetelerine ıöre pazar • I 
teai ıün.ü yükıek rütbeli daha yedi 
zabit bili. mahkeme kurıuna dizil· 
mitlerdir. Pazartesi günü öile • 
den sonra yalnız Berlinde dört ki
ti kurıuna dizilmitlir .. 

Şlezyada hücum kıtalarının 
dağıtılması sırasında bu kıtalar ku 
mandanı Heines kurıuna dizil • 
mİ§ ve bu idam yüzünden çok va· 
him hadiseler olmuıtur. Hududa 
yakın bir mevkide bulunan Rat-

yakın arkadaılarından olan Edgar I' lhili haat~lıklar 
Junı, Poh!dam polis müdürü Kont 
Heldorf, Berlin hücum kıtaatı Cuma ve pazardan bqka rü 
reisi von Bett~n v~ Vander, kato· :ıeden •onra •aat za dı & r• ka 

lik hareketi reisi K'eusner ve ge· lstanbulda Divanyolunde ( 1181 

çen sene Avuıturya He.imver reisi 
Steidleye tuikut yapan Verner 
von Alvensleben. 

Almanyada yefıvan ~abık veli· 
aht:n Holan~ln~·a f; ... ~ua muvaffak 1 
olduiu söylenmektedir. 

maralı huıuıi kabinesinde 
kabul eder. Muayenehane 

fonu : 22Jr.d. 

hu 

Y az'ık ikametıah t•lefonu 
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lzmirde yeni işler Burhaniqede Burnuvada güzel bir 
sünnet düğünü yapıldı? 

----..-........ ~s:www:s _,awı......, .-. zws .-.. ....... ~ .... -- Güzel bir iş 
~., K iz ı m Paşanın beyanatı Gençler-Gazino ve lo-

Cellat gölü değil, sağlık ovası - lzmirle Ayd•n ara
z~; sındaki yol ... Çocuk yuvaları ... Örnek köyler 
• 

kantalar - Bir pehlivan H lk F k bb'" ·ı h · · d 
B 

.. h . . B a ır ası teşe usı e azırlanan bu hayır ış1n e 
ur anıye, (Hususı) - ura-

ya evvelce (Kemer Edremit) der· yüz elli kadar çocuk sünnet edildi 
n e~ İzmir valisi Kazım Paşa İzmil' 
etle'de yapılan yeni işler hakkında şu 
ğ el beyanatta bulunmuştur: 
.. e 
:~ııı - Reiıicümhur Büyük Gazi 

,. Hazretlerinin bizzat meşgul ol- 1 

:ı~ırduklan Cellıitgölünü ve Küçük 
,Menderes bataklıklarını iki mil -

ga Yo d"" ·· b" ı· k l , n ort yuz m ıraya urutacak 
~k~,,olan müteahhitler grupu Eskava. 

rı t.. b k" l p 'f or üyük ma me erini tamami-
~11e getirmiş ve kurmuşlardır. Tem· 

ktlfmuz ayında filen kan~lJann açı!· 
e , nıaaına ve bataklığın imhasına 
eı< ı_ I 

tD&§ anacaktır. 
şre 

eri~ Cümhuriyctin mesut gününü 
bafidrak eden halkımız ve asrrlar

ari danberi kurhan veren köylümü?: 
aırlCüçük Menderesin gününü yapa-

kell'caktır. Bu takarrür etmiş ve yük· 
tırB~•ek makamlarla da muhabere e -
r -1 dilmittir·. O gün bütün o havali 
'da. lta.zalar halkı heyetler halinde 
c:.dt toplanacak ve 0 gün şenlikler ya

yad Pılac.aktır. 

prD ~azi Hazretleri Cellat gölünün 1 
nıt Jenı ad k b" t ·· 

l 
. . ını oymu~ ve ızza soy· 

orırl enıııtır: "S -1 k J1 ag ı ovasr ... , 
ele l .. 

~ . zınırı son le§riflerinde gene 
aıı ~ılmünaaebe Sağlık ovasından 
~e~ 'l\his buyuı·mu§lardır 

c.rıı:: Ulu ı 1 
edef 1 . yo 
·yot zmu - Tire - Aydın yolu-
ı nu. 26 ..., 

.. agustosta açmış olmak için 
Yliı·ek• l b" l ~en ge en ır gayretle ça • 

ya 
1
1t•ltyor. Bütçe, mükelJef ame • 

ıyş e k"' 1 
Jf ı.:. .. oy Ü kuvveti ele le vermiş, iş 

so Qolurn·· 
ksl Yıl B u yapmıştır. Daha geçen 
::Jlli ergam<ı. ile Balıkesir arası 
- açılnııı old - . . b o d ugu 1çm u sayede Ay -

ın-T· l ta.ti _ Ra ıre - zmir - Bergama 
h~ b· lıkesir, Bursa - Yalova ve 

:ı."İ ı. lrl te,k kelime He Uluyol açıkmış 
~' Q\l un 

k·ı llcaktır. Yuvarlak hesap 600 
1 Ol't\et d r b' Ya 

1 
re ir. (Aydından Yalova-

e ft 9 •aatte gidilecektir.) 

u ~ Kinder - Haymlar 
l$t ~Ctnlek . · • • · b" . 

1 
ola.rı I(· etımız ıçın yem ır ış 

n~ rr) 1nderhaym (Çocuk yurtla • 
;-dı rni:ı:ekteplerde, bilhassa köyleri-
. ·e e Yor 
t) Y<>kau) iUn ve cılız düşen ve 

le~ ~alan küçük çocukların din 
ti l eaı k 1 •. a , an oha~ 

1 
l uvvet a masr ıçın açı-

c~ B 1 
' ardır. 

yiJ Ye k ~nların her birinde 25 ten C-0 
pt' ka. ..,: ;r Çocuk bulunuyor. Ameri-

:;İJ1 ~ri d lınanyada bu kinderhaym
,.·~i ted~ a.ha. il~ri olduğu söylenmek
clP Ya. '~· Bizde bugün açılma şenliği 
İl'· B Pı an Yedi tanedir. Bunlar da 
" l erra.nıa.nın Kozak fıstık orman-

1.r ·ı 
d 

1 1 e methur A~ağıbeyli köyün-
06 e (Ra.kımı 900 dür) Ödemişin 

~eıhur Bozdağında ve Mermer o;.k or.rnanında (Rakamı 1520 dir) 
ırenın Kapla d ( k nsuyu ve ormanın a 

8 aplanıuyu mikyas ikidir) ve 
o% • • h" ısazıçı na ıyesinin e·· ""kk l 

ı kö .. d uyu a e 
ıf Yun e, Menemen1"n Al" ... ı· 

jtrı ıaga p a. 
JI da, Kemalpafanın Pa k"" .. er Çam} v rsa oyu 

,r ~ 1.gındadır. Hepsinin kadrosu 
..1 ualılmleri, bakıcıları çatal ka-
,.. tık b ki k , ' ; ) ' ıça arı, ravatları yatak-

•'' arı d' f ' ,r , ış ırçasrna varıncıya kadar 
lftalzem • • 1 d' eıı tem1n o umnuıtur. Tak 
1ı:r •.e ~ayretle aöyliyehilirim ki 

ttJ ır.raı?ın ia§e maddeleri yüksek 
OP! dahilinde olmak fartiyle 

tamamiyle köylü dayrlar ve kasa• !ermiş. (Sultan Muradı sani) za· ,..-; 
baların hayırlı arkadaşları tara - ı mamnda aşiretler ve kabileler 
fından teberrü edilmiştir. Vilayet muharebe için buraya gelirlermif . 
bu ana kadar bir santim dahi sar· Bu sahilde (Hamidiye iskelesi) 
fetmemiştiı·. Tamamiyle Milli ve yanındaki bir mağaradan Berğa
içtimai bünyemizin şefkat sinesin- maya kadar yer altından bir yol 

k varmış ve oraya bu gizll yoldan 
den doğmuştur. 500 kişiye ya ın 

gidilirmiş!.. (800) sene evvel bu
vatan yavrusu kurtulacaktır ve al

ralar kam ilen denizmiş! Hatta ı .. 
tı~ar haftalık iki devir birihirini nönü köyünde gemilerle kayıkla-
takip edecektir. · rın bağlanmasına mahsus halka • 

ödemiş köylüsü ise; bu çocuk- lar hala kayalıklarda duruyor .. 
larm elbise ve göğüslüğüne ve a- muş!.. Burhaniye hakkında hal -
yakkahısma varıncıya kadar yeni kın ağzında bu cinsten türlü tür • 
yaptırmıştır. Hepsinin talimatı lü rivayetler dolaşıyor. 
mahallerine gönderilmiştir. Ve idman yurdu 

hepsinin bir küçük sıhhiye memu
ru, sıhhiye çantaaı, ve demirbaş 

bir gramofonu beraberindedir. 
Kaymakamlara telefonla merbut-

tur lar. Kaymakam beyler her ak~ 
şam sıhhat ve afiyet raporunu al-

mağa mecburdurlar. Türk çocu -
ğunu neşe ve sıhhat içinde temiz, 
bol hava ve leziz sular yanında 

iyi gıdalar ile kuvvetlendirmek 
yorgunluğunu atmak, dirik kıl .. 

mak hepimiz iç.in yeni imanımızın 
borcudur. 

lzmirdeki faaliyet komitesi de 

Yamanlarda bunlardan büyük bir 

çocuk obasını Himayei Etfal ce
miyetimizin kanalından kurdura

caktrr. Temmuzun onunda ola
caktır, 30 mektebi olan lzmirden 

60 yorgun çocuğumuz oraya alına
caktır. Çadırların, yatak ve kar· 

yolaları, yemek takımları hazır .. 

dır. 

örnek köyleri 

Her kazada ve müstakil nahi
yelerde adetleri birden üçe kadar 
olmak şartiyle örnek köyleri itti -

haz olunmuştur. Bu köyler her 
şey yapmak kabiliyetindedir. Ö .. 

teki köyler de bunlara bakarak 
zaman ile mali ve iktısadi vaziyet

lerine göre ilerliyeceklerdir. Köy

lümüzü bodrum katından nefes al .. 

mıyan, ışık görmiyen karanlık 
damlardan kurtarmak, yeni ihti

yaçlar ve hacetler karşısında bu .. 
lundurmak mil1i varlığımızın esas 

larmdandır. İki yük odunla ge
çinen bir köylüyü medeni ve ilmi 

hamlelerle yürütmenin imkanı 
yoktur. Dünyanın bütün medeni 
hareketleri yeni ihtiyaçiarla kar
şılaşmış ve yeni gayre!lerle bu 
ihtiyaçlar ezilmiştir ve böylece 
varlıklar ve zenginlikler doğmuŞ" 

tur. 

Bir tren kazası 
Trakyada Seyitler istasyonunda 

bir marşandiz katarının manevra· 
sı icra edilirken fren kulübesinde 

bulunan Şark demiryollan gardi .. 
frenlerinden 149 numaralı Murat 
Efendi, vagonların sademesinden 

bulunduğu mahalden hattın orta -
sına düşerek feci bir surette kesil-
miş ve derhal vefat etmiştir. 

Hadiseye Lüleburgaz müddeiu
mumiliği vazıyet ederek lazım ge
lenlerin ifadelerini tesbit etmiştir. 

llk geldiğim gün çarşı içinde 
kulağıma ahenktar bir musiki se

si geldi. Bir binanın önünde dur
dum. Yukarı çıktım. Kasaba genç· 
leri orada toplanmışlar, musiki 
meşki yapıyorlardı. Buranın genç• 
liğinde yükselmek için büyük bir 
heves vardır. Gerek spor ve ge -
rekse güzel san'atlar bu gençlerin 
başlıca meşguliyetlerini teşkil e • 
diyor. 

Gazino ve lokantalar 
Bürhaniyede çok büyük, mo

bilyaları mükemmel gazinolar 
vardır ki böyleleri bir çok vilayet 

merkezlerinde yoktur. Gerek te
mizlik ve gerekse manzara itiba
rile bu gazinolar çok müşteri cel .. 
betmektedirler. Lokantalara ge -
lince; yedi sekiz tane yemek pi
şirilen dükkanların içinde yalnız 
bir tanesi lokantaya benzemek • 
tedir. Diğerlerinde nezafet namı· 

na maalesef bir şey yoktur. Ağır 

bir yağ kokusu insanın iştihaaım 
kesiyor! Sineklerden içeriye gir
mek mümkün oLmuyor !. Sokak 
üstünde kapakları açık tencerele-

rin içinde acaba neler yok? Or -
tahğın tozu, müzehhirifatı. sinek 
ölüleri hiç şüphesiz ki hep bizim 

boğazımızdan geçiyor! Bu aşçı • 
lar her yerde ayni şekildedirler. 
Ve yemeklerinin cins ve lezzeti 
de birdir! Öyle zannedilir ki bun• 
larm hepsi bir ustadan icazet al
mışlardır !. 

Güzel bir iş 

Kaymakam İsmail Hakkı Bey 
köylüler için çok faydalı bir işe 
girişmiştir. Heı· köyde sıhhat iş
leri için birer ilaç dolabının yap· 
tırılmasını mecburi kılmıştır. Bu 
dolaplarda pamuk, sargı bezi, ki
nin tentürdiyot ve asprin gibi i

laçlar bulundurulacakbr. Dolap • 
ların beheri beş liraya köylüye 
mal edil.miştir. Köylerde ani va
kalar olunca ~ehre kadar koşma
ğa hacet ka)mıyc-.cak ve ilk sağ· 
Irk tedbirler or:ıda yapdmış ola
caktır. Bu j~.Jeri hususi muh.::.sebe 
idare eylemektedir. 

Manzara 

Kasaban·n manzarc sı pek hoş
tur. Orta yerdeki bqh·~a şık bir 
cami tesadiif etr.1"ş ve cnun etra· 
fında sokaklar eçılmışlır. Bütün 
çarşı bir arnc'a toplu o1duğundan 
haş bir m~r!zc.ra hasıl o 'makta -
drr. Yalnız camiin arka ci~etin

deki mezarlık bu manzarayı boz· 
makta olduğundan orasının kal-

Sünnet edilenler ve sünnet dli§ününU tertip edenler 

Burnova, (Hususi) - Nahiye-' 
miz Halk FırkaSinrn teşebbüsiy)e 
hazırlanan sünnet düğünü cuma 
günü cü.mhuriyet parkında parlak 
bir şekilde yapıldı. Bu aeseple 
Burnova emsalsiz bir şenlik ve n~ 
şe içinde çalkandı. Burnovanın 
Pınarbaşı ve Altındağ köylerinden 
getirilen elli kadar fakir ve bikes 
çocuk ile Burnovadan 90 kadar 
çocuk ıabahtan fırka hinasmda 
toplandılar. Fırka bandosu milli 
havalar çalıyordu. 

Fırka reisi Cemal Beyle azadan 
Fehmi 1 Rıdvan ve Fahri Beyler 

taraf mdan çocuklara yeni elbise
leri ve papuçları dağıtıldı. Tepe -
den tırnağa kadar giydirilmekten 
derin bir sevinç duyuyorlardı. 

Çocuklar otobüslere bindirildi. 

riyet parkında toplanıldı. Bir 
müddet istirahatten sonra lzmirin 
en meşhur sünnetçisi Ahmet Ham
di Efendi tarafından 2 saat içinde 
141 çocuğun sünnet işi bitti. Ço· 
cuklar parkın içerisinde büyük sa .. 
bnda kurulan karyolalara yatırıl
dı. Sıcak çorba, sövüş eti ve ho • 
şaf verildi. Bando güzel havalar 
çalarak çocukları eğlendiı·di. 

Önde bando olduğu halde şehirde 
bir gezinti yapıldı. Saat on bu· 
çukta sünnet mahalli olan cümhu- . 

Bir aralık Vali Pa§a refakati~ 
de Ödemi! kaymakamı Haşim B. 
ile parkı ziyaret ettiler, sünnet ço

cuklarının hatırlaı·mr sordulaı·. 
Sünnetçi Ahmet Hamdi efendiyi 

takdir etti\ er. Cuma aK.~amı gece 
yarıama kadar milli oyunlar ya
pıldı. Bu hayırlı İnHni teşebbüsü 
muvaffakıyetle başaran fırka reisi 
Cemal, idare heyeti azasından 
Rıdvan, Fehmi ve Fahri Beylerle 
diğer mesai arkadaşlarını tebrik 
ederiz. 

Tekirdağı valisi 
Tekirdağ, (Hususi) - Vali 

Azmi Beye, rahatsızlığı dolayısiJe 
beş ay mezuniyet verilmiş, vali ve
killiğine Trakya umumi müfettiş
lik mıntakası mülkiye müfettişi 

Haşim Cevdet Bey tayin olunmuş· 
tur. Ankarada bulunan Haşim 

Beyin bugünlerde buraya gelerek 
işe başlaması beklenmektedir. 
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dırılması için, azminde teşebbü

sü~de pek ciddi olan kaymakam 
!!.mail Hakkı Beyin bir takım es• 

ki kafalıların mümanaatlarma ku 
lak asmıyarak şu işi de başara

cağına fÜphe yoktur. 
Bir pehlivandan 'iklyet 

Buradan hareket için hazırla
nırken birisi beni kahve içmeğe 

davet etti. Kahvehanede baş ha• 
şa konuşuyorduk. Etrafımızda ka 
labalık toplandı. Bunlar: "Bura -

da meşhur bir pehlivan var, peh
livanlara rekabet ediyor ve bir 
kuzu için haşa çıkıp güreş yapı· 

yor ve bizim gibi ortaya. güleşen 
çoluk çocuğun ekmeğini elinden 

almağa uğraşıyor! Yakışır mı o
na hiç böyle şeyler? Halbuki o, 
büyük pehl:vanlardan kaçıyor, 

buralarda dolaşıyor. Rica ederiz 
bunları gazetenize yazınız.,, dedi 
ler. Garip birşikayet ama istedik 
)eri yerine gelsin diye yazıyo -
rum. 

R•gıp Kemal 

iki müfettiş 
Sinop, (Hususi) - Bir aydan • 

beri burada bulunan ve vilayet 

mekteplerini teftiş eden Maarif 

Vekaleti umumi müfettiflerinden 

Fethi İsmail Bey teftişlerini bitir· 
• 

miş ve lstanbula gitmiştir. 

Sinop mıntakaaı orman umumi 
müfettişi Mahfi Bey lstanbula 
nekledilmiş ve hareket etmiştir 

iki sıhhat ınüdürü 
Tekirdağ, (Hususi) - Vilayet 

sıhhat ve içtimai muavenet müdü

rü Ha.mdi Kasım B. Muş vilaye

tine ve Muş vilayeti sıhhat mi.idü

rü de Tekirdağma nakledilm"şler· 
dir. 

Isparta halıları 

damgalanıyor 
Isparta, 4 ( A.A.) - 27 28 Is

parta cinsi halılara 16 mayıstan 

itibaren soğuk damga vurulmak U• 

sulü tatbik edilmektedir. Şimdiye 

kadar mühim miktarda hah dam
galanmış ve pek yerinde olan bu 

koruma sistemi bu milli ihracat eş· 

yasını imali üzerinde iyi tesirler 

yapmıştır. Bu milli ihracat yayıl· 

ması hususuncla yaptırılan binler

ce broşür ve taminler alakadar 

makamlara gönderilmiıtir. 
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Annaın'da necef gibi parlak, { 
ı şıltılı taşlar vardır. Annamlılar, 
bu taşlara kraliçe Şiö . Tan'ın u
ğur getiren gözy~farı derler ve 
bu taşları, rekabe~e karşı tılsım 
diye saklarlar. Bu 1225 senesin . 
den kalan bir efsanedir. 

Selami İzzet 
Babasının ölümünden aonra 

güzel prenses Şiö ·Tan Annam 
kraliçesi oldu. Hükümdar tahtına 
oluran ilk kadındı. 

Şiö • Tan güzel ve tatlı bir ka
d?ndı. Zümrüt gibi gözleri, sadef 
gibi teni vardı. Şairdi.. Harpte 
döhülen kanlan düşündükçe, yü
reği titrerdi. 

Halbuki, o kahramanlık de
virlerinde, hükümdarın kalbi 
"Zırhlı tunç,, tan olmalıydı. lh ~ 
tiyar kral Ly, bu haaaaı kızla dev
let idare edemiyeceğini düşün -
dü. Ona lusmet aradı. 

Kraliçe ile evlenmek istiyen 
çoktu. Şiö .. Tan, bunların içinden, 
Tran • Tu - Do'nun yeğeni Tran 
Kan'ı intihap etti. 

T ran - Kan kuvvetJi, cesur fa. 
hat haı-is ve kötü ruhluydu. Kra
liçeye varır varmaz, nazırları koğ 
dn ve ihtiyar Kral Ly'yi sayfiyeye 
gönderdi. 

Kraliçe ses çıkaramadı, fakat 
hep ağlardı. 

Tran - Kan sefih ve çapkındı. 

Maiyyeti ile yapmadığı kalmazdı. 
Yalnız zabitlerinden Kan • Linh 
genç kr:ıliçeye acır, eğlence eana
smtla, boynunu büküp somurtur -
clu. 

Onunla alay ederlerdi. 

* * * 
Kral Ly sayfiyede oturuyordu 

ama, 3eı1e de Tranlar ondan kor
kuyorlardı. 

Bir gün Tran - Tu - Do, ihtiyar 
krala gitti. Kral Ly, bahçesinde, 
karanfiller arasında biten otları 
koparıyordu. 

Tran .. Tu. Do: 
- İyi ve faydalı bir me~guliyet 

dedi. 

- Evet. Çiçeklere zarar veren 
daha lüzums~z otları ayıklıyo • 
rum. 

- İyi ediyorsunuz. Meydanı 
gençlere bırakmak lazımdır. Na
sıl, ki siz de, meydanı torununu
za bıraktınız. Siz sağken, Şö - Tan 
hüküm sürüyor .. Fakat onun etra· 
fmda da lüzumsuz ve zararlı ot~ 
lar olduğunu biliyor musunuz? .. 

- Ne demek istiyorsun?. 
- Ne demek istediğimi siz pek 

ala anlarsınız. 

- Ölümüm faydalı mı olur de· 
mek istiyorsun? .. 

Tran - T u .. Do ses Ç!karmadan 
gitti. 

Birkaç gün sonra, ihtiyar kra -
h::ı. ölüsünü buldular. 

5iö. Tanın elemi çok derin ol • 
<lu. Artık her gün ağlıyordu. Göz
lerinden akan ya§lar, yanakların
dan süzülüyor, kırmızı ipek men· 
diline damlıyordu. İnliyordu: 

"Binlerce kişinin içinde yapa
yalnızım .. Ben öl~m neden almı
yor .. Büyük baba.m öbür dünyada 
rahat ve mes'uttur, ben de onun 
Janına gitmek istiyorum ... 

Genç zahit Kan • Linh, züm -
rüt gözlü, kraliçenin eninlerini 
Clinledt.. 

Bir gün, kraliçe Şiö - Tan kır •. 

w 

taşı 
Müellifi : Phu - So 

= 

--TAK Vi M-ı 

Gıin do~usu 
Gün bat ı s ı 

Sabah namaıı 

0~1 e nanı azı 
ikindi na maı:ı 
A kşam namaz• 
Yatsı n anıaıı 

Perşemlıe 

5 Temnıuı: 

22 R.Er1'CI 

4.3l 
r9 . .ı.ı 
4 33 
1 2.ı!! 

16 18 
19.44 
21.46 

CU~1A 

6 Temmuz 
!3 R .En·eı 

4. 3~ 

1 9, 4.ı 

4 35 
1 !. ( t) 

16.!9 
19,45 
~ 1.4~ 

Z.16 2.17 
J;I) 180 

mızı ipek mendilini düşürdü. Kan J ııısaır 
L Yı l ın g• çen ı::ün leri 

186 ı s; inh mendili aldı. Yı lı 1 kalan ~ iınlcri 
Heyecan içindeydi. Kraliçenin L _____________ _J 

önünde diz çöktü ve onu hayran I _ ·-R A ___ 
0
_ r _-O ·~_~iJ 

hayran seyretti. _ _ 
Bir mucize ol~u. Gözyaşları taş 

kesildi. Mendil, parlak taşlarla 
do!uvci·di. 

Genç zabit kraliçeyi seviyor .. 
du. 

• • • 

BugUn 
223 l(hz. \'ar5ova, ıs.ıs m. - l 8,33 oda 

mnsikl,o;I, mUsaJmbc. 20,13 tagannm piyano 
konst"rl. 20.10 plii.lt. (Salon musikisi.) habrr -
lrr. 21 müsahabc. 21,12 Şrammel muşil<i11i. 

21 ,50 haberler. 22,15: karnıık l<onscr. 23 din 
hnlcl;:rnda. konferans. 23,15 dans musJklsl. 

Kral Ly'nin ölümü, Tran - Ka- 823 m11:. Bükr~. so.ı m. - 18 - 15 hergün-

nın hırsını arttırdı. Bizzat kral ol· kii n~rl,rat. 19 mlisahabf", Gr. Dinko orkcs
trıuın. 0,30 llnivrrsltc rarlyoııu. 20,45 pllil<. 

mak istiyordu. 21 mil5ahnbe. 21,15 \'agnerin «Götfordaem -

Evvela karısmı zehirlemeyi m!'rung., opera..oıından sahnPkr (pldk ile). 

düşündü. Bundan korktu. 1-. an - :;ı5 mu:. Budapf'şte, fi:>O m. - 21 opl'ro 
-s orh<',traın. 21,50 harke bir nazar. 23 \'creıı 

laşıhrsa, ihtilal çıkabilirdi. Kafa- ııı::aıı t~kınır. 2ı,10 danı muslldsl • 

Sini kesebilirlerdi, IC:hz. Prııır, '170 m. - 20,SO Prag Op!'rasın-
T kJ'b' h dan naltlen "Gullloume .. Tell, ,operası. 23,15 

a ı ı ükumete karar verdi. pı;ık. 23.'!.; pUUc.:?3,2.3 Sshnrmmd muslkiıııl. 
Karısını koğdu, başka bir ltadın.. 713 Kh7. R11m11, ·120 m. - 21,.ı,; lc:ırJŞlk 
la evlendi ve l;;arıs!nın bütün el- lrnnscr, mUtPaklbrn hafif muııllcl "'" danııı 

par!:alarr. 
maslarını aldı. 930 Bre lau, 316 m. - 21,15 milli ll!"'!ri~·at. 

Şiö • Tan ıes çıkarmadı. Çokh 22 piyano konı<l'rl. 22,'!5 mllsahab<'. 23 Axmı-

d 1 turya. 23,20 hah"rlrr. 2S,4l5 dans muslki"ii. 
tan ır .~o:::asını sevmiyordu artık. 1\.hz. Drutschlıınd..,endl'r 1571 m. - 21.ı;; 

Kendi başına, yapaya\nız yaşa - J\Illli n ·~ri~·at .22 Yn~n<'rin Nıerll'rindrn mi\ . 

mak daha iyi idi. Fakat elmasla~ rclck:l'p konser. 2S haberler. 2s,.ııı dt>nlzt>llllc 

l 
hnberlcrl 211\Itinllıten gece konS('lrl. 

rının e inden gitmesi canını sık- mız. Viyana, r;o1m._20,5."i ldi\sııc ve 

tı. Ne de olsa kadındı.. Süssüz, mocl flrn \ ' !yana operetlerinden parc:alar. 22,;;5 

ziynetsiz kalmıştı. habrrlt•r, ıs,ıo Bat>hln eııerl'lrlndt'n pl~'nno <'P 

org kon""rl. 23,iO damı mu<ılkl"I· (PaJmheılf 
Tran - Kan kral olmanın çare· tmhwslndNı). 

lcrini anyordu. Ecer karısı bu 230 J(h7.. Lül(semburg, 18oı m. - Almnıı 
derece na.muslu olmasaydı, ona nr.ljrf3·atı. 20 plAlt. 20.15 haberler. 20.20 plAk. 

20,25 nıüsahabc. 20,30 radyo orkestrası. 212,Jr; 
iftira eder, namussuz olduğunu dünya haberleri. 21.10 Jcon!K'rln drvaını. 22,10 

söylerdi.. plftk. 22,25 senfonik radyo orkt>ttrn"'· 23 Ro-

Birdenbire aklına başka bir şey man;::;.:;~?.!::.par:;:r:. 
geldi. Gece gündü.~ m_~hzun du • , V A K J T '\ 
ran kadını, gece gunduz suratsız 1 
duran zabitle evlendirecekti. Gündelik, Siyası Gazete 

Biribirlerine ele. çok yar•••ı::.a.k _ lstanbul Ankara caddesi, (VAKJT) yurdu 
"Z"I!)~ ~--.---~-nıı 

Iaı-dı ! • Yazı iş leri telefonu: 2!379 

Biri, başını sağa iğip ağlıyor, 
veya ba§ını sola iğip ağlıyordu. 

Bu mükemmeldi. Karmnın, kü
çük rütbeli bir zabite vardıktan 

ıonra, tahta çıkmak ihtimali yok· 
tu. 

Şiö • Tan ile Kan - Lihni çağırt
tı. Onları evlendireceğini söyle -
di. 

Şiö - Tan buna isyan etti, doğ~ 
ruldu ve tam hnykırr.cağı zaman, 
Kan • Lihnle göz göze geldi. 

Bu gözlerde a~k. r.mhabbct, şef : 
kat vardı .. 

Kraliçe Şiö ~Tan bir ~ey söyle
medi. 

Evlenmeye razı oldu. 
Hemen o gün düğün yapıldı. 

Tran • K~n J:-·al 0P·1. 

* * * 
Gete, bütün cihana siyah ka

natlarını germişti. 

Saray donanmıştı. Yeni kralla 
k.-aliçe tahtlarına oturma~lardı. 

Zevk ve safa başlıyacaktı. Krali
çenin J:.oynunda, parmaklarında, 
kulı::ldarında Şiö • Tanın elmasla
rı vardı. 

Kan .. Lihn, şefkat ve muhabbet 
le karısının beline saı·ılmı;t, bu 
menfur ve menhus yerden uzak -
la1ıyordu. 

Bahçeleri geçtiler, havuzlardan 
dolaştılar, kapılardan çıktılar, Tu 
yen - Gayo yoluna geldiler. 

Orada, ı;adık hizmetkarlarını 

buldular. Hep birlikte, kral Ly' • 
nin evine gittiler. 

Şiö - Tan artık ağla.mıyordu. 

Zümrüt gözleri ışıldıyor, pembe 
dudakları gi!lüyordu. 

Kan - Uhn öyle mes'u!tu, ki 
yüzü tanınmıyacak kadar güzel
leşmişti. 

- Kraliçem diyordu, saadet, 
tahtın basamaklarında değildir .. 

1dare tele foou : 2-1370 
Telgrat adresi: Iııtanbul - (VARiT> 

Posta kutuını No. '41 

ABONE REDELLERI: 

Türkiye Ecnebi 
&nelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7MI • 14."IO 
3 aylık 400 .. 800 
1 aylık 150 • 800 .. 

lLAN UORETLERl: 

Ticari llllnlarm ııa.n sayıfaJarmda ean· 
timi 30 kuruştan başlar. Ok sayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

BUyUk, razla, devamlı ilAn verenlere a.lt 
ııyn tenr.ııa t varclır • 

Resimli llAnlann blr satırı 10 kuruştur. 

KUÇUK iLANLAR: 

Bir defası 30, lkl dıı~aııı 50, Oç defası 65, 
, _dört defası 75 vo on defası 100 kurU§tur. 
Oç aylık ua.n verenlerin bir defası mecca
nendir. Dört satın geçen UAnlarm fazJa 

satırları beş kuruştan hesap ed111r 

Bu küçük kulübede, dünyalar ka
dar mes'ut olacağız. 

- inanıyorum Kan - Lihn .. 
- Yazık, ki saadetini tamamla 

mak için, elmaslarla donatamıyo .. 
ı-um .. 

Şiö - Tan, gayri ihtiyari ellerini 
;erdi'.\nma götürdü ve gerdanlığı
rı, elinden alınan elmaslarını dü~ 
şündü, sonra kendini topladı: 

- Senin aşkın elmaslara bedel
dir. Her şeyi unu~up senin aşkrn
la mes'ut olazağım .. 

Kan .. Lihn gülümsüyordu. Ce
binde, berrak bir akar suyu andı· 
ran bir gerdanlık çıkardı: 

- Eevgili Şiö - Tan, al sana 
göz yaşlarını getirdim.. Bu göz 
toplc.'\mıştım. Bir mucizeyle yaş .. 
lar değişti, elmas oldu.. Bunları 

boynuna tak ve mes'ut olduğunu 
bana göster .. 

Şiö - Tan hem şaştı, hem de 
sevindi .. Kadındı.. Gençti .. Aşkı 
sevdiği kadar, elması da seviyor· 
du. 

-- - su 1 

111 Casusluk Maceralarından: il 

BİN MASKELİ KADU 
•• uç ölüm bahasına 

muvaffak 
casus, kaçmağa 
olmuştu 

- 65 
Bugünü takip eden gece esna • 

sında Violet Magg Almanyadan 
kaçmıya muvaffak olmuştu. Fa -
kat bu kurtulu! karşısına çıkan üç 
Almanın öldürülmesi sayesinde 
mümkün olabilmişti: Bunlar da 

üç jandarma askeriydiler. Sahili 
muhafaza ediyorlardı ve sırayla 

birer birer casus k!zm karşısına 

ÇJb:mışlar ve birinci jandarma gi
bi Violet Magg tarafından öldü • 
rülmüşlerdi. 

Violet Magg, göl kenarına va
sıl olunca sahil boyunca kurulmuş 
olan dikenli tellerin arasından, 

elbiselerini ve vücudunu parçalı
yarak geçmiş ve hiç dü§Ünmeden 
kendisini suların içine atmıştı. Ev 
vela bir müddet yüzertk iyice sa~ 

hilden uzaklaştıktan sonra karşı
dan görülen ziyalara göre istika • 
metini tayin ederek cenubu şarki 
istikametinde yüzmeye devam ey• 
lemişti. K!z kunduralarını, şapka
sını ve mantosunu çıkarmıştı. Yal
nız el çantasını dişleri arasından 
sımsıkı tutuyordu. 

Violet Magg bu suretle karan- ı 
lıkta bir saat kadar yüzmüştü. O
nun bütün endişesi istikametini 

!aşırmak ve gene Alnıan sahi • 
Jinde karaya çıkmamağa dikkat 

etmekti. Böyle bir şey yapacak o• 
]ursa, artık bir daha kurtuluş yok 
•- ?!'..-......,, A 1~-~1-·•- 1.---1--1 -

törleri gölün içinde dolaşıyorlar 
ve projektörleriyle etrafı araştı -
rıyorlar. Bu motörler hazan ca .. 
sus kızın elli metre uzağından ge

çiyorlardı. Fakat Violet Magg her 
defasında suyun içine dalıyor ve 
kırk eBi saniye kadar vu altında 

kalıyordu. Nihayet, Violct Magg 

uzun müddet suyun içinde yüzdük 
ten ve çabaladıktan sonra artık 

karaya çıkmıya cesaret ctmi~ti. 
Bu aralık garpten serin bir rüzgar 

esmeye başlamıştı. Violet Magg 

ayağının kumlara basmakta oldu
ğunu hissedince yürüyerek kara .. 
ya çıkmıştı. Ay da o esnada bulut-

ların arkasından sıyrılarak ortalı -
ğı aydınlatmıştı. 

Violet Magg etrafa bakındığı 
zaman sahilden yüz metre kadar 1 

içerde birkaç ev görmüştü. Bina .. 
enaleyh o evlere doğru gitmeye 

karar vermişti. Fakat çok zayıf 
düştüğünden yürüyemiyerek diz 
üstü çöküvermişti. Ancak, Violet 
Magg çok azimkar bir ktz oldu -
ğundan bütün kuvvetini bir araya 
topl<!;'uş ve sendeliye sendeliye o 

evlere doğru yürümüştü. Çünkü 
nerede bulunduğunu hir an evvel 
bilmek istiyordu. Nihayet o evler
den birisinin önüne kadar gitme .. 
ye muvaffak olmuştu. Bu evin ka

pısında bir levha asılıydı. Violet 
Magg o levhadaki ya-ııları okuya-
11~ : yacak bitgin bir h:ıldeydi . Yal~ 

mz levhanın altında kırmızı bir 
ı.tmin üzerinde. beyaz bir haç i -

ş:ı:.rcti gö:·rr:cye .muvaffak olmuş .. 
tu. İsviçrenin alameti farikası o .. 

ld.n bu ha~ işare~ini görör görmez 
Krz geniş bir nefes almış v~ ay· 

ni zamanda kendinden geçerek ol 
duğu yerde yıkı1ıp kalmıştı. 

Violet Magg ertesi !:abah u -
yandığı zaman kendisini fevkala-

de rahat bir yatakta görmü§tÜ· 
evin sahibi olan Mösyö Hörnli 
ni zamanda o köyün nahiye J1I 

dürü idi. Gece kapısının önÜll 
bir gürültü olduğunu ve bir İll· 
nın orada yere düşerek yuvarlı 
dığını duymuş ve kalkarak etı'1 

tetkik etmeye karar vermişti. ~ 
rı koca kapılarının önünde s 
sıklam ıslanmış olan genç bir ~ 
dının yattığını gördükleri zaJ11 
o kadını evlerine alarak misli 
odasındaki karyolaya yatırm'1~ 
gecikmemişlerdi. 

Violet Magg uyandığı za.~ 
Mösyö Hörnliye hangi yoldaıı 
viçreye geçmeye çalıştığını ve 
şına neler geldiğini anlatmıya t 
lamıştı. Fakat Mösyö Hörnli ~ 
zın bu sözlerine inanmadığını 
!atmak için gözlerini kıpırdat' 
rak gülümsüyordu. Bununla bt 
her Mösyö Hörnli kızın yaıd 
bir telgrafnameyi postaya kad 
götürmeyi kabul etmişti. Lo11d 
ya çekilen bu telgrafnamede ,~ 
şılmaz şeyler yazılıydı. Haslf\ 
lan bir teyzeden bahsolunuyot 
Mösyö Hörnli Alman ismini tıı 

makla beraber itilaf devletle' 
taraftardı ... 

Vio1et Magg kısa bir zal'flııf 
da iyileşmişti. Öğleyin bir arab' 
binerek Roma·r:horna gitmif, 
ah üstü Zürihe vasıl olmuş "e 

Sl2' ı Utn.:nı .,.nu 

tıktan sonra, Londraya inmişti 
Dai.ma sakin, soğukkanlı .,,e 

tidalli olan yüzbaşı Rengnart ' 
olet Maggm kısa cümlelerle hııl 

tan anlattığı şeyleri dinlediği 
man büyük hayl·et alaimi gös 
mekten kendini alamamıştı. 

kızın yaptığı işler tarihe geçı1' 
lan meşhur büyük casusların t 
etmiş oldukları muvaffakıye 

derecesinde yükseldi. Yü:t 

Rengnart bu muvaff akıyetlel' 
den dolayı gayet hararetli söf 
le Violet Magg'a teşekkür el1 

ten sonra İngiltere harbiye ne 
tinin kaydı hayat şartiyle ke~ 
sine bir maaş bağladığını "'t 
maaşın bir liva cenerali tah•'. 
na muadil olduğunu söylel1l1 

nihayet demişti ki: 

"- ... Mis Magg, herhalde 
iki hafta istirahat etmeye n:ııJ~ 
sınızdır. Y orgunluklanmzı çı~ 
mak lazımgelir değli mi?. 

Violet Magg başını ıall•Y' 
cevap vermişti: 

"- İngiltere harbe deve.rı' 
tikçe ben de vazifemin bat•11 

ayrılmıyacağım, Mister Renf 
Emirlerinize her an amadef 

Kız bunu söyledikten soıı'~ 
müddet susmuş ve ondan 1 

birdenb~re sormuştu: t 

"- Mister Raif Lenok• JI 

de?.,, . 4 O zamana kadar hi••!i· 
• yl 

gızlemeye muvaffak olan I 
Magg'm bu suali ilk defa 0 

onun hislerini meydana çı1'~ 
oluyordu. Yüzbaşı Rengnatt 

ben demişti ki: ti 
"- Yüzbaşı Lenoks bel f 

garp cephesi gerisinde çı !..ı 
.ı·,ıl" 

Daha bir saat evevl kencı1 

lefon etti.m.,, 



ıJediAodu 

Japon dumpingi 
Ceplerinde evlenme ehliyetnamesi 
bulunan 8bin genç kız ihraç edildi 
Japonyada imal edilen eıyanın/ bir zaman zarfında kurulan sekiz 

diğer memleketlerde >:&Pılan etya bin aileyi teşkil eden karı kocalar 
ile naad rekabet etiği malUındur. timdi ıayet mesut bir hayat geçi· 
aye ucuza mal olan Japon mamu· riyorlarmıt. 
laınnı muhtelif memlekelerdekı Tokyo, Yokohama ve Nagazaki 
ıanayii ziyaa utratmamaıı ıçın deki izdivaç mekteplerinde yemek 
Japon dumpinı'ne karıı o mem· pitirmek, dikit dikmek, terzilik 
leketlerde bir çok tedbirler aldığı yapmak, çocuk beslemek ve her ne 
ıık ıık gazetelerde okunmakadır. ıuretle olursa olsun kocayı mem· 
Buna rağmen gene Japon radyola· nun etmek için gayet esaslı öğüt
rının on, on bet lira, Japon otomo· ler verildiği için yeni kurulan se • 
billerinin üç, dör yüz liraya Mtıl· kiz bin ailenin mesut olmasına o 
makta olduğu gene ititilmektedir. kadar hayret etmemek lazım gelir. 
Bundan da anlqılıyor ki memle. Japonya bu ilk ihracat teşeb • 
ketler Japon dumping'ne karşı al .. hüsünde tamamiyle muvaffak ol· 
dıiı tedbirlerde büıbütün muvaf· duktan sonra yeni emteayı başka 
fak olamamaktadır. yerlere de sevketmeğe çalışacak 

Diyeceksiniz ki cihan iktiaadı· mıdır? 
yatını alakadar etmeıi Jizım gelen Bu yeni ihracat emteası gümrük 
bu Japon dumping'i ile "Yakıt,, m ten geçmiyeceği ve kontenjana fa. 
dedikodu sütunlarının hiç bir mü· lan tabi olmıyacağı ve hele takas 
nuebeti yoktur. Evett, düne ka· muameleleriyle de hiç bir ali.kası 
dar ben de bu fikirde olabilirdim. bulunmıyacağı için ilk nazarda her 
Fakat dün Avrupa gazetelerinde memlekette çok sürümlü bir emtea 
Japonyanın "imal,, etmeie ba, • olarak kabul edilecek gibi görünü· 
ladığı yeni bir ihracat maddesı yor. Yerli ıanayi dahi bu emteanın 
hakkında okuduium biry haber ü- ithalinden dolayı zarar görmiyece· 
zerine fikrimi deiittirmeie ve Ja- ğinden ıanayi erbabının da itiraz 
Pon dumping'ini dedikodu aütun- etmiyeceği tahmin ediliyor. Fakat 
larnıa reçirmeie karar verdim. bana kalırsa it bununla bitmiye . 
Çünkü ihraç edilmeje batlanılan cektir. Bu zamanda koca bulmak 
Yeni Japon malları izdivaç mek • hususunda çok zorluk çeken yerli 
teplerini ikmal eden ve evlenmeğe malı kızlar ve kadınlar uzak şark· 
talip olan Japon kızlarıdır. tan doğan bu yeni "sari tehlike,, ye 

J Y k b a kartı derhal birleıecekler ve ithal 
aPonyanın Tokyo, 0 0 am 

"' d b. edilmek iıtenilen bu diplomalı izdi ve ı,agazaıci ıehirlerin e ırer iz-
divaç mektebi vardır. Bu mektep- vaç namzetlerinin gözlerini oyma• 
lere devam eden Japon kızları ev.. ğa kalkışacaklardır. Her türlü 
lı ayatı için Jizım olan bütün ı , gümrük tahdidatından, konten· 
malumatı öğrenmektedirler. Mü _ janlardan ve takaslardan daha kuv 
tehauıs hocalar tarafından verilen vetli olan bu cinsi latif rekabeti 
deraleri takip eden Japon kızları ve kıskançlığı karşısında, yeni Ja· 
ta,hsil müddetini bitirdikten ıonra pon emteasınrn diğerlerinden da
ııkı bir imtihana tabi tutulmaka • çabuk olarak piyasadan çekilme • 
dırlar. Bu imtihanda muvaffak ğe mecbur kalacağına füphe etme· 
ola k 1 · d• h melidir. . n ız ar ız ıvaç e liyetnamele .. 
rıni alarak mektepten çıkmakta • 
dırlar. 

Dedikoducu 

Şimdi, Japonya hükilmeti son ~ 8 Ü R S A !'!'!!', 
•~nelerde ihraç etttijti çeıit, çe - f Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer

tıt etyaya kartı mahreç bulmak ı !erinde 4 Temz. da muamele görcnler
huıuıunda güçlük çekmeie ba11a .. i dir.] Rakamlar kapanış flatlarını gösterir. 

hıca ve Avrupada ve aair yerler • 1 nukut (Satıt) ---
de Jnnan kapıları yaV&f y&Vaf ka- * Londra 633, - • VIJ ana ~s. -
P&Junce o memlekelerdeki aanayi * Nevvorır 123. 50 * l\Jatirır t!I, -
Paıu • Parls 168. ::o * Berlln 46. _ 

nce o memlekelerdeki sanayii * Mlllno 214, - • Varşova 2a, _. 
~-&rrır etmiyecek bir ihraç. em· * Brlihel ı 18, - • B11dapeşt• ~7. -
--.ı b 1 * Atina 25, - * BOkreş 18, SO 

•• I U mafa ç.alıfDUf ve uzun • Cenevre PIO, - • Belgrat !14, -

~Uddet düıündükten aonra o üç "Sofya ~4. - · * YoLohamı 34, -
1Zdi\' k b nd ık J * Amıterdam 84, - * Altın 923, -
le Laç me te i en ç. an apon • Prıg ıoo. - *Mecidiye 36, so 1 

t 
'Zı-rınrn mükemmel bir ihraç em- * ~tntho'm a1. - • Rnlrnnr !37. -

l'" • !c:'til edeceg"'ini dütünerek on --ar . Çekler (kap. sa. 18) 
rllkrar. etmese baılamııtır. • Londra 6;,6.!iO • Stolı:holm 3.o; 

• kafileyi teıkil eden ve hep- • Nevyork 0.7958 • Viyana 4,29 

••nin ceb;nde birer evlenme heli • • Paıts 12.06 • Madrlr 5.8117 
Yetn aJ • Mlllno 9.'.!7 - • Rerlin 2.106:' 

ıınesi bulunan •ekiz lrm pon * Brüksel 3.4075 • VarşoYa 4.2010 

~zı geçenlerde, yeni teıekkül eden • Atin~ Sı!. 39'25 • Budapeşte 4,0•5 ı 
'Yl&nçakuo memleketine ihrac edil· * Genevrr ".441:1 • Rükreş 79.201 
lbİftir. - * Sofy a 66, ı 35 • Delgraı 53 41 

• .Amsterdam ı.112 ; • Yokohama 9.65i?5 

Şhndi Japonyanın hakimiyeti • Prıg 19,1112 * Moskova ~uo 

~da bulunan ve evvelce Çin dev ı :/;-===:::;;E=S=H;:;;=A=M====lll 
~bue ait olan Mançukuo memleke- iş Bankası 8.90 rerkos --,ııo j 
tı tekiz bin Japonyalı izdivaç Anadolu 27.05 Çimento as ı ı .2s 
talebe.· • ha Re}t 2 ~o Onyon De~ - .oo 
y . ını raıretle kar,ılamıştır. sır. llayrlvc . - 00 'ark ne~ -,00 

enı devlet teıekkül ettikten ıon· Merkez Bankası :;7,-~ Balya - ,oo 
ra oraya Japonyadan bir çok me- u. Sigorta ıo,8~ ~ark m. ecza -·,OO 

Ö d Bomontl f~,65 Telefon -.oo 
mur • n erildiğinden ve bunların 
büyük bir kııını hekir olduğundan istikrazlar 
tekiz bin kız Maıaçukuo'ya ayak ııı-.=,9==3=3T=ü=rlt=Bo=r~.1=2=8.=60~=E=le=k=tr""'ık===_=.o=o 
~ pek aı zbir zaman aonra • . • il • Tramvay - .o 
ICaplf& kapıta alınmlfbr I I . " _ 111 'il7. ıo Rıhtım 16,90 
lhacle tek .,. .____ • Ç e • lstlkrlzıDahlll 1 93,- Anadolu ı 47 65 
L-.a · il' ••:ı:ın bile kocaaız ka• Ergani Jstllı:ruı 93.75 Anadolu ıı 41.65 

...--malizmımalızunetrafmaba- ı9ts Mü A - .oo Anadolu m 48.fO 
löıuna.m. ha ,. ı • Rıfdat - 00 • l\TUmessli .'\ 48,0S 

ce !tıumamıttır. Ga· .. 
zetelerde okunduğuna göre pek az .. 

tahviller 
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Kadın, Deniz Ve Yel değirmeni ! 
Amerikan film yıldızlarından 

Rubi Keyler, yelkeninin ıekli yel 
değırmenlerinin ıeklinden mül • 
hem bir sandal yaptırmıttır. 

Yıldız, bu sandalın yel deiir
meni ıeklindeki yelkeninden iıti· 
fadeyi bilmekte, yelkeni çifte 
kordonla çekerek, rüzgarın esi • 
tine göre idare etmektedir. 

Devrilmemeıi için iki atağı ta· 
rafında bazı emniyet tertibatı da 
bulunan bu ıık ıandalın içerısı, 

yumuşak yastıklarla dö§enmiıtir. 
Bir tarafında da tuvalet takımı 
vardır. Yıldız, sabah tuvaletini 
çok defa sandalında yapıyormuş! 

Resimde, Ruhi, Keyleri Kata
lina lzland ıahilinde, kendi is
mini taşıyan orijinal sandaliyle be 
raber görüyoraunuz ! 

SahralJı kebirde esirler 
Kabilelerin elinde muhtelif milletlerden bir çok 

esirler bulunuyormuş ... 
"Gorriere della Sera,, gazetesi keıçe malum olan harpte, Abdül- fından ele geçirilmit olan ltalya 

yazıyor: , kerimin kıtaatı tarafından esir a· ve Alman esirleri de vardır. Bu 
"Bir kaç aenedenberi Sahrayı lınmı,tır. esirlerin para mukabilinde kurta· 

kebirde bazı kabileler tarafından Martinezin raporuna göre, umu· rılmasının kabil olacağı Martinez 
esir edilmit olan bir lıpanyol za- mi harpte Tuareg kabileleri tara- tarafından iddia edilmektedir.,, 
biti eıareten kaçmağa muvaffak rıı11111ıııııı1111111ııııııı1111ıııııı111111ıııııı1n111ıııııı1111111ııııı111 111 rıııııı111111 :ıııı111111ııııııı1111ııııııı111111ıııııı111rıııııııı111111ıırııı1111111ııı ııııı ııtıı 

olmuı ve lıpanyanın lfni müıtem- "Seyyar Filozof,, Üniversitede ders kitapJ
1

~r 
lekesine salimen vaaıl olmuıtur. lstanbulda Üniversite rektörlüğü tarafın 

dan hukuk, edebiyat, tıp ve f e 
fakültelerinde bulunan profeıör 

iki sene evvel Azana kabineıi 
ve hassatan hava işleri nazırı, Sah
rada bulunan Avrupalı esirler hak-

kında malWııat alınmaaını koman
dan Martinez Eıteve teklif etmiı· 
tir. Komandan Martinez yerli 
ahalinin yardımı ile bütün Ceza -
yir ıahrannı gezmiı ve Niger'in 
civarma kadar vaaıl olmuıtur. 

Bütün vaziyeti bihakkın anladık· 

lngiliz gazetelerinin "Seyyar 
filozof,, adını verdikleri, tek ba -

şına. seyahat etmekle maruf M. 
lllion, geçen nisan ayında Londra
dan hareketle Tibetin henüz keşf 
olunmamış mıntakalarma gitmiı • 
~i. Mumaileyh, Avrupanın bir çok 
ıehirlerinde konferanslar verdik • 
ten sonra bu defa bir kaç gün kal
mak üzere lstanbula gelmiştir. 

lere yeni ders senesi l>~~lna kad 
kitaplarını hazırlamaları bil~iril 
mittir. Her profesör kendi dersi 
ne ait kitaplan hazırlıyacak, bu • 
retle yeni ders senesi başında tal 
beler sıkıntı çekmiyecektir. 

Ekmek fiyatı 
M. lllion, buradan Irana gide -

tan aonra hükilmete bir takım ma· cektir. Belediye nark komisyonu top 
ruzatta bulunmuıtur. lanmı§, ekmek fiatını dokuz k 

Sahrada lapanyalı esirlerinmev- Maden takasının müddeti otuz parada ibka etmi§tir. 
cudiyeti muhakkakbr. Bunların Bir sene müddetle ihdas edil • =:u:au::o.::nım:1111111:1a:::n:ın:ın:n1::11111 
ekserisi Afrikada Fransız ıahra • miş olan maden takasının hangi DIŞ DOKTORU 
sında, yerli kabileler tarafmdan tarihe kadar devam edeceğinde 1 o b ey t sa it 
muhafaza altında bulunmaktadır dd h ı ı b ı! tere üt ası o mut ve unun Ü· 11 F t'h K .. "k T 
ve bir çoğu lapanyol zabitleri ve · . A • İ": a ı aragumru ramvay 

zerıne ıktısat vekaletı bu müdde .. d ... N 4 askerleridir. · 20 ... 1934 b' ... · ·ı! uragı 0
• tın agustos te ıtecegını :::::mım::::mc:::a::•------

1921 ve 1924 ıenelerinde, her alakadarlara bildirmi§tir. 

flAK/1 qezintisini unutmalJınız 
Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bır program hazırladık 
Gazetemiz okuyucularına 

mahıus olmak üzere bir gezinti 
tertip etti. Bu gezintinin vapur· 
la denizde veya huıusi bir tren • 
le lstanbuldan uzakça, sık ağaç
lı ve çok ferah bir yerde yapıl • 
ması, buna ittirak edeceklerin 
ekseriyetinin arzusuna bırakıl • 
mıştır. 

Bu gezintiye davetli olarak 
iıtirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on bet Haziran • 

dan itibaren gazetemizin batlı • 
ğının yanında neırine batladı· 
ğmıız kuponlar mukabilinde bi· 

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

gibi müvezzilerden de istiyebi • 
linin iz. 

Gezintimiz içiı:ı hazırladığı • 
mız proğram bir çok sürprizler· 
le doludur. Meseli musiki kısmı 
herkesi tatmin edecek \ekilde 
tertip edilmittir. Bundan ba§ka 
musiki yalnız vapurda kalmıya
cak, gidilecek yerde de gezinti -
Jr. i,tirak edenleri takip edecek· 
tir. Proğramı neşrettiğimiz 

'·nkit mükemmel, vadimizin yal
nız kelimeden ibaret olmadıiı 
görülecektir. 

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

lacaiı için bilihara toptan ku· 
pon tedarik etmek iıtiyenler a· 

rasında belki mütkülit çekecek· 
lerdir. Bu itibarla henüz kupon 

biriktirmiye baılamıyan okuyu

cularımız varaa kendilerinden 

bu işi ihmal etmemelerini ve ek· 

ıiklerini ıimdiden tamamlama

ları lüzumunu itaret ederiz. 
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Hakimler 13. yihası üzerin-.. Haftalık 
de hararetli görüşmeler 

(Ha:t tarafı birinci ııayıtada) 

Raif Bey (Trabzon), Memle

ketin geniı, halkın fakir, masari

fin ağır, binaenaleyh halkın bir

çok külfetler kaı-şısmda bulundu -

ğunu, adaletin tamamiyle tesisi 

için mahalli mahkemelerin takvi .. 

yesinin daha ameli olduğunu ileri 

sürdü. 

Bilahare Mahmut Esat Bey söz 

aldı: 

- Arkadaşımız vekil beyle 

Şaban Sırrı ve Raif Beylerin bu 

mevzu üzerindeki izahatlarını dik 
katle dinledim. Fakat işaret et -

mek isterim ki bu beyanat bana 

müsbet bir kanaat veremedi. Bu -

gün biri gizli, diğeri aleni iki mu

hakeme usulü vardır. 

Eski usul mahkeme sistemi eı

ki bir sistemdir. Bugün bunu 

Fransızlar da tatbik ediyorlar. 

Fakat Fransız hukukçuları bu geri 

usulden ıikayet ederek ilgasını is

tiyorlar ve Alman münakaşalı 

muhakeme usulünü kabul etmek 

mecburiyetinde kalacaklarını söy .. 

lüyorlar. Her ikisi mukayese edi

lecek oluna, gizli muhakeme u

sulünün geriliği ifade ettiği, diğe

rinin maznunun lehine ve adaletin 

tevziine daha uygun bir sistem ol

duğu görülür. 

Adliye vekili tekrar söz aldı 

ve mevzuu tekrar anlatarak mad

denin layihada ibkasmı yani mah

kemei temyizde ağır ceza davala

rmda duruımanın kaldırılmasını 

istedi. Müzakere kafi görüldü. 

Mesele reye kondu. Ve neticede 

layihanın bu maddesinin tayyına 
kar4JI •erllg\ . ., 

Ankara, 4 ( A.A.) Büyük 

Millet Meclisi bugün saat 14 tere

is Kazım Pa§a Hazretlerinin reis

liğinde toplanmış ve iki celse akt 
etmiıtir. 

Birinci celse: 

Hakimler kanun~ cezaya müte-

allik olup encümenden gelen 88 in

ci maddesi ile diğer iki maddeıi 

ve evkaf umum müdürlüğünün 

1927 senesi bütçe kanununun be

tinci maddesi hükmünün değişti

rilmesine yapı ve yo1lar kanununa 

hir madde ilavesine, Isparta vila· 

yeti hususi idaresi tarafından ya

pılacak istikraza, vilayetler hususi 

idarelerinin borçlarına ve 1934 
mali senesi bütçelerine, Maarif Ve

kiletine bağlı mektep ve müesse

selerde lcullanılacak yabancı dev

let tebaasından muaUim, mütehas

Paıa Hazretleri, bu münasebet

le demİ§lerdir ki: 

- Arkadatlar; bugün çok muh

terem ve değerli arkadaşlarımız -

dan Kastamonu mebusu Muhtar 

Beyefendinin vefat etmiş olduğu

nu size haber veriyor ve teessürle

rinize tercüman oluyorum. 

Muhtar Bey, milli mücadelenin 

ilk günlerinden itibaren vatan ve 

memlekete büyük hizmetler yap· 

mııtır. Kendisinin ziyaından do

layı teessürlerimi tekrar eder ve 

hürmeten bir dakika sükut edil • 

mesini teklif ederim. 

Bir dakika ıesaiz ayakta durul

muş ve bunu müteakip Tekirdağ 

mebusu Cemil Beyle, Gireson ve 

Diyaribekir mebusu Ihsan ve Ka

zım Pataların ve Diyaribekir meb

usu Halit Beyin, İran Şahenıahı 
Ala Hazreti Humayunun Türkiye

yi teşrifleri münasebetiyle de muh-

telif yerlerde Büyük Gazinin ve 

Başvekil Paşa Hazretlerinin hu • 

zurları ile kara, deniz, hava kıta

atı ve müesse&atmca yapılan tat

bikata ve geçit resimlerinde ordu

muzun bakımı ve talim ve terbi -

yesi için yerinde sarfedilen emek

lerin muvaffak olduğu, muhterem 

Baıvekilimizin muhtelif vesilelerle 

vaki beyanatından da anlaşılmıt 

olduğundan Milli Müdafaa Veka· 

leline Büyük Meclisin takdir ve 

tesekkürlerinin iblağının tahtı ka

rara alınması hakkında mÜ§tere • 

ken verdikleri takrir okunmuş ve 

alkışlarla, müttetfikan kabul edil-

dikten sonra, Milli Müdafaa Ve -

kili Zekai Beyefendi kürsüye gel
m\ş ve !U beyanatta bu1unmu!tuT~ 

"-Yüksek heyetimizin ordu hak· 

kında izhar buyurduğu yüksek 
takdir, ordusunu, zabitanını ve 

kahraman efradını, Büyük Mecli

sin ne kadar muhabbetle ve ne ka· 

dar takdir ile muhafaza ve hima

ye ettiğinin yükıek tezahürü ola

rak telakki ederim. 

Milli Müdafaa Vekaletini ve ve-

kaletin mesaisinde, teşkilatında 
başlıca mühim amil olan Büyük 

Erkanı harbiyeyi, yüksek kuman-

da heyetini ve zabitan heyetini mu

vaffak eden daima yüksek heye

tinizin büyük teşvikleri ve takdir

leri olmuıtur. Bu teşvik ve tak

dirleri ordunun kahraman efradı-

na, zabitanına ve yüksek kuman· 

da heyetine ve Büyük Erkanıhar

biyeye arzedeceğim. 

sıs ve ustalara, ceza mahkemeleri Şüphesiz bu takdirler, ordunun 

usulü kanununun bazı maddeleri- mesaisini arttıracak ve vatanı mü

nin değiıtirilmesine, polisin vazi • dafaa etmek hususundaki yükıek 
fe ve salihiyetlerine, hudutta zu- kudret ve kabiliyetini çoğaltacak
hur eden ihtilafların tetkik ve lial- tır. (Alkışlar) 
line müteallik Türkiye Cumhuri - Bundan sonra vergi bakayaaı -

yeti ile Sosyalist Sovyet Cumlıuri nın tasfiyesinde ve mükelleflere 

yetJeri ittithatdı arasında 6 ağus- ·bazı kolP.ylıklar gösterilmesine, a

toı 1928 tarihinde aktolunan mu- razi vergisi kanununun üçüncü 

kavelenamenin yeniden altı ay maddesine, tahsili emval kanunu-

temdidi haJ,,:kındaki protokolun na hir madde ilavesine, 2502 nu· 

taadikına, Suriyedeki Türklere maralı kanunun üçüncü maddesi

ait emlak ile Türkiyedeki Suriye- nin değiştirilmeı:ne dair kanun 

lilere ait emlakı: dAir protokolun layihaları müzakere ve kabul edi1-

altı eıy daha temd:dine ait kanun mi~ ve perşembe günü saat 14 te 

liyih'\11.rı müzakere ve kabul e- toplanılmak i.ıze:-e celseye nihayet 

dildi. verilmi§lir. 
lk:ir.=; c:elsede: !:==--== ·===m::•1111111-1111rm::u 
Cel~in açılı§mı mü.teakip, reis n Yurttaı ! ıı 

Mn.n P.'.i.§a Hazretlerı Kast~~o-ıH Az, çok kazancından mutlakasi 
no lheh•ısu muhtar Beyefendının :: t f ·f d' borcundur :i .. asarru vazı en ır, • ii 
wt9t etcait olduğunu Meclisi aliye ! B • • b.1 b il :. .......__ ~ '- E • unu 'Yt ı , e e ve yap. 1 
- ! Te M""'numun hah- 5 Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
PUma hn~eten bir dakika sükut :! !. 
m'I" 
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8 Temmuz Pazar 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,10 Solist ko!lseri. 19: Musahabe. 

19,15: Piyano konseri. 19,45 Musa • 
habe. 20,15: Piyano refakatile orkes
tra konseri. 21: Musahabe. 21,12: Ke
man konseri. 21,50: Haberler. 22,02 
Ne,eli neşriyat. 23: Musahabe. 23,30: 
B.B.C. danı orkestrasının plakları 
( Henry Hali. 24,05 Dans musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
12: Radyo orkestrası. 13: Musaha

be. 13,45: Hafif musiki. 14,15: Musa
habe. 15: Köylü ne§riyatı. - Musaha
be. 18,15: Plak. 18,30: Köylülerle has
bihal. 19,5: Jan Marku orkestrası. 
20,30: Üniversite. 20,4f.: Plak. 21: Mu
sahabe. 21,15: Dans musiki. 22: Mu • 
sahabe. 22,15: Radyo orkestrası. 

230 Khz, LüKSEMBURG, 1304 
m. 

İngiliz neşriyatı. 21: Hafif musiki. 
21,30: Musahabe. 22: Senfonik plak 
konseri. 22.45: Plak. 23,30 Dans mu
sikisi. 24: Piyano konseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Opera orkesll'ası.' 20: Harpa 

konseri. 20,30 Musahabe. 21: Spor ha
berleri. 21,15: Tiyatro temsili. 23,30: 
Haberler. 23,50: Cazbant. 24,20 Si -
gan musikisi. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Mancinellinin (Ero e Lean

dre) isimli operet temsili. 
592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
20,10: Haberler. 20,20: Piyani kon· 

seri. 21: (Dans süsse Maedel) isimli 
Heinrirh Reinhardtın operet temsili 
23,15: Haberler. 23,30: dan ikiye ka· 
dar: Caz. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20: Cembal aletile konser, 20,30: 

Haftanın haberleri, 21: Musikili kart• 
şık ne!rİyat, 23: Aktüalite, 23,30 Ha
berler, 23,45 Dans musikisi. 

9 Temmuz Pazartesi 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Taganni konser. 19: Musa· 

habe. 19,15: Plak. - Musahabe. 20,40: 
Plak (,al'.kılar.) - Musahabe. 21,12: 
Hafif orkestra konseri. - Haberler. 
vı. 22, 12: Senfonik popüler konser. 
23: Edebi bahisler. 23,15: Dans mu -
siki si. 

823 Khz. BÜKREŞ,364 m. 
13 • 15: Her günkü ne!rİyat. 19,05 

Karı,ık konser. 20: Üniversite. 20,15: 
Radyo orkestrası. 21: ltalyaya dair kon 
feranı. 21,15: Oda musikisi.21,45: Pi
~'-· •••i - H ti I ~ 
vehane konseri. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 
m. 

İtalyan netnyatı. 20: Piyano kon
seri. 20,20 Piyano konserinin devamı. 
20,40: Mutahabe. 21: Haberler. 21 ,20: 
ltalyan musikisi. 22,20: Radyo orkes· 
trası. 22,45: Yeni musiki. 23,15: Dans 
plakları. 

5445 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Sigan musikisi. 21,15: Buda • 

pe,te hayvanat bahçesinden naklen: 
Verdinin (FAUST) operası. 22,15: 
Haberler. 24: Plak. 

713 Khz. Roma, 421 m. 
21,45: Coınariden naklen arzuya ta· 

bi konıer. 22,45: Musahabe. 23: Var
yete. 24: Haberler. 

950 Khz. BRESLAV, 315 m. 
20: Neşeli parçalar ve dans musİ· 

kisi. 21: Haberler, 21,15: Vag,ner?en 
ıarkılar. 22,15: Franz Bou~an ın ış • 
tirakile danı musikisi ve hafıf havalar. 
23: Avusturya. 23,20: Haberler. 23,45 
Piyano Keman kon!erİ, 24: Yabancı 
musiki plaktan. 

10 Temmuz Sah 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Piyano konıeri'. - Musaha

be. 19,15: Popüler senfonık orkestra 
konseri. 19,45: Musahabe. 20,15: Ta
ganni (Piyano refakatile) - Muh • 
telif bahisler. 21:12: (Le Chatau Han· 
te) isimli üç perdelik operet. 23,30: 
Musahabe. 23,45: Dans plakları. 

823 Khz. BÜKREŞ. 364 m. 

13 - 15 Her günkü neşriyat. 19,05: 
P. Motai takımı tarafından taganni 
konser. 20,30 Üniversite. 20,45: Plak. 
21: Konferans. 21,15: Senfonik kon • 
ser. 22: Musahabe. 23,15: Senfonik 
konser. 

230 Khz. LÜKSEMBURC, 1304 
m. 

Belçika neşriyatı. 21: Dünya haber
leri. 21,20: Akordeon ile parçalar. 
21, 45: Akordeon konserinin devamı. 
22: Cazband. 22,40: Senfonik konsf'r 
23,40: Dans plakları. 

545 Khz. BUDAPEŞE, 550 m. 
20,30: Neşeli musiki ve ıözlü neş· 

riyat. 23: Haberler. 23,20: Sigan mu
sikisi. 24: Opera orkestra!ı konseri. 

713 Khz. Roma 421 m. 
21,45: Karıtık konser. 22,15: (IJ 

deragliamento del direttisimo) isimli 
komedi. 22,45: K:ırışık konser. 23: 
Hafif musikisi. 24: Haberler. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
20,25: Bando mızıka. - Musaha

be - Mızıkanın devamı. 21,55: Cho
pinin eserlerinden konser. 23: Haber-

llltllllRU Ulll!I HlllH!l llnllH!!llllRll llll llltllll 1!11!1! lllft~ 

Radyo ~~~!~.1 
lcr. 23,15: Holzer orkestrası. 24,50 
Musahabe. 1: Danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20: Balalayka konseri, 21 : Haber

ler, 21,15 Org konseri. 21,45: Neşeli 
bir skeç, 22,55: Musahabe. 23,20: Vag· 
nere dair musahabe, 24: Gece musik-
ısı. 

11 Temmuz ~arşamba 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Piyano konseri. 19: Musa

habe. 19,15: Plak. 19,45 Musahabe. 
20,15: Cift piyano konseri. 20.50: Ha
ber!er. 21,12: Orkestra - Neşeli mo
noloğ. 21,50: Haberler. 22,12: Tagan· 
nili solist konseri. 23: Musahabe. 23:15 
Dans musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Her günkü netriyat. 19,05 

Orkestra konseri. 20: Üniversite. 20,15 
Radyo orkestrası. 21: Musahabe. 21,15 
Oda musikisi. 21,45 taganni. 22,30: 
Keman konseri. 23: Haberler. 23,30: 
Kahvehane konseı·i. 

230 Khz. LKSEMBURC, 1304 m. 
Lüksemburg neşriyatı. 21: Dünya 

haberleri. 21,20: Lüksemburg musiki
si. 21,35: Koşu haberleri. 21,40: Kon
serin de\·amı. 22,10 Piyano konseri. 
23: Taganni. 23,30 Dans plakları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,30: Macar halk §arkıları. 19,45: 

Musahabe. 20,15: Piyano - keman so
natları. 21: Musahabe. 21,30: (Poszt
anrn şarkısı). isimli musikili temsil. 
22,45: Haberler. 23: Dans musikisi. 
24: Sigan musikisi. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: (Dalitto e castigo) isimli 'TIU· 

sikili temsil (A. Pedrollo.) 
592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
20,10: Musikide gülü§ (plak ve 

söz.) 21,35: Aktüalite. 21,50: (Cüneı, 
ay ve yıldız) isimli neşriyat. 23: Ha
berler. 23,15 Şarkılar. (E,·a Hadrabo
vn tarafından.) 24: Gece konseri, Caz
band. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20 Taganni, 21 Haberler ve saire, 

21,30: Radyo orker.trası (Tagannili). 
23,20: Haberler, 23,45: Dans musiki-
sı. 

12 Temmuz Perşembe 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Franz Leharın eserlerinden 

konser. 19: Konfernns. 19,15: Vilna-
• .. uf~· fl"k. ' · ergten eşe ı neşrıya . :lU1'lV:In_ • 

Musahabe. 21,12: Tagannili popüler 
konser. 23: Konforans. 23,15: Danı 
musikisi. 24: Musahabe. 24,05: Kon
ferans. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neşriyatı. 19,05: 

Cr. Diniku orkestrası. 20,30: Üniver· 
site. 21: Plak ile Puccininin (MADAM 
BUTTERFL Y) operası 

230 Khz. LÜKSEMBURC 1304 
m. 

Alman neşriyatı. 21: Dünya hava· 
disleri. 21,20 Karışık konser. 21,40: 
Konserin devamı 22,05 Taganni. 22,35 
Alman konseri. 23,30: Dans musikisi. 

545 Khz BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Askeri konser. 20: Karışık mu

sahabe. 20,30: Plak. 21,20: Musahabe. 
22: Sigan musikisi. 22,45: Musahabe. 
23,05: Konferans. (siyasi) 23,20: O • 
pera orkestrasının konseri. 24,20 caz
band. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21 45: Mütenevvi nesriyat. 22,45: . . . 

Mizahi neşriyat. 23: Hafif musıkı ve 
dans parçaları. 24: Haberler. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
21: Senfonik konser. 23: Haber -

ler. 23.U:: Seyahat hilkkında fransız • 
en ; :mferans. 23,25: Holzer Radyo or
kestrası - Musahabf'. 1: Palmhof kah 
vesinden dnnıı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 31!1 m. 
20: Silezya nesrivatı, ?.1,15: (Ba

riton) taganni. 2145 Neşeli mıuiki. 23 
Musahabe, 23,20 Haber!er, 23,45 G~
ce musikisi. 

13 Temmuz Cuma 

20,45: Plak. 21,45 (Radyonun rad· 
yosu) iamindeki orkestra konseri. 23, 
30 Ş. Bura Sigan takımı. 24.30: Danı 
musikisi. 

21,45: Senfonik konser. 23: (La 
lambala di Norimberga) isimli ope"• 
temsili (A. Adam) 

592 Kh:.ı:. VlY ANA, 507 m. 
20, 1 O: Bando mızıka. 21: ( Apothe· 

ker Friedl isimli halk piyesi. 23,30: 
Aktüalite. 22,50: Seyahat neıriyatı 23: 
Haberler. 23,15, Yaylı sazlar konseri. 
(Mo7.art, Beethoverı.) 24: Cazbant. 

950 Khz. BRESLAU. 315 m. 
20: Karıtık ne~riyat - Müsaha • 

be, 21,15 Muıiklli bir temsil, 21,45: 
Skeç. 22.15: Halk dansları. 23,20 Ha· 
berler, 23,45 Dans musikisi. 

14 emmuz Cumartesi 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,25: Tagannili solist konseri. 19: 

Edebi neşriyat. 19,15 Popüler senfonik 
orkestra konseri. l 9,45 Musahabe. 20, 
15: Plak. 21: Chopininin eserlerinden 
mürekkep konser. 21,30 Musahabe. 
21,40 Org ıenfoniıi - Musahabe. 22 
12: Fransı.ı eserlerinden konser 23: Ak 
tüalite. 23, 1 O: Plak ( ıeıli film) 24: 
Musahabe. 24.05: Danı musikisi. 

823 BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Her günkü ne9riyat. 19,05 

Oniverıit.e. 20,45: Plak. Müteakıben 
"14 temmuz,, Fransız milli bayramı 

neıriyatı. 21: Franı.a. 21, 40 Fran11z 
eaerlerinden teşranni. Musahabe hakkın 
da konferans. 21, 10: Fransız muıikiıı 
22,20 Fran,ız eserlerinden konıer. 

230 Khz. LÜKSEMBURG 1304 
m. 

Fransız neıriyatı. 21,20: Çocuk nef
riyatı. 20,40 Plak. 22: Musahabe. 22, 
05: Radyo orkestrası tat"afından karı· 
tık ne§riyat. 22,55: Haberler. 23: Fran 
sız konseri. 24,10 Dans plakları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. SSO m. 
20,30: Taganni (Operalardan) 21: 

Tiyatro. 22,40 Haberler. 23: Danı mu• 
sikiıi. 24: Opera orkeıtrasr. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21, 45: La Conquiıta di Nev-York, 

isimli musikili temsil ( Dax) 
592, VIY ANA 507 m. 
20,20 Çift piyano konıehi. 21: "Üç 

zavallı şeytan,, isimli Weinberıerin o
peret temsili 23,15: Haberler. 23,30: 

ece f<Önı~~ı.' a u--1..•ts... 1 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
21 Habc:rler, 21,10 Operalardan mü · 

rekkep kor.ser Tagannili. 23,20 H11 • 
herler, 23,45 Dans musikisi. 

Bir Şark mişakı 
düşünülüyor 

Prag, 4 (A.A.) - Mebuıan ve 

ayan meclisleri, küçük itilaf dev

letlerinin Fransa, Balkan itilafı 

devletleri ve Sovyet Rusya ile, 

milletler cemiyeti fikirleri dahilin· 

de, teşriki mesaide bulunarak bir 

~ark misakı akli husu,unda M. 

Benes tarafından verilen izahatı 

taıvip etmişlerdir. Yalnız milli 
demokratlar Sovyet Rusya ile mü

nasebat hususunda kuyudu ihtira

ziye dermeyan etmitlerdir. 

Doktor · Operatör 

Alımet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Oo\.;tor • Operatör 

iffet Naim H. 
.. · errahi hastalıkları mütehassıs ı 
\JuaH·ıı.: a t1Jrı 10 I.:? Orı:tkö\ ~ıfa 
rnrdu 15 18 Bc'o~iu lc:ıiklal cad 19 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Şarkılı musiki. 19: Musaba· 

be. 19,15 Plak. - Musahabe. 20,15 
Hafif musiki. 20,40: Plak. 20,50 Spor 
haberleri. 21,12: Senfonik orkestra 
konseri. 23: Föyton. 23,15: Orkestra 
24: Musahabe. - l'ı.:ldon 42.!.!I \c 41900 -

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Her günkü n~şriyat. 19,05 

Ork~stra 1 on~eri. 20: Üniversite. 20, 
15: Radyo orkestrası. 21: Konfcra:-ıs. 
21,15: Trio oda l:onseri. 21,45: Muu· 
ha be. 22: Mme Marie Valerine tarafın· 
dan tagnrıni. 22,30: Çift piyano ile 
yeni musiki. 

230 Khz. LÜKSEMBURG 1304 
m. 

Ho!nndn neşriyatı. 21: Dünya haber 
!eri. 21,20: Karışık konser. 21,?:': 
Musahabe. 21,40: Konserin devamı . 
22: Radyo orkestrası 22,30 Piyano kon 
seri. 23: Taganni. 23,35: Danı plak • 
lan. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

ZAYi 

Fatih ıubesinden aldığım asker 
teskeremi 

lacağım. 

(183) 

zayi ettim. Yen isini a• 
Bekir 

§ Gazi Osmanpa,a mektebindeO 

aldığım 1436 No. lu tasdikname -

mi zayi ettim. Yen isini alaca -

ğımdan eskisinin hükmü yoktur· 

İbrahim ojltı 
( 182) Yqar 
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! Yeni Eserler : 
~ ~ 

~ "Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı : 
~ = 
~ Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali .. en muhal·= 
=·et eserlerinden ıeçme kitaplann tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, i = tercüme külliyatı altında yıl da muntazam f asdalarla otuzi!la 
~cilt kada_rı.nın çıkarıl.maaı. su~et~yle yüz ciltli~ bir kitaphane vü ·ı 
§ cuda getırılmesi temın edılmıştır. En kudreth kafaların, kalem -= 
==lerin yardımlarına müracaat olunniuıtur. il 
-=== li!E!i1 

ii Dördüncü kitap 1 

I~~ Devlet ve ihtilil i 
Lenin : Haydar Rıfat ~ 

f§1 fiatı 75 lıuruı. Tevzi mcrkeıi VAKlT kütüpbaııcıi 
~ latanbul Ankara caddesi 
~ 
~ 

~ Şimdiye kadar basılanlar 
~ 1 1 !! ~ Dün ve yarın ( tercüme küUiyahodan ) basılmış o an ar E!!i: 

~ sıraaiJe şunlardır : ii ! 1 inci kitap SAFO Müterecimi: Haydar Rifat 100 Kş. = 

~ 2 ,, " AiLE ÇEMBERi,, 1. H. Alitan 100 " = 
füS 3 ,, ,, TİCARET, BANKA ve BORSA ~ 
;ı lktııat doktoru: Muhlis Etem 75 .. i 
~ 4 ,, ,, Devlet ve ihtilal 

I
~ Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, ! 

"Diin ve Yarın tercümekülliyatmrn yakrıı ı ıa neşrolunacakl 
eserlerinden bir k~çı da şun!::ırdır: ~ 

e==I 1 - Sınıf kavga11: Kauski: Sabiha Zekeriya Hanım. :: 
~ II - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. 

ı 

::=:: :: :; : :::::=: :::: :;: ::: :::: ::: :n ::::;:::::: ::::::: ::: Ei 
n ~ 

U Adaları güzelleştirme ii 
ıı: .. 

n cemiyeti ı=ı 
H taraf mdan bu yaz mevsimi ! 
il için tertip edilen ıenlikler !il 
" 1 
iİ 12 Temmuz perıembe aktamı i .. " ii Yat klübü bahçesinde il 
il i 
H Adalar Revüsü ı 
G i ii ile başhyor 
İl Bu revü Ekrem ve Cemal Re· 
H tit beyler tarafından ıureti 

1 !i mahsusada hazırlanmıtlır • !i 
~ Ertugw rul Muhıin Beyin ida- 1 
=· ı· :~ resi altında Şehir Tiyatrosu .! 
4111! •• 

ii (Darülbedayi) güzide artist· I! 
i! leri tarafından temsil iİ 
!5 edilecektir. ıl il Temsilden sonra get; i! 
ii vakte kadar dans U 
ı· ·~ :=, edllecektlr. n . " f: Sabah saat üçte avdet için va- !! 
r " s( pur vardr. ~i 
H Davetiye almak için Cemiyet H 
H namına Büyükada Yat kulii· ~i 
ij büne ve Tepe batında Şehir i~ 
ı. . ) •• 
~ Tiyatrosuna (Darülbedayı g 
- 1 .. :: Müracaat edilebi ir. !: .. .. 
ii:::-.:::::::=::::ı:::::::::::ı:::::::c::::::::::::::::::: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KarakOy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirke.:ı Mühürd:ınade 

1 IH - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru • Ahmet Hamdi Bey. 

t§ iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Atı. Bey. MERS •N 1 V - İzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 1 

Han Telefon 227..W 

~ VI - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. •• ' t 1 
il VU - lsa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine SUr a yo U 
~ Sangle _Haydar Rifat Bey. • INEBOLU Hpuru 

~-S llllUllllIDlll llmIDfillllllilllllll 11111 ~IITTllllllilllllillllllllllnıllllmlllmllffillllffilmm11rn11mlllll llllmllllMllllll!nıl~llllllll•llın~ 6 T cm muz 

eıı·mı·yede •· Fırka Satına ima Cuma l 1 de Sirkeci rıhtı· 
mmdan kalkacak. Gidiıte 

Komisyonundan: ızmir, Antalya. Mer1i'ne. Dö
nüıte bunlara iliveten Alan· 

Fırka kıla.atı ihtiyacı için 45 ton un pazarlıkla 7 / 7 / 934 cumartesı yı , Küllük, Çanakkale' ye uğ· 
füİJ9 saat 14 te salın alınacaktır. Taliplerin muayyen gün ve saatte rayıcaktır. (3630) 
~ a. •atın alma komisyonuna müracaatları. (3636) •---------·----

Bartın Yolu 
B U R S A vapur11 

5 Temmuz 

Şark demiryolları 
Edirne için tenezzüh katarı 

Şark demiryolları idaresi tara- / K. Çekmece, İspartakule, Hadım· Perşembe 19 da Sirkeci 
köy, Çatalca, Kabakça, Sinekli .. •--'ı_h_h_m_ın_d_a_n_k_al_k_a_c_a_kt_u_._(_3_6_3_1 )_• fında y d k' 

il aşagı a ı vakitnameye 
te"fk . 

•. 1 an temmuzun 13 tlncü cuma 
gun·· ı b . u atan ul ile Edirne arasında 
bıı· te "h k . . ne2.Zu atarı tertip edilmış~ 
tır. 

Husuıi tenezzüh treni 
İstanbul Hareket 8,00 
kuınkapı ,, 8,07 
Sarnatya ,, 8, 13 

den Edirne için azimet ve avdet: TRABZON 
1 inci mevki 8, - Lira 
il inci mevki 6 ,, •• ' İ } 

ııı üncü mevki 4 ,, sur a yo u 
Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Se· C ·· h • t vapuru um urıye 5 'f em muz 

yitler, Lüleburgazdan Edirneye 
azimet ve avdet: Perşembe 20 de Galata 

1 inci mevki 6 _ lira rahtımından kalkacak. Gidişte 

Jinhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
~500 Adet Küfe numunesi veçbile 
2500 ,, Kürgen kürek numunesi vcçbile 

50 ,, 6 numaralı kürek nümuoesi nç'ıile 
10000 ,, 7/ 16 Travers vidası numunuı veçbile 

5000 ,, 7/)6 TraTcrs vidaın pabucu 11 ,. 

1400 ,. Birinci nevi çıralı çam tahta11 
0 0,25 X 0,28X 400, 

350 ton Kok kömürü Dolmabahçe, Y cdikule 
mahsui ltı. 

7500 Kilo D .zel Motör yağı şera:ti veçbi!e 
5000 " Külçe kurşun numu'?Uİ veçhite 
4000 ,, Yerli malı ince kınnap numunesi 

veçbile. 
5000 " Yerli m2h ince kınnap nümunui 

veçhi!c. 
200 paket l 'l/ L4 numarala makıne ipliği 

10171934 Sah 
11at 15 le. 

1717/934 Per· 
tembe saat 
15 le. 

1717/934 Sah 
aaat J 5 te. 

Balida yaulı malzeme hizalarmda İfarct edilen günlerde pa
zarlıkla mubayaa o'unacaktn. Talipluio nümune ve şartnam~le

rini görmek için hetgün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatinde yüzde yedi buçuk temioat akçclcriJe birlikte Cibıli 
Alım Satım Kom:syonuna müracaatlar1 ilin olunur. {3S29> 

Ahırkapı yaprak tütün deposu iskele tamiratının pazarlığı 9 7 / 
934 tarihine müsadif pazartesi gü nü ıaat (15) te icra kılınacaktır. 
Talip olanların şartname ve ketifn ameyi görmek üzere her gün ve pa• 
zarhk için de yüzde yedi buçuk teminat akçeai olan (60) lira ile bir· 
tikte yevmi mezkfi.rda Cibalideki alım satım komiıyonuna müracaat• 
ları ilan olunur.. (3496) 

Musabaka ile Memur 
Alınacak 

Devlet Dcmiryolları mubasebe müdürlüğü için muaahalcı ile 
memur ahnacaktar. Verilecek ücret musabakada gnıtcrilccek 
liyakata göre 80 • 150 lira arasındadır. 

Türk olmak. Askerlikle alakası bulunmamak veya müeccel 
olmak. ııbbi muayeoede hizmete elverişli o~duğu anlatılmak tarlı 
ile Mülkiye, Üniversite ve Yoksek Ticaret mektebi meıunluın· 
dan talip olanların musabaka günü ve teraitini öğrenmek Ye 
vesıikini ibraz etmek üzere hergün Aukaracla Muhasebe Müdür
ltıiüne lslanbulda. Haydarpaşa işletmesi Mea'ul Muhasipli~ine 
milracaatları. (3590) 

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 yaptırılacaktır. Resim ve Şart na
me Ye tarifname bir liraya Galata Yağkapanında itlctme Şube· 
sinden alınabilir. istekli olanlar (2500} l ira 11k birincı teminat ı!e 

yazıh tartlara göre teki flerini 6.apalı zarf içinde ı2 Temmuz 
P aıar gUnii saat 14 c..1 e Sirkcc:c.' e Liman Hanında Mübaynt i o 
misyonuna vermeleri lazımdır. t889ı 

Umum Müdürlük 

'\.' edikule 8,17 
I> ,, 

Q&kırköy ,, 8,25 i etilköy ,, 8,33 

il inci mevki 4,50 ,, lnebo!u, Samsun, Ordu, Gire· Denı·z Levazım Satınalma 
111 üncü mevki 3 _ ,, ıun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 

· Çelanece ,, 8,41 
1•Partakule ,, 9,13 
lia.dl!nköy ,, 9,38 
ÇatalcJs · ,, 10,01 
•~abat;Ça ,, 10,26 
Sinflklı 11,07 
:.·er-Jilr :: 11,40 
Çor(l& 12,08 
11. " ~lİUr~ 12,38 

S..Mtlm ,:' 12,58 
Lüıenm.z ,, 13,20 
Alpullu ,, 13,46 
Pehlivanköy ,, 14,13 
Uzanköprü ,, ı 4,38 
Pityon ,, 14,53 
Edime 15 52 

€d' " ' ırne tehir muvasalat 16,00 
ltbu katarda her 11nıftan araba 

ile beynelmilel yataklı vagonlar 
ICumpanyaı:ı: tarafından tahsis edi
len tenzilatlı bir büfe vagonu da 
vardır. 

ltbu tenezzüh katarının tahri· 
ki münasebetiyle hattm bütün 
?1~vkiflerinden yolculara Edirne 
ıçı . 

n ~zım~t ve avdet olarak aşağı-
d~ rösterılen fevkalade tenzilatlı 
bıletler verilecektir. 

- latanbul, Kumkapı, Samat _ 
Ya, Yedikule, Bakırköy, Yeşilköy, 

- Kırklareli, Ta§ağıl, Kavaklı, Dönüşte bunlara ili.eten Pa· Komisyonu Reisligı'"'. nden; 
Babaeıki, Alpullu, Pehlivanköy zar, Of, Pulathane'ye uğraya· 
Uzunköprüden azimet ve avdet: cakhr· t3632l 13500 Metre efrat elbiselik şa-

l inci mevki 4, --- Lira !stanbul Asliye Mahkemesi 3 yak kumaş. 
-il ,, ,, 3, - ,, üncü Hukuk dairesinden: 3500 Metre erfat kaputluk şa-

Açık azaltmaaı 9 temmuz 934 
Pazartesi saat 14 te. 

111 ,, ,, 2, - ,, yak kumaş. 
ZuHbe Hanım tarafından koca-Bali.da gösterilen itbu fiatlar 

azimet ve avdet ücretleriyle hilu- ıı İsmail Efendi aleyhine açılan 1300 Metre talebe elbiselik Açık azaltma11 9/ temmuz/ 934 
kumaş. Pazarteıisaat 16 da.. 

4000 Kilo makarna 
500 Kilo beyaz peynır 

Açık azaltması 10/ temmuz 934 
Salı günü ~aat 14 te. 

mum vergileri ihtiva etmekte olup bo§anma davasının 2 - 7 - 934 
büyük yaşta olanlarla dört yaşın. tarihli mahkeme celsesinde mah -
dan yukarı çocuklar hakkında tal kemeye gelmiyen müddeialeyh ls
bik edilecektir. mail Efendi hakkında H. U. M. 

kanununun 406 ıncı maddesine 2 7 / 934 tarihinde kapalı zarfla münakasaya konulan yukarıda 
4, - Yaşından aıağı olan ço.. tevfikan ve davanın hüküm dere- yazılı kumaşlara teklif edilen fiat Jar gali görüldüğünden hizalarında 

cuklar meccanen seyahat edecek- · ·1 ·· k l ·1 1 kt M k ·1 ceıine geldiğinden bahisle gıyap goıterı en gun ve saatte açı aza t ma ı e a ınaca ır. a arna ı e 
Ierdir. . kararı ittihaz ve tebliğine karar peynir de hizalarında gösteri.len ta rilılerde münakaıai aleniye ile alr .. 

lıı.bu biletler, kayda tabi bagaj w d k k 1 k k ·ı b · · 
'J' verilmi, ve yevmi muhakeme 18 nacagm an gere umaş arın, ve gere Ge ma arna ı e eyaz peymrm 

ların nakliyatına, hak bahşetmez- · · ·· k · · l · h ü ]tm · L • k d 7 _ 934 saat 16 ya talik edilmiş §artnamesını gorme ıstıyen erın er g n, ve aza ıya ış.ıra - e c· 
ler. olduğundan gıyap kararının beş ceklerin yukarda yazılı gün ve ıa atlerde Ka11mpafada kain l<omiı· 

Tenezzül biletleri, ancak, azi· ·· ti (3618) gün zarfında itiraz edilmediği ve yonumuza muracaa arı. 
met vakitnamesi yukarda göste • 

mezki'ir gün ve saatte mahkeme -
rilmiş olan hususi katar ıçın ve de hazır bulunmadığı takdirde 
avdetle ise, Semplon - Oryant 

gıyaben hüküm verileceği ilan o • 
_ Ekspres lüks katarı hariç ol lunur. (lı76) 
mak üzere, 19 temmuz, perşembe ............. _. ... ·-·-···--•••••••••• 
günü sabahı 107 numaralı katara 
kadar, bilumum trenler için mu~c
bcı-dir. 

Tenezzüh biletleri 8 temmuz 
1934 tarihinden itibaren Şark de
miryolları mevkiflerinin gişelerin· 

de satılacaklardır. 
Huıusi katardaki yerler mah -

dut olduğundan alakadarlann te
nezzüh biletlerini önceden alma • 
ları tavsiye olunur. 

Müdüriyet 

Kiralık Kagir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idare sinden: 

Beşiktaıta Akaretlerde 38 numaralı hane ile 23, 28 1".umaralı dük· 

kanlar açık arttırma suretiyle kira ya verileceğinden talip olanların 

temmuzun on altıncı pazartesi günü ıaat on üçe kadar mahalli mez· 

kUrda 54 numarada mütevelli kayın a.kamlığına ve yevmi mezkiirun ıa· 

at on üçünden on beşine kadar lsta nbul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. (2661) 
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Yedikule 

Havagazı Şiı·keti 
AUdekl maddeleri letlheal etmekte va eatmaktad1r: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta,gumuşak) 

Katran (bilhassa gol inşasına elverişlidir) 
Benzol (lıam) 
Asit Fenik 
Satgazol (karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elflerişlidir) 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın

da Metro Hanında ıatıı ıubeıine müracaat edilmesi. (928) 

Muhtelif eşya . satışı 
Istanbul gümrükleri 

Başmüdürlüğünden: 
928 teneeine kadar gDmrOklerde toplanan bir çok qyalar 

g&mrükı&z kontenjanıız olarak aıaiJda yazıla tarihlerde her 
pazarteai günleri aaat 16 da ıahpna baılanılmııtar. Satılan etya
Jarın cinsleri, miktarlan Ye tahmini kıymetlerile aatıı ıün ye 
tarihleri Ye ıekli m&zaycdeleri bızalarında ıaıterilmiıtir. Miza· 
yedeler 1549 No. ye 4/J/930 tarihli kanun ile 661 No. Ye 
:.!2/4/341 tarihli mlzayede, mOnakHa ve ihale kanunlarında yazılı 
ablıim Ye herkese paramz Yerilen ıartname daireıinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten ta1dikli kanuni ikametglb ye imza 
taadiki iıt•ir Ye laer aabf için muhammen kıymetin % 7,5 çuiu 
nisbetiade teminah muYakkata akçaaı alınır. MOzayedey• baıla
Dıldıktan ıonra gelecek talipler kabul edilmez. Kapalı zarfla 
yapılan m&zayedelerde teklif mektuplan mOzayede aaatıodan bir 
ıaat evnl komiıyona verilmiı olma11 ıarttır. Komiıyon btaobul 
ıOmrükleri BaımOdllrlıp oduında toplaoır. Her iıtekliye telep 
edeceii iz.abat Yerilir. Satılan etyaların tafailltlı cetvelleri gUm· 
rtlklerde aıılıdır. lıtiyenler bu etyalan buluadutu ıUmrOklerde 
ı&rebilirler. Satıtdan ıonra •11a hakkında itiraz kabul edilmez. 

(3397) 
F. N. Kıp Tahmini kıymet Müzayede Mür.ıyedenln Satı lan eşyanın 

yektınu Lira Kr. tarihi şekli cınsı 

4 105 581 70 16· 7 -934 Açık arttırma Muhtelif meyva ve 
ıebze konaerYeleri ..... ... ..... 
meYat. 

14 96 643 57 23.7.934 
" " 

Muhtelif kAğıtlar 

ve ~lğıt eşya. 
Muhtelif 81 961 ~o 30· 7.934 

" " 
Menıucat muhtelif 
ylln Ye pamuk eıya. 

25 67 10297 75 6·8-934 Kapalı zarf Veleapit, otomobil-
ler ile bunlara ait 
akıam ve ıair ma • 
kiaeler. 

29 800 3877 33 13·8-934 Açık arttırma Muhtelif yağlı Yer-
nikli ve toz boya-
lar, resim boyaları 
sair muhtelif etya. 

29 101 2304 80 :l0·8 934 
" " 

Pudralar, kremler, 
dudak boyaları sa· 
ir tuvalet levazımı. 

30 S7 12126 33 27·8-934 Kapalı zarf Dolu sinema film-
Jeri. 

30 464 4205 52 3· 9· 934 Açık arttırma Muhtelif oyuacak· 
Jar, maden temiz
lemeğe mahauı toz
lar, cilllar Ye sair 

muhtelif ena. 
Bundan evYelki illalarda sehven 2490 No. lı kaaandan bahis 

edil•it olmakla ta1hih olunur. 

f _______ ••_ta __ n_b_uı ___ Ev_k_•_f, __ M __ ud __ ur_ı_u_ı_u __ ı_ıı_n_ı_a_r_• ____ ........ J 
Kıymeti 

llabammeneti 
Lira K. 
400 00 Şeyb Mehmet Geyllni mahallesinde Arpacılar cadde

ıiade ~/36 No. lu iki dOkkln tarzınde bili bava ~ük· 
klaıa 1/4 biueai. (5653) 

120 00 Oıküdar'da Selimi Ali Efendi maballeıinde Çıkmaz 
Mearap .. ka;.ada 1 No. Ju Ye 171 metre terbiinde 
bulunan araaaıa tamamı. (1385) 

104 00 S.ltuabmet ciYarında Ahırkapıda Can kurtaran namı 
diier Seyit Huaa camii mllıtemilltandan 52 metre 
terbiindeki beli ana11. (990) 

4IO 00 Llap'cla Boatanabap Abdullabaia mahalleaiade eski 
kOçllk U..ıa caddesinde eaki 94 No. lu 210 metre 
terbiinde bulanan anama tamamı. 

Yllkarclald mabltl e•IAk •bl .. k Ozere yirmi ,na m&ddetle 
ilba konm111tur. ihalesi Temmuzun 11 inci Çartamba rOnll aaat 
15 tedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber mabl6llt kalemine 
....... tlan. (3534) 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, l'elefoo : 22925 

Mersin Yolu 
S dk d vapuru a 1 za e 8 Temmuı 
Pazar gilnil saat 10 da Sirk< 
et nhtımından kalkacak, gidiıtc : 
Çanakkale, İzmir, Killlük, Bodrum, 
Rodoı, Marmaris,, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, A -
lanya, Mersine gidecek. Dönüşte 

ayni iskelelerle beraber Taşucu, A
namur, Kupdası ve Geliboluya uğ

rayacaktır. 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe günü saat 16 
da Gaita rıhtımından kalkarak 
doğru İzmire gidecektir. Bu vapur 
her paı:ar ğbnu saat 16 da İzmir • 
den kalkıp doğru İıtanbula gele . 
cektir. 

Trabzon Yolu 
Dumlupınar Vapuru 

8 Temmuz 
Pazar sünü ıaat 20 de Ga- I 
lata nhtmundan kalkacak. Gidi, • 
te: Zonpldak, İnebolu, Ayancık, 
Samaun, Onye, Ordu, Giresun, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Of n 
Sürmeneye ujrayacakbr. 

Sahibi: MEHMET ASIM 

1 latanbul Belediyesi llAnları ı ______ _. 

Eminönü Kaymakamhğıadan : Çarııda Mezat Müdüriyetine ait 
KömOrlOk önDnde klin 3,41 metre murablıtaında mahal kiraya 
verilecetinden talip olanların ıtn/934 tarihine m6aadif Çarıam· 
ba gGnD aaat On dörtte Encümene gelmeleri ilin olunur. (3668) 

.DAoA 
BiRiKTiREN ... 

RAı-LAT--~D~ll 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet VAKiT Matbuu - latanbal 


