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4lmanqa hadiselerinin ya 
iç qüzü nedir ? 

dilerin lüzumsuz telaşa 
Son günlerde Almanyada cere -

l'an eden hadiselerin iç yüzü, gün 
geçtikçe bir az daha vuzuhla gö
~iilüyor. Bir kaç gün evvel gelen 
1lk haberler üzerine bu hadisele -
tin bir nevi 31 mart vakası teskil 
ettiğini kaydetmiştik. Fakat ;on 
~elen haberlere göre bu hadiseleri 
ltıilli mücadele devrine ait Çerkez 
ttem vakalarına benzetmek te 
ttlümkündür. 

Maliimdur ki milli mücadelenin 
İlk zamanlarında muhtelif cephe
lerde toplanmış olan çete kuvvet-
1eri milli hükumete istinat hizme
lini görmüştü. Bu arada Garp 
Cephesinde bulunan Çerkez Etem 
~Uvvetleri de düşmanlara karşı 
ltıiidafaada bulunuyordu. Fakat 
ltıuntazam düşman ordularına kar
h gayrı muntazam çetelerle niha
l'~te kadar harp edilemiyeceği için 1 
ltlılli hükumet muntazam ordu tes
kilatına batlamışh. Ve bunda~ 
dolayı garp cephesinde iki türlü 
ııtiidafaa teşkilatı vücut bulmuştu. 
air müddet çete kuvvetleri munta 
~a.m ordu teşkilatına yardımcı ola
"ak muhafaza edildi. Bu suretle 
()nlardan mümkün olduğu kadar 
lhilli müdafaa yolunda istifade ça
rea\ arandı. Bununla beraber 

Askeri devriye gezen Bertin sokakları 
ve Harbiye nazırı Cencral 

Fon Blomberg 

muntazam ordu teşkilatının yanı 
başında çete kuvvetlerinin muha • 
fazası kabil olamıyacağı anlaşılı • 
yordu. Çünkü milli ordu ile başı 
bozuk kuvvetleri arasında yer yer 

Mehmet ASIM 

(Oevamı 4 UncU sayra:ıın ı lncl sütununda) 

ler, A man or usile 
Hinden burgun elinde .. 
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d · ştük eri anlaşı ıyor 
Kırklarelinden gelenler evleri· taş
landığı için kaçtıklarını söqlügorlar 

Dün muharrirlerimizden biri 
Kırklarelinden htanbuJa kaçmış 
olan üç Musevi ile Sirkeci lokan· 
talarından birinde tesadüfi olarak 
görüşmüştür. 

Üç Musevi muharririmizin ye • 
mek yediği bir masaya gelip otur
muşlardır ve hariçte olan akrabala 
rma sıhhatlerinin yerinde olduğu· 
na dair telgraf çektiklerinden 
kendi aralarında bahsetmeğe baş· 
lamışlardır.. Sözlerinden kendi -
lerinin son hadiseler arasında Is -
tanhula gelmiş olanlardan olduğu
nu anlıyan muharririmiz söze ka
rışmış, neden dolayı Kırklarelin -
den çıktıklarını ve geldiklerini sor
muştur. 

Dahiliye vekili dün ak
şam Trakyaya gitti 

Kaya Beyin beyanatı 

Bu suale Musevilerden ikisi ce· 
vap vermİf, üçüncüsü hiç söze ka
rışmıyarak dinlemittir. Biri bak
kal. diğeri de zahireci olduğu an· 
laşılan Museviler şöyle demişler · 
dir: 

- Temmuzun üçüncü günü ak· 
şam saat dokuzda idi. Akşamın 

Hk karanlıkları çöktuoü sırada ev· 
lerimizin camları tatlandı. Cam· 
lar tamamen kırıldı. Evlerimiz -
den çıktık. kırlara düştük. Sonra 
ertesi sabah trene binerek lstan -
hula geldik. 

(O.-,·amı ı:ı nt>u a~ıfanm birhıcl sütununda) 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
dün sabah Ankaradan gelmiş ve Pen
diktc trenaen inerek hazırlanmı§ olan 
motörc binmis ve doğruca Yalovaya 
gitmiştir. 

Vekil Bey Yalovada Gazi Hazret -
leri tarafmdcın kabul edilmiştir. Şükrü 
Kaya Bey son günlerde Trakyada Mü
sevilere kar§t yapıldığı söylenen hare
ketler hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere Trakya umum miifetti i İbra -

Y alıudiler 1 ürk/eşecek! 
Kültür birliği reisi, bu kararın hakiki ve fili surette 

tahakkuk edeceğini söylüyor 
Yahudilerin Trakya dan hicreti ı nin musevilerine ati için kat'i bir 

meselesi hakkında "Türk Kültür hedef göstermeğe hizmet ettiği 
Birliği,, reisi Tekin Alp Beyle gö için şayanı memnuniyet görüyo -
riiştük. Şunla11 söyledi: , . rum .. 

"- Bu hadiseyi bugün Türk va- Millet Meclisi kürsüsünde baş 
tandaşlariyle beraber pek ziyade vekilimiz hazretleri tarafından 
şayanı esef görmekle beraber eze- bütün dünyaya ilan olunduğu 
li bir hakikati, Türk seciyesinin veçhile ("antisemitzm,, Türkiye 
hakiki mahiyetini bir kere daha 
meydana çıkarmağa, ve Türkiye- (Devamı 9 unc·ı sayıfann 4 Uncu sUtununda) 

him Tali Bey ile biı likte Edirneye gi
decektir. İbrahim Tali Bey de Vekil 
Beyle beraber Yalovaya gitmiştir. 

Şükrü !\aya ve İbrahim Tali Bey -
ler aksam iistü Yalovadan gelerek E
dirneye h.ueket etmişlerdir. 

Şükrü Kaya Bey hareketinden ev
vel Anadolu Ajansına şu beyanatta 
bulunmu§tur: 

"Başvekil Paşa Hazretlerinin 
emirleriyle Büyük Millet Mecli -
sindeki son nutuklarında bahset • 
tikleri yahudilerin Trakyadan ls
tanhula grupça gelmeleri esbabı • 
nr yerinde tetkik etmek üzere 
Trakyaya gidiyorum. 

Bizim bildiğimize göre hadise 
bazı propağandacılar yüzünden 
yahudilerin lstanbula gelmeğe baş 
lamalarıdır. Hadisenin hakiki ma· 
hiyeti yerinde daha İyi görüleceği 
gibi her halde ifin icap ettir~·~iği 
tedbirleri alacağım, hükiımetimc 
arzedeceğim. 

( Devunıı ı O lll'U SU;\ıfanın birint>I sütunundR J 

Tekin Alp Bey 

Dünkü Spor bayramı güzel oldu 
Semih 100 metrede Balkan şampiyonunu kazandı. Fut

tak!mı 2 - l mağlup oldu bolda Galatasaray 

~mlh 'iiı.: nıetrt•d" Balkau }amııı.,·onunu bir göı..•ti• farkllc kaı.aııdı~ı andtL - Paıı ~ ı·.ı~ JJ:o t k h ... 
" " & • u ımı ~lkı cJıımlı;yor. 

(Vazı ı .9 wıcu eayrlada.1_ 
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Iran Şahenşahı Hz. mem- •-ıı;.;;-, .... Fransa ile lngiltere asketo~ 

leketlerine döndüler Arnavutluğun sahada anlaştılar mı ?:::·. 
Pehlevi Hz. dün akşam merasimle 

, uğurlanarak hududu geçtiler 

I nankörlüğünü lngiliz başeekili Avam kamarasınd~~~;~ 
unut mıyacakmış! . ~· ike1 

1 Roma, 6 (A.A.) - Havas a· bir Suale Cevap Verdi ~ ~:!~ 
jansından: r \,ir 

Beyazit, 6 (A.A.) -İran Şahen
tahı Hazretleri iburün saat 17.20 
de Gürcü bulağa gelmit ve bir 
müddet istirahatten sonra saat 
17.30 4a lr.an huduClu üzerinde 
kurulu olan takların altından ge
çerek memleketlerine ayak bas -
mıtlardır. 

Huduttan çıkarlarken ili hazre
ti hüma~n baıta muzika olmak 
üzere bir tabur a.ker rasimei seli. 
mı ifa etmiıtir. 

Hudutları içinde de bir 
İran alayı büyük hükümdarla -
rını selimlamııtır, Takların iki 
tarafında yer almıt olan halk Şah
entah Hazretlerini tiddetle alkıf· 
lıyarak uğurlamıtlardır. 

!rzuruma gellrken .. 
Erzurum, 6 (A.A.) - Şahen§ah 

Hazretleri lstanbuldan aynlmak 
\;zere bulundukları esnada film 
sanatkarlarına kar,ı büyük bir ali· 
ka ıöstermiılerdir. Seyahati hu· 
mayunlarına ait filmi takip eder
lerken hadise ve vakaları tesbit 
hususunda operatörlerimizin göa
termit oldukları titizliji, dikkati 
takdir buyuran Ala Hazreti Hu -
rnayun sanatkarlarımızın elde et • 
tikleri bu eseri tarihi bir vesika o
larak ifade buyurmuılar ve kendi-
lerin\ Tahrana aötürmelıt arzu•unu 
izhar etmiıler, memleketimize kar· 
J' olan teveccühleri no~tasından 
biz~.11 idn de dikkate değer büyük 
b ir al~k'a ~seri olan bu arzuya ica-

1 bet ~derP.k maiyeti Şahen~ahide 
bu<>Ün İrana gidiyorlar. 

fir Sadık Han vasıtasile Tokatlı _ ı: Oriente ajansı, İtalya_ Ar- Londra, 6 (A.A.) - Avam ka- ı ki sey<ıhatlerde olduğu gibi boltaind, 
yan müdürü Vahap Beyi bbul e- ı navutluk münasebatı hakkında maraaında itçi meb'uslardan M. yarctl~~in d~ hiç bir t~ahhüd~t· mı 
derek iltifatta bulunmuş ve yirm' bir nota neşretmektedir. Bir gii- Margan Jones lneiltere harbiye 1 zammun edıp etmemı§ oldug · 
dakika kadar nezdi Şahenşahile- na tasrihatı ihtiva etmemekle nezareti müsteıarı M. Hailtannm sormuştur. k'eaıi r 
rinde alıkoymuılardır. Ala Haz· beraber, bu nota, me.zkur mese· Fransaya yaptığı son ziyaret ile M. Baldvin, ~öyle cevap verJ~aire 
reti Humayun Vahap Beye Gazi le hakkında intitar eden ilk no- M. Barthounun Londraya yapaca- ti r : b har 

H ~ı · · f k ti · d T tadır. ğı ziyaret hakkında ve İnailtere .. ,.tnte azre. erınm re a a erın e rap- D "Hayır bu ziyaretlerde cev..,i. 
yaya yaptıkları bir ıe:zinti esna · Notada bilhassa deniliyor hükumetinin milletler cemiyetine !ara söylediklerimden başka ~~':11 

sında Trabyadaki Tokatlıyan ote - ki: müracaat etmeden ve Avrupada şey yoktur.,, i lrıatl 
linin o günkü ve buradaki mükem- "Maddeten ve manen haly• harp hatladığı takdirde mÜ§terek M. Baldvin' in cevabında teJ1fttle 1 

1. · d h ı d t f d .. d · ·ı · bir hareket hususunda Fransa ile me ıyetın en ve seya at eri mi; - ara ın an vucu a getırı rı1ıt o et.mi§ olduğu Sir Simonun be.Y .. llıtrkı 
detince gene bu müessese tarafın- lan Arnavutluk, çocukların ha· bir anla4ma yapıp yapmamağı dü· t 'd' t" lıak 
d • • • • b 'h 1 c"nd.' " " b'' le b' • yana I fU J 1! ıijLL, 

an yapılan servıslerın mtızamm- a nası at erini dinlemc~el -:rU ueu veya oy ır feyın ya- " M . Barthounun Londrayı zi nu; 

d L-ld ki .. ı· için sabırsızlandıkları ya•a air pılını§ olup olmadığı hakkında I .ıubel an memnun K4 ı arını soy ıyc· - T '" reli kendisiyle Fransa ile ngiJt~ ı'da 
· · M. Baldvinin meclise malumat 

rek takdirlerini ifadf! buyurmuş · mıttır.,, reyi müşteı·eken alakadar e 'nu 
1 t d t b . k Notanın daha ilerisinde ~c vermeıini istemittir. ar ve ran. a mevcu ır ısım o - meselelerin müzakeresine 

11 d .. 1 d ·ı· M. Baldvin, M. Hail•anm le erin i aresinin tanzimi için Is- t<>Y e enı ıyor: :ı olacaktır .. ,, ,, 
· d b · 1 • d "Arnavutluk, İtalyayı Adri Fransayı ziyaretinin hiç bir ıiyasi P~ıt 

vıçre en u ıtten an ar ıa a am . k lafı olmadıjım ve sadece evvel - Milletler cemiyetinden "&uğ 
ları getirm~k arzu11unda iken Trab- yati müvazenesinin bir unsu a rtlma tetebbUaU ~ler; 

d k. ı· ·· d k b ru olması itibariyle alakadaı cede bir çok defalar yapıldığı gi· Y ya a ı ote ı ior ü ten sonra un· L d 5 (AA) D l ' 1 .ht n 
d bi, harp meydanlarında istifadeli on ra, . . - ey ı rr 

dan sarfı nazar eylediklerini ili.ve- e er. ld t · F h · · n·~" la 
İtalya, yarın Arnavutlugwl ve talim terbiyeye ait bir scyah:ıt ra gaze es1 •ransa arıcıyc .. 

ederek Vahap Beyi ve arzu etti f'" M B t k d L ~lu li 
kd. d I · hı'maye etmekten ı'baret olar mahiyetinde olduğunu söylemiş rı . ar ounun ya ın a on d 

ta ır e temsi ettiji müeaaesev: y • t' C evr1 

b 1 1 1 k d 
• tari~i vazifesini ifaya mecbu ı ve demittir ki: ya yapacagı zıya re ın enevre 1 

u it er e a i a ar olmak ve ya - k ~·· tl I 'tt'f ki ·~•rın 
1 · d · ı h kaldıgw 1 takdirde, bu memleke . "M. Barthounun ziyareti hakkın aı ıye e ayrı an ı ı a aı 11 

pı ması ıcap e en ıt er akkında . . b' b 1 Jd - us 
·• t ı- d b 1 k .. T h tin dünkü nanko"rlu" gwu" nu·· unut . da malumat için, Sir Simonun setının ır a, angıcı o ug aya 

mu a aa a u unma uzere a - k d " 
1 ı kt 27-6 da yapmıc oldug~u beyana. yazma ta ır. ~ ltad• 

rana re me erini söylemittir. mıyaca ır.,, 7 ,d 
•~an haberi do§ru de§ll. ta müracaat ediniz. Sualinizin ikin Resmi mahafil bu yazıyr ta tabit 

Yüksek ilt.ifatlarına mazhariye· Tiran, 6 (A.A.) _Arnavut . ci kısmına cevabım menfi olacak- miyle musanna olarak telakki Jtrr. E 
tinden dolayı tükranlarını arze - mektedir. Londra hükumeti P""'"is. 

luk matbuat bürosu, Arnavut . tır.,, J k 
den Vahap Beye Şahentah Haz - lukta bir fesat hareketi M. Morgan Jon bundan sonra ris hükumeti gibi Milletler Ceıflrt ;~ 
retleri bu İ!lerin bir Türk tara · bulmuı olduğuna M. Hail~anın Fransayı ziyaretinin yeti usullerine sadık kalmaktn.d ile 

fından l>aiJU"ı4'ltt•ıDd bilhaı~ ~... ~-t ı..m ~-ıu..~o\1J1a.chrrP1• tab V 1 · iz~•z.,ırJ;,ı,n Fran111 o, 
memnun ola~iını ve .-efir Sadik tekzip erntekted\r. min edebhfr. Gnera Veyganın zır rıy e ou rık ı r r! nuın<ı. ... ~ 
Han ile te~aata b.u.lu.narak. sor. Mezkur bu"ro, m•mlekett< .: İngiltere ıeyahatinin de böyle 0 •

1 
nclmilel vaziyetin heveti umurrı, ıtd 

- ... ye•ı'n1' tetkı'1. ecl' cc1·'e,. dir. ...~"t 
1
' bahara doeru kendısını beklıye - tam bir sükunet hüküm sürmek- : lup olmadığını ve 1914 ten evvel· ... " ,,.. 

ceklerini ve bilhassa h imayelerin- te olduğunu ili.ve etmektedir. ___.it_ ıt 
~~ buıund~rmakta 0~•n oteller •ıwıı lllillmıınıııuıuıaın111111111uınııı11111U11Bıuımmıııınııı1111111111ıııııuın,. Viyanada bir bom- Staviski meseles~~~~ 
ıçm maddı ve manevı yardımı e • G 

1 sirgemiyeceiini ili.ve eylemitler rev er ha daha bulundu tahkikatı r lia 

~
~ılıı 

ili hazreti hümayunun bu ali.ka- Viyana, 6 (A.A.) _ Donauvitz Paris, 6 (A.A.) - Stavi iı 
ları it bakımından memleketimi. Amerikada ve Felemenk- de, Heimwehre mensup birisi, na- tahkikatı komisyonu. Stavi rd 
ze verdikleri kıymetin diğer bir zi olduğu tahmin edilen birisinin "Vieux Lojis,. kö,künde bulun l.Jıı 
t h .. ·· ı k ·t·b · l te karışıklıklar oluyor! eh · eza uru o ma ı ı arıy e ayrıca hücumuna maruz kalmış ve ağır lar arasında olan arpeutıcr • 1 

dikkate deier iltifattır. Amsterdam, 6 (A.A.) - ltsiz • surette yar.:ılanmıttır. muavini Le Galli, dinlen.iş ve i • • 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ lere verilen tazminatın tenzilini dc!cıindc mübayenet gürmü~tü 

Ba§vekilet kapısı önünde üni -

Ala Hazreti Humayun dün 
Bayburta gelir gelmez bir müddet 
ikametlerine tahsiı edilen ıarnizo
nun avlusunda tevakkuf ederek 
bu bin:L ve müıtemilih hakkında 
izahat almtj ve bundan sonra se-

Milletler cemiyetine 
sarf edilen para 

Cenevre, 6 (A.A. )- Milletler 

Cemiyetinden verilen malumat 
mezkar cemiyeti~ ve tetkilitının 

vaziyetini çok ..;üaai~ ıöstermekte
dir. Milletler Cemiyetinde aza 

bulunan 57 devletin 15 sene için-

de cemiyete verdikleri paraların 

yekunu takriben 315 milyon altın 

franıı l;>uhnuıtur. 

Bu paradan umumi katiplik 108 

milyon ve beynelmilel mesai tef • 

kilih da 100 milyon aarfetmitler· 

dir. Tahsilat bakiyesi 1933 sene-

si nihayetinde 30 miloyn idi. Ge-

çen niıan ayı nihayetinde 25 mil

yona dütmüttür ki Milletler Cemi· 

yeti umum bütçeıinin yüzde yedi 

huçuiuna nıuadildiT. 

Bu bakayanın ancak yarısı tah· 
ıil olunabilecek mahiyette telakki 

olunmaktadır. 

Amerika birletik hükıimeti 

Milletler Cemiyetinde aza olmak· 

la beraber masraflara lnıiltere -.W..tinde ittirak etmektedir. 1933 
.:, .. i J,ir buçuk milyon altın 
frink bir fa:ıla11 ile kapatrlmıttır. 

Türk - Yugoslav 
anlaşması 

Belgrat, 6 (A.A.) Ayan 

meclisi dün öğleden sonra yaptı· 
ğı toplantıda hariciye nazırı M. 
Y evtiçi dinledikten ıonra, Türki

ye ile Yugoılavya arasında 26 

Tetriniıani 1933 tarihinde Bel • 
gratta İmza edilmit olan Türk ve 

Yugoslav hemıehrilerinin müte • 

kabil şikayetlerini halle matuf iti· 

li.fı ittifakla kabul eylem itti~. 

Ispartada zelzele 
oldu 

Isparta, 6 (A.A.) - Dün gece 

ıaat 24 te ıehrimizde oldukça 
kuvvetli bir zelzele olmuttur. Zel 

zele ıarptan doiru ıelmittir. 

Nüfuı ve ıairece zayiat olma • 
m19tır. Bazı bahçe duvarları yı· 

kılmıttır.. Zelzele halkı telit ve 

korkuya dütürmüttür ve bazı ma· 

hallelerde halk sokaklara kaçmıt· 

tır. 

Fran~ada casusluk 
Metz, 8 (A.A.) - Zabıta iki 

Almanla bir Franaızı eaıuıluk töh

metile tevkif etmittir. 

Charpeutier, Staviskinin taban protesto için komünistler tarafın -
dan yapılan nümaYİ! esnasında İ!· 
çi mahallesinde karı,ıklar olmut -
tur. Polis sopaları ile nümayitÇile
re hücum etmittir. Fakat barikat 
yapıldığını görünce ateı etmek 
mecburiyetinde kalmı,tır. Bir ka
çı aiır olmak üzere yedi kiti ya • 
ralanmıtbr. 

versite rektörü, içinde fitili yan • 
makta olan bir bomba bulunan bir nı sağ elinden almı~ olan el 

iıe, sözlerini kat'i surette teyit ~et 

Amıterdam, 6 (A.A.) - Bele· 
diye zabıtası, siivari kıtaat ve as· 
ker, polislerle takviye edilmiıtir. 
Çünkü gecetekrar yeni kargafa • 
Irklar 7.uhur etmesindeQ korkul -
maktadır. 

Asiler liman mahallesinde bir 
koprüyü ıazliyarak yıkmağa te • 
köprüyü gazliyarak yakmağa te • 
5ebbüs etmişlerdir. Fakat itfaiye 
kuvetleri tehlikenin önüne ıeç • 
mittir. 

Amerlkad• 
San Fransisko, 6 (A.A.) - mu-

çanta görmü!tür. 

Bir polisin ıoiuk kanhhiı saye· 
sinde bombanın patlamasının önü 
ne eeçilmi9tir. 

Viyana, 6 (A.A.) - Heimweh
ren rüesa11ndan birinin aldığr bir 
mektupta, eıki Heimwehren reia~ 
!erinden kaymakam Pabıt kur§u -
na dizlimiştir. Kaymakcım tevkif 
edilmiştir. Berlin Herren Club 
azasından 60 kiti ile beraber mah 
pustur. 

Bir tayyare düş.tü 
Londra, 6 (A.A.) - Upperhey· 

ford hava meydanı civarında, bu 
sabah erkenden, yeni tipte bir 
bombardıman tayareai dütmüttür. 
Tayyaredlerden birisi ölmüştür . 
Diğer dördü hafifçe yaralanmış -
tır. 

vakkaten poliı taraf mdan kaçırıl- =========-===~== 
m19 olan ırevciler tekrar hücuma 
ıeçmitler ve poliıi tuğlalarla bom· 
bardıman etmitlerdir. 

Kaliforniya hükumeti taraf m • 
dan çairılmıt olan milli muhafız 
kıtaatı hazır bir vaziyettedir. Kıt· 
at, kusturucu bombalar kullanmak 
tadır. Bu bombalar asgari iki 
gün insanı kötürüm bir vaziyete 

sokmaktadır. 

Altı ırevci poliıin teti ile yara· 
Altı grevci polisin atetile yara· 

lanmıthr. 

San Fransisko, 6 (A.A.) - Kar
gatalıklar esnasında ölenlerin aa -

y111 Uç kitidir. 60 kiti yaralanmıt 
veya ıazlerin tesiri ile muztarip· 
tir. Bet polis yaralanm1~tır. 

mekle beraber, tabancanın Stl' el 

kinin sol elinde olduğunu ıöyl~y 
mittir. '•· 

Benzin yerine köınÜI' 11 ~~ 
il" E 

Londra, 6 ~s:.~~
1

- Krallı~~ 
bütün tayyarelerinde kömürün. t 

vellidülma haline getirilmeıı Mcti • hasıl olan esans kullanılacaktır·~ .. 
Hava işleri nezaretinin mUt~~c...ı 

haasısları kömiirden haııl o "-" 
esansın milli eıans olduğunu 
yan et.mektedirler. 

Henden bayramlarında 80 t' 
yarenin esansı hu ıuretle tedl 
edilmiştir. 

Çocuk felciue karşı ,. 
Nevyork, 6 (A.A.) - Vi 

Park Jozefin Neal ve Hanri 
ıam isimlerinde üç mümtaz 
tor, çocuk felcine kartı bir • 
bulmu,lardır. 

Doktorlar tecriibeyi bizzat 
di Üzerlerinde yapmıılar ve " 
larına bu seromdan bet santiıtl 
mikabı tmnıa etmitlerdir. 

Tecrübenin neticeleri Ü~ 

hnfta sonra belli olacaktır. 



, 
ca tibaalar: 

•kıtt•~Yada matbuat 
.......... :+e propaganda 

<eJ dairesi 

? )itue Ziıricher Zeitung" gazete -
ttı. 

J • !~Yada Matbuat büroıunun muh· 
fla)iyet ıahalan §İmdiye kadar 

~ı n d~e)if nezaretler ve devaİre tevzi C• 

1! iken, 1 Temmuzdan itibaren 
ha teıkHat tevhit edilerek yeni bir 
t llıerkezi ihdas olunmuı ve buna 

. . ~'bir ıemt olan Vittoria Veneto 
rıbı bu . . k 
1
• ıııde korporasyon nezareti ar-
hüdü trıuhteıem bir bina teıiı edil • 
oldui · 

t •ıai mt:rkez., c!ahili ve harici mat
p verj dairelerini ıamil olacak ve bu me

'). hariçteki faıiz.m sevk ve idare-

Dtııte Aliıhieri cemiyetinin idare
~ cev~a ve radyo propaıandası bu 
atka ·t..ı~- tabi olacaktır. Bu ıurctle, 

l lbatbuat dairesi artık yalnız hü-

a tedttle matbuat araarnda mutava11ıt 
beyt-.rlcez deiil, ayni zamanda fa • 

İl haldcındaki tetkikata ait mesai 
. 'hbarat merkezi olacaktır. Pek 

yı ~I flıbelerden mürekkep olan bu mer
lngıl İdareıi ıimdiki matbuat müdürü 
ar e 'nun uhdeıine bırakılmııtır". 

•da buğday meselesi 
''h Ll d" . reıter oy gazetesı yazıyor : 

en fltluidayı koruma hakkında evvelki 
U flitteri tamamlamak üzere Fransa 
yli }lal nazırı Mebuıan mecliıine bir 

ye ntl'lt layihası venniıtir. 

on~lu layihada ıimdilik yalnız. inti -
vre devreıi tedbirleri mevzuu bahıolup 

. tlrın yerine tamamiyle ıerbeıt ti
d s~y uıulleri ikame olunacaktır. Ba 

ug ya ıöre 16 Temmuzdan 30 Ey. 
kadar kararnameler netri ıuretiy

r tarftabit edilecek asgari fiat mer'i ola. 
ki tJt.ır, Bu aaıari fiat Teırinievvel ile 

ti P•l'illiaani ve Kanunuevvelde birer 
Cel'k "e Kanunusani ile Şubat ve 

khı.~C~ 1'36 te birer buçuk frank ~·. Ni
~j,ıJe ~ • ..,. Haziranda ıkıter 

~1 ~ ;k o/-.,,.,Y'··-•r her ay arttırılacak-
unı. . 

•uf day tacirleri ve değirmenciler 
'-at nuınnın tasvibi ile 1933 buğ

stoklannı devredebileceklerdir. 
s~t nazın önümüzdeki mahıul ıe

lauiday itinin tanzimi ve buğ • 
ticaretinin idaresi için salahiyet • 

lulınmıthr. Topraktan yapılacak 
iltiımar itlerinin de tanzimi mu
dir. 

\Jll reımi elli bin kental metreye 
, beher kental metreıi için 1 
, 40 binden 100 bin kentala ka-

• laeber kental metrik içinl,25 frank, 
'-inden 300 bin kental metriğe ka
... er kental metrik için 1,50 frank 
~ miktardan fazlası için beher ken· 
llletrikten 1,75 frank olarak tesbit 

ktir. Ziraat krediıi açan milli 
• Y Ni 1• bir sene müddetle yüzde 2 

llYanılar vermek için Maliye na· 

· t ~. ~lihiyet verilmittir. Maamafih 
._ ~I avanılann mecmuu 500 mil

ftanaı tecavüz etmiyecektir. 

lh~l'İnç ithalatı huıuıi bir reıme tabi 
n r. 1 thal 11ra11nda gümrüklerde 
ıİ .1' resim bir ıene sonra eğer pr:inç 

ır• •~liıinde yahut iılenmiı olarak 
. t ıhraç edilirse bu reıim iade o . 

br. Pirinç ithalatından ıonra 
O huıuıi reıim, Hindi Çini valisi-

Yangına karşı .• 
Sular idaresi, yangın mus

luklarını ıslah ediyor 
T erkos su idaresi bir kısım ana 

boruları değiştirerek §ehre daha 

fazla su gelmesini temin etmiş, 

fak at yangın musluklarında deği
şiklik ypaılmamıth. 

Şehrin yangın tehlikesine karşı 

korunmasını temin etmek için 

Terkos idaresi şimdi de yangın 

musluklarının kuturlarını değiştir

me itine ba,lıyacaktır. Bu ameli • 

yata her semtte birden başlanma

sın imkan görülmediğinden ite 
evvela ahşap binaların çok bulun· 

duğu mahallelerden başlanacak , 

bilahare aletten nisbeten mahfuz 

Meclis Reisimiz 
Istanbulda 

j 
bulunan mahallelerin yangın mus 
lukları değittirilecektir. Klzım Pş. Hz. Haydarpafada 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka

zım Pata Hazretleri dün sabah 

Hayvanat bahçesi 
Kuzguncuk korusunda 

hususi bir bahçe yapılıyor 
Boğaziçinin en güzel koruların

dan biri olan Kuzguncuk korusunu 

bir zat satın almıt ve imar etme· 

ğe batlamıttır. 

Bu zat koruyu tanzim ederken 

burasını bir hayvanat bahçesi ha

line getirmeğe karar vermiş ve 

lstanbul civarından cinsi mümkün 

mertebe nadir olan bir takım hay

vanlar getirtmittir. Bu zat, yakın 

bir zamanda zengin bir hayvanat 

kolleksiyonu temin etmek istiyor. 

Bahçe sahibi, hayvanat iıahçe

sini şimdilik kendi keyfi ve mera

kı için tamamiyle hususi bir ma -

hiyette mu haf aza edeceğini ve ile
ride belediyeye terkedeceğini, 

kendisiyle görüıen ıehir mecliai a· 

zasından bazı zevata söylemittir. 
Klinikler Cerrahpaşada 

toplanıyor Ankaradan tehrimize gelmişlerdir. Belediyeler. mühür parası 
Haydarpata istasyonunda latan- alamazlar Muhtelif hastanelerde Tıp fa • 

kültesine ait olan kliniklerin Gu-

raba ve Cerrahpata hastanelerin -
de toplanması tekarrür etmiştir. 

Talebe bu suretle daha çok isti

fade edecektir. Bu husus için Ma

arif Vekaleti Üniversiteye 85 bin 

lira tahsisat vermittir. 

Gurebada iki yeni pavyon İnfa e
dilecektir. ln,aata yakında bat -
lanacaktır. Yalnız Hasekide do • 
ğum Şitlide çocuk klinikleri ka· 
lacaktır. 

bulun ileri gelen memurları ve 

şehrimizde bulunan mebuslardan 

bir çokları Pata Hazretlerini kar

şılamışlardır. Ayrıca bir müfre • 

ze tarafından da kendilerine res

mi selam ifa edilmittir. 
Kazım Paıa Hazretleri Haydar

patadan doğruca Dolmabahçe sa
rayına gitmi§ler, öğleden sonra te

hirde bir gezinti yapmı§lardır. 
Mecliıin tatili dolay11ile dünkü 

trenle Ankaradan bir çok mebus • 
lar şehrimize gelmişlerdir. 

Tevfik Rüştü Bey 
Fransada, Fran.aa ve Şark ce- Trabzondan döndü 

miyeli şarka bir seyahat tertip et- Iran Şahenşahı Hazretlerini 

mittir. Trabzona götürmüt olan Eğe va· 
Seyahat programına göre 28 a- puru dün sabah limanımıza gel -

ğustosda Manilyadan hareket edi- mittir. 

lecek ve İtalya, Yunanistan, fstan- Hariciye v~kilimiz Tevfik Rüt· 

bula, oradan da Sovyet Rusyaya lü Beyle Riyaseticumhur umumi 

gidilecektir. katip vekili Hasan Rıza Bey ve __ _,,_,.,. ..... -"' ... m___ diğer zevat ayni vapurla şehrimize 
nin emrin tahıiı edilecektir. dönmüşlerdir. 

Romanyada hUkOmete Eğe sabahleyin 11ekizde kavak -

fevkalade salahiyet lara girmit ve pratika vermek ü -
"Neue Freie Presse" gazetesinden: zere iken Yalova ya gitmesi bildi • 
Bükre~ten bildirildiğine göre, hü • rilmi, olduğundan derhal hareket 

kumet meclise bir kanun layihaar ve- b" d y 
etmi9 ve ııaat on ır e alovaya 

rerek bundc1 Meclisin tatili e· .. ,a11n • k 
varmı,tır. Hariciye Ve ilimiz Tev-da kararnameler isdarı ıuretiyle idarei 

umuru basitleştirip kolaylaştrnnak, 

bütçede tetkikat ve tadilat yapmak, 
Romanyanın tediye blançoıunda akti
'·ite temin etmek \'e zİrAİ mahsulatı 

kıymetlendirme lıuıuıunda bir takım 
tedbirler ittihazı için hükumete ıala • 
hiyet verilmesi ve akıi takdirde mez
kur tarihte hüküm ve meriyetleri zail 
olacağı kayıtlıdır. 

Umumi bir hayret ve iıtiğrapla kar 
ıılanan bu Jayihaya muhalif mehafiJ. 
de tiddetle hücum edilmektedir. 

fik Rütlü Bey Y alovada Gazi Haz

retleri tarafından kabul edilmit -
tir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
toplantısı 

Esnaf cemiyetleri umumi kitip 

ve reisleri bugün Ticaret odası sa

lonunda toplanacaklardır. 
Bu toplantıda esnafı alakadar 

eden meseleler görüşülecektir. 

Muhtarlığın ilgasından ~onra bu 

vazifelerin belediyelere geçtiği 

malumdur. Bazı belediyeler bu -

n un için haJktan, yaptıkları bir 

tarife ile mühür paraıı olarak bir 

ücret alıyorlardı. 

Tirede belediye ile kaymakamın 
arasında bu yüzden bir ihtilaf çık-

mıt ve keyfiyet Devlet Şurasına 
intikal etmİ§tİr. 

Devlet Şurasının mülkiyedaire -
si tarafından bu husuıat ittihaz o

lunan bir kararda belediyelerin 

böyle b\r para. a\ma.k ha.\da.rı o\ -
madıiı zikredilmiı ve vilayetlere 

tamimen tebliğ edilmittir. 

iki esrarcı mahkum oldu 
Nuri ve Arif isimlerinde iki ki

şinin sokak aralarmdaki kahveler

de esrar satmakta oldukları haber 

alınmıı ve yakalanan bu esrarcı -
ların Üzerlerinde paketlerle esrar 

bulunmuttu. 

Sekizinci ihtisas mahkemesinde 

yapılan muhakeme neticesinde 

Nuri ve Arifin altıtar ay müddetle 

hapislerine karar verilmittir. Bun

lardan Nuri 220 ve Arif 180 lira 

olmak üzere ayrıca para cezası da 
vereceklerdir. 

Hava vaziyeti 
Kandilli rasathanesinden veri -

len malumata ıöre dünkü hava 

tazyıkı saat yedide 763, saat on 

dörtte 762 milimetre, sıcaklık en 

fazla 26, en az 15 santigrat idi. 

Rüzgar timalden esmit ve sür• 

ati en fazla saniyede on metreye 
kadar çıkmı9tır. 

3-VAKIT 7 TEMMUZ 193' ~ 

ilim bahisleri' 

Madam Küri 
kimdir ve 

ne yapmıştır? 
Kuduz uısını bulan Paateur. fren-

ıiyi tedni edebilecek bir hale getiren 
Erlich, verem mik· 
robunu ke,feden 
Koch ve emaali 
gibi insanlığa unu· 

tulmaz ve öden • 
rr.~z hizmetkrde 

bulunan bir tah -
ıiyet, Madam 

Mariya Küri 
Skladovıka iki gürı 

den ben ebedi • 

Madam t( Url yete karıımıt bu
lunuyor. fw!adam Küri insanlıinı en 
büyük ve en korkunç dütmanlarından 
biri olan kanıere kartı Radium'u ke' • 
feden kadındır. 

Madam Küri 7 Teıriniaani 1867 ta• 
rihinde Varıovada doğmuftar. ilk tah 
ıil ve terbiyesini babaar doktor Skla
dowıki nezdinde yapmıı ve y\ikıek 

tahsiline devam ederken üniveraite ta· 
lehe tetkilatından Mrine aza ,.azıldı -
ğından, o :zaman Çarlık Ruıyuı iıtİp· 
dadı altında bulunan VarfOvadu ka
çarak Avusturyada Kraicov'a. iltica et· 
mittir. 1895 ıeneaine kadar burada kal 
dıktan sonra Fran1aya gidel\ Madam 
Küri, Pariste tahsiline devam etmiı 
ve orada Fran11z Fizik iılünlerindm 
Pierre Curi (Küri) ile evlenmiıtir: 

Doktor Pierre Küri doktora imtihanre 
verir vermez, Madam Küri, daha doi
ruıu Matmazel Skladowıka ile evlen· 
mittir . 

Doktor Küri daha o zamanlar, senç· 
liğine rağmen, biraderi Paul'un yardı
miyle ilmi tetkikatta bulunmııia ve ha 
21 eserler neıretmeie baılamı, bulu -
nuyordu. Evlendikten ıonra da tetki
katrnda kumnın yardımından istifa • 
deye baılamıttır. 

1896 seneıinde Henri Berkel Ura
nium'da radioaktivite ha11alannı ket· 
fettiği zaman Doktor Küri ve zevce -
ıi Madam Küri radioaktivite'yi tetkl • 
ka hayatlarını haaretmiıler ve '1898 •• 
neıinde Polonium'u ve ondan sonra 
da Fransız ilimlerinden J. Bemon ile 
birlikte Radium'u keıfeylemiılerdir. 

Doktor Pierre Curi 1906 senesin • 
de bir kaza neticesinde vefat edince 
müteveffanın Sorbon Darülfünunundak 
künüıüne Madam Mariya Küri inti • 
hap edilmiıtir. Franaada birinci kadın 
profesör Madam Küri olmuttur. 

Madam Küri, iki defa Nobel mü ,. 
kiaftını kazanmııtır. Birinci defa 
1906 ıeneıinde Doktor Berkel ile zevç 
ve zevce Küri'ye verilen Nobel müka
fatını 1911 senesinde Madam Küri 
yalnız ba,ına kazanmıştır. 

Doktor Küri ile Madam Küri'nin 
müttereken keıfedip Madam Küri'nin 
vatanı olan Polonyaya izafeten Polo
nium diye ad verilen radioaktiv e!e • 
man biımut'a müıabih olup Uranium
dan takriben 400 df!fa daha radioak • 
tiv'dir. 

Radioaktiv emanaıiyon vahidi kı • 
yaıiıi gene bu methur kadının ve ko
casının iımıne izafeten Küri ve yahut 
Kürigram ~iye adlanmı,tır. Bu da bir 
gram Radium'a müsavi olan emanaıİ· 
yon miktarını ifade eder. Diğer tak • 

K. M. 

( ık,,·anıı ı Unrü Aa~ ıfanın ı5 inci ıriitununda) 

DEH Rf Efendi Görüvor? 

D 

• • • Zehırli ıazlar ... 
• •• Ve mikroplar teıkil edecek .•• 

... Bir harp vukuunda zehirli saz
lar için m .. ke takalım, ya mikroplar
dan na11l kurtulacaiız? .• 

( /ı/ / 

Dehri Efendi - Bunda korkula -
cak, telaı edilecek bir ıey yok, her za • 
man mikrop!ara karıı ne yapıyorsan 
onu yaparaın ! 
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Almanya hadise
lerinin iç yüzü 
-- (Başmakaleden devam) 

ihtilaflar ve rekabetler meydana 
çıkıyordu. 

Bu halin neticesi olarak ba§ıbo· 
zuk kuvvetlerini bütün bütün da -
ğıtmak mecburiyeti hasıl oldu. 
Bunu hinedince Çerkez Etem i.s • 
yan yoluna aaptı ve nihayet mun
tazam ordu ile Çerkez Etem kuv
vetleri takip ve tenkil olundu, 

Almanda dahi Hitler iktidar 
mevkiine geç.mek ve bu memleket
te yeni bir rejim tesis etmek için 

hücum kıtaları teşkil etmitli. Hü
cum kıtaları silahlı gençlik tetki -
!atından ve inkılap ordusundan 
ibaretti. Bu ordunun maksadı sa· 
dece Hitler rejimini tesis etmek ve 
tesisten ıonra da muhafazasına 

':l~kçi olmaktı. Fakat Hitler ikti-
• M memine geçtikten Sonra gÖr· 

d .l ki lıUcum lata1arı ile Rayİ§ver 
elenilen ~an ordusu arasında 
rekabet lilaleri uyanıyordu. Yeni 
rcjimhı rtiekçiai ırfatile hücum krt
alan lmman'danlan e.ki Alman or· 
duıuuun en büyülC ve kıdemli lru
man'Clanlarmı kendilerinden a!ağı 
~riıyorlarClr. Bu bal Rayİ§ver za
\itleri arasında gittitkçe artan bir 
l;opıubuzlu1' husule getiriyordu. 
Daha 'düne kadar küçük bir müla
zım, yahut yüzbaır mevkiinde olan 
bazı adamlann hücum krtalarına 
kumandan olur olmaz en yüksek 
ordu kumandanları derecesine 
yükıelmesine bir türlü tahammül 
edemiyorlardı. Hakikati halde bir 
mülazım ve yahut yüzbaşı derece· 
sinde olan bir zabitin 200,000 ya· 
hut 250,000 kitilik hücum kıtala
rına kumanda edebilmesi de gayri 
t bii bir vaziyet teıkil ediyordu. 

Nihayet hadiselerin inkiıafı ile 
H itlerin fikri yavaı ya vat deiitti: 
Birbirlerine rakip vaziyete olan iki 

türlü ordudan Rayişveri tercihe 
meyletti. Rayi!ver kuvvetleri hü

cum kıtalarmm en iyi ve en sadık 
unsur1arile takviye edilerek doğ -
rudan doğruya yeni Tejimi ona is
tinat ettirmek kararını verdi. Bu 
kaarar üzerine Rayiıver kuman • 
danlarile anlaıtı. Hitlerin bu ye· 
ni kararının tatbiki tabii hücum 
kıtalannın yavaı yavaş ehemmi -
yetten düşmesi, gittikçe küçülme -
si, nihayet belki bir gün bütün bü· 
tün ortadan silinmesi demekti. 

itte Hitlerin kendi eliyle teşkil 
etliği hücum kıtaları kumandan • 
}arından bir kısmının ıene kendi 
aleyhine suikast tertip etmeleri bu 
tasavvurlarının hissedilmesinden 
ileri gelmiştir. Düne kadar en yük· 
sek birer mevki işgal eden bu siya
si ordu kumandanları, şefleri Hit
ler aleyhinde birleımişlerdir. Hit· 
ler de bunu anlayınca derhal ic • 
ra.ala geçmi~tir. Hücum kıtaların· 
daki bathca suikast mürettipleri • 
ni tevkif etmiş, bazılarını idam et· 
tirmiştir. Sonra hücum kıtalarını 
muvakkat surette terhis eylemiş • 
tir. Terhis müddeti zarfında bu 
teşkilatların istikbali hakkında 
icabeden kararları verecek, lazım 
gelen tedbirleri alacaktır. 

Hiç ıüphesiz Almanyadaki son 
hadiselere sebep olan amil bir de
ğildir, muhteliftir. Fakat bu a -
miller arasmda en mühim rol yap
mıt olan saik, yukarda izah etti
ğimi2 vaziyettir. Nitekm · milli 
müdafaa nazırı Cen.eral Fon 
Blombergn "Voelkiıche Besbach -
ter,, gazetesine "Üçüncü Alman • 
yada ordu,, başlığı altında yazmış 
olduğu bir makale de bu noktai 
naıarımtzı teyit edecek mahiyet -
tedir Filhakika milli müdafaa 

Evlenenleri çoğaltmak için fuzuli 
düğün masraflarını menetmelidir 

Evlenme memuru anlatıyor: 
çoğunu, yaşını başını almış 

Istanbulda evlenenlerin 
kimseler teşkil ediyor 

İstanbulda evlenmeler en çok lenince, ne baba hatırlıyor, ne a - mümkün olduğu derecede şata -
hangi yaşlar arasında olur?. Han.. na.. fatlı yap.mağa uğra§ıyor, Şükrü 

gi aylarda daha fazla evlenme fa- Çok kere, evlatları tarafından u- Bey: 
aliyeti görülür? Evlenmeler eski nutulan ana, baba, bakılmağa - Düğünlerde fuzuli murafı 
zamanlara nisbetle az mıdır, çok muhtaç bulundukları bir yafta bi • menettiğimiz gün evlenme nisbeti 
mudur? Azsa niçin azdır?. ribirlerini kaybetmek felaketiyle fazlalaıacaktır. Evlenmcği kolay-

Bütün bu kısa cümlelerin ıonu· de karşılaşıyorlar. Ellisini geçen ln~•ıralım ! diyor. 
na gelen istifhamları hiç şüphesiz bir kadın da, bir erkek te çocuk Bu tecrübeli evlenme memu • 
ki bir nikah memuru silebilir.. gibidir. Onlara bir çocuk gibi bak ru, genç kızlarımızın ve kız aile -

mak lazımdır. Bir bekar gencin !erinin gösteriş merakına da do -
Kadıköy belediye dairesi nikah 

yaşayişiyle bunların yaıayııı ara - kunuyor; ve, geçenlerde rastladığ1 
memuru Şükrü Bey, medeni kanu -

sında çok fark vardır. işte bundan ideal bir geçn kızı anlata anlata 
nun neşrindenberi bu itin içinde -

dır ki yaşlılar arasında evlenme bitiremiyor. Bu genç. hanım, ken • 
dir. Üç binden fazla çifti baı göz 

nisbeti daima fazladır. dine uzun etekli gelinlik elbisesi 
eden, biribirine bağlıyan hu zat: 

Dosyayı bir karıştırın, görecek· alınmasın• itiraz etmişti: 
- En fazla evlenme yaşlılar sınız: Elli yatında Fatma Ha· - Ömrümde bir kere giyeceğim 

arasındadır, diyor, ve benim hay• nımla 60 yaşında Mehmet Bey, elbiseye yığınla para vermek gü· 
retim karıısında izahlara giri§İ • 80 yatında Hüseyin Beyle yetmıi nahtır. Gelinliğimi uzun etekli 
yor: yatında Sıdıka Hanım ... Saymakla yapıp ta yıllarca sandığa hapsede-

- Zaman çok değiıti. Ana ba- bitiremezsiniz.. ceği.me kua yaparım ve her vakit 
bayla eYli.dın arasındaki müteka· Şükrü Beye göre evlenenler es· için istifade ederim! .. 
bil sevei bağları eskisinden pek kisine nazaran çok azalmıştır. Bu- Demiş .. 
farklı .. Senelerce bin türlü ıefkat nun sebebi ıudur: Şükrü Bey: 
içinde büyütülen, okutulan oğul, Geçim zorlaşmııtır. Ortalıkta - Darısı dostlar başına böyle l 
eli ekmek tutunca anayı, babayı buhran vardır. Ve tuhafı §uki, bü- kız .. 
unutuveriyor. Ananın babanın tün gayretlere rağmen düğünler• Diyor; sözlerini bitiriyor: 
kendi boğazlarından kısıp sırtla- de "para harcamak,, hususundaki - Genç kızlarımız ve aileleri 

MadamKüri kiıJ 
ve ne yapmıştır 
~ ( 3 üncü aayıfadan dJ 

simat gene Küri ismiyle adlaoJ 
dır ki, bunlar da Miliküri ve M 1 
l<üri'dir ve Ractium'a karıı rtt
emanasiyon miktarlarını ifade J 
Bunlar tedavide Radium'un doıt 
mesindc kullanılan ııtılahlardır· 

Madam Küri son zamanlarcls 
riste Radium enstitüsü müdürlıı< 
yapıyordu. i 

Paristen gelen haberlere gÖ~ 
dam Küri'nin ölümünü mucip 
hastalık uzun seneler Radium ile 
ratmasından ileri selmi~tir. >.ı:-11J 
dm son zamanlarda Cenevre fa~ 
Profesörlerinden Dr. Roche tara 
dan tedavi edilmekte idi. MaaJeji 
davisi için sarlolunan gayret ne~ 
siz l:almış ve Madli'.m Küri ken 
den daha bir çok hi:ımetler bek 
ken, Radium sahasmda henüz bil 
olarak kalan pek çok noktaları ı~ 
)atmasına İr.tiz"r olunurken ölıfı 

tür • 
Madam Küri son zamanlard~ 

surette hnstalaocbiından bem tJ. 
hava, hem de tedu·i edi!mdc . j~ 
Fransanın Solanche ıehri yaki 
bulunan bir sanatoryoma nakl.1 
mişti. Alim k11dın sanatoryoma n-. 
nin dördüncü günü, yanı bıışıncl 
kızı bulunduğu halde ve son de 
ne kadar şuurunu muhafaza e 
hayata gözlerini kapıurııJlır. 

Madam K üri•nin cenazesi P 
naklolunarak büyük merasimle 
olunacaktır. 

Madam Küri, gayet sakin, ç~ 
bıkan. çok mütavazı "t'C bir frarı 
evlenmiş o!muına ve Fransada y 

mi~ bulunmasma rağmen memlc1' 
lan Polonyayı çok sever, ~ok düt 
ve onun için çalııır bir kadındı. 

K. rw1 
rına cicili bicili elbiseler diktirdi- eksi anane henüz terkedilmemiş • bu gösteri§ merakiyle erkekleri 

ği, Üzerlerine titrediği bir tanecik tir. En fakir aileler bile borçla evlenmekten korkutmamalı, so • Talebe 
kızları bir gün el evine gidince, ev. harçla para buluyor, düğünlerini. ğutmamalı ! :t- "" 

na.~ınnın b~mak~le•! Almanyada Vanurculuk şirketi Fuzuli mutavassı~~~~-a-. zlıği 
reJım aleyhındekı auıkaat etrafın - !-:: r-., • 
da intişar eden şayialara kar,. ce - K d" . ·ı . 1 ara iŞ yo • Ecnebi mektep! 
vap olmak Üzere §U tarzda muta - en lSlll~ ~en ~J! 0 80 

k d. k b t h bı·rer birer kap lea beyan etme te ır: a o aJ ıssesını az Afyon inhisarı, mahsulü 
"Almanyada rejim aleyhinde buluyor doğrudan doğruya alacak niyor 

yapılan suikast hareketinde Rayiş- Vapurculuk şirketi idare mec - Bu''yu .. kadadaki 
1 ·f Uyuşturucu maddeler inhisarı 

ver kuvvetlerinin batlıca ro 1 a lisi reisi Ru~en Beyin şirkete ait Fransız, Yeıilköydeki Franıı 
edecekleri rivayet edilmiıtir. Bu temmuz sonunda afyon satın al • 
rivayetlere kartı Rayişverin ku· tonaj ve sefer nisbetleri üzerinde mağa ba~lıyacaktır. Gelen talimat nerbahçedeki Sentiren ransıj• 

lktısat Vekaletine bazı tekliflerde nameye göre mühayaat, pazarlık küdar Fransız ilk mektepleril 
mandanı olarak derim ki eıki ida· k b 
reler zamanında memleketin mu -

bulunmak üzere Ankaraya gittiği~ suretiyle değil, afyonların morfin nerdeki Bulgar ilk me le i 11' 

ni yazmıştık. derecelerine eöre ve talimatname- idaresine müracaat ederek ti 
kadderatına muhtelif fırkalar ha - deki fiat üzerinden yapılacaktır. azlıgw mdan dolayı mektepl 
kim olduğu srralarda Rayişver as- Şirket, bugün kendilerine veril-

i ·· d 31 · b t' d k. Avrupa piyasalarında olduğu kapadıklarını bildirmiılerdir· 
la siyasi cereyanlarla ali.kadar ol· miş o an yuz e nıs e ın e ı , 

gibi afyonlar , soft,, ve "drogist,, 'f "d · b '- ; mazdı. Her vakit fırkalar hari • kapotaı hissesinin yüzde 45 e çıka· Maarı ı aresı u meKtep 
b d k nevilerine ayrılmaktadır. ı · ·ı · l 'lk cinde bitaraf bir mevki muhafaza rılmasmı, bu ka il olama ığı ta • re erme verı mış o an ı 111 

ederdi. Halbuki bugün Almanya- dirde ellerinde bulunan vapurların İnhisar idaresi, bu fiatların çift· ruhsatnamelerini geri almıştıf 
h ·•kA t 1 m 'ste çiye bildirilmesi ve mahsullerini H h b l 1 ·1 

da artık muhtelif fırkalar yoktur. u umetçe sa ın a ınmas 1 1 - er angi ir surete o ur~ 
d V 1 k T .. k A mütevassıtlara ucuz fiatla satma - h Bütün memleketin mukadderatı mekte ir. apurc~ .u ur . n~- sun bunlara yeniden ru sa 

bir tek fırkanın elindebulunmak - nim şirketi mehafılınde, kendılerı- }arına meydan verilmemesini em· vermek kanuni imkimlar da~' 
l d 31 · b f d k. retmiıtir. Hatta yetmi§ beş kilo -

tadır. Bu öyle bir fırkadır ki Al- ne veri en yüz : ~ıs. e ın e 1 ~e- de bulunmadığından bu he 
fer hissesiyle cırketın ıdame ve ın- dan eksik olmamak üzere müstah d 

man de..-lelini temsil eder. Fırka 
ile devlet ikisi de aynı şeydir. Bi-

naenaleyh şimdiye kadar siyasi ce
reyanlar haricinde kalan Reyişver 
bundan ıonra artık doğrudan doğ-

ruya siyasi işlerle alakadardır. Al
man ordusu Rayi!ver dahi açık -
tan açığa nasyonal sosyalisttir ve 
rejimin en sadık icra kuvvetidir.,, 

~ bir daha memleketimizde te 
kı·ıı.afının mu"'mkün olamıyacağı id- sil de afyon satın alarak inhisara 

~ ta bulunamıyacaklardır. 
dia edilmektedir. Deniz yolları verebilecektir. l . JI 

h ·k· ·da Bazı ekalliyet mektep erı 1 idaresi erkanı ise, er ı ı ı reye }P' 

h kk Poll·s haberlerı· lebesizlikten ve varidatsıı 
verilen seyrüıef er a ının mevcut 
vapurların gros tonajlarına göre ve k d dolayı yeni deu senesi bat 
kanunen taayyün etmiş bulunduğu ı Hizmetçi iZ an itibaren tatili faaliyet etıneie 
cihetle tebdiline imkan olmadığını şikayet rar vermiş bulunmaktadırl'-'' 
söylemekte ve !U mütaleada bulu· Gerek kapanan Fransız .,ee 
nmaktadırlar: Beyoğlunda Kalyoncu Nane gar mekteplerinden, gerekse -1 

aokak bir numaralı evde oturan 1'11 
- Devlet, kanunla kendisine 

intikaleden kapotaj hakkından bir 
kısmını armatörlerin elinde bulu-

Pakize Hanım dün polise müra • 
caat etmiş ve evinde hizmetçilik 

liyet mekteplerinden açıkts. 
Ceneral Fon Blomberg Hitlerin 

yakılnarından ve en çok şah· 
ıiyetine itimat ettiği bir adamdır. 
Eğer ekseriyetle eski idare taraf· 

nan vapurların tonajlarına göre 
tarı olan Alman ordusu Rayişver , 

Vapurculuk •irketine vermittir. 

yapan Senihanın bir manto, bir 
entari ve beş lirasını çaldığını 
söylemiş. bunun üzerine Seniha 
yakalanmıştır. 

cak talebeler, maarif idare51"A 
turdukları semtlere Y~~ııı e~ 
ilk mekteplere yerleıtıriJece .. · ı 
dir. A 

hakikaten bugünkü kumandanla· ~ 

rının dediği gibi, yeni Alman reji
mine en ıadık bir istinatıah hali

ne getirilebilir ve hücum kıtaları
nın en sadık unsurlariyle takviye 

edlebilirse Hitlerin mevkii eskisi· 
ne nisbelle daha fazla sa~lamlaş· 

mı~ olur ve nasyonal sosyalizm an· 
cak o vakit Almanyada yerleşmİ! 
olur. 

Mehmet ASIM 

Bu nisbeti değiıtirmeğe imkan 
yoktur. Çünkü butakdirdc devlete 
ait olan Denizyolları idaresinin ka
botaj hissesi azalmı~ olacaktır. 

Diğer taraftan vapurculuk şir -
keti elinde bulunan ve postalarda 
kullanılmıyacak vaziyette eskimi! 

olan bazı vapurlarını hurda halin
de Avrupada bir müeueseye sat· 
mak üzeredir. 

Sebzeci dükk3nında •• 

Dün sabah sebze halinde sebze· 
ci lsm:ıil Efendinin iki tane tartı
sını çalan T odori cürmü methut 
halinde yakalanmıştır. 

Yatak ~arşafı Cjalmış! 

Kasımpa§ada Büyükcamide on 
üç nwmarah evde oturan Ali Efen 
di, Bedreddin mahalesinde oturan 

t11ınm~t111tınrıumıılllltfmtı11111"'uınımıt1tmtt1111111Mtnl • t 

Harun Efendinin evinden b• 
k l,ıı 

tak çar!afı kaçarken ya • 

tır. 

Ceket htr••Z• 

D.. s .. d &.bidi" un aray ıçın e ı-. 

Ramazan Efendilerin b•}l~ ~i 
sabıkalı Enver girerek e• ~f 
palto, bir ceket ve bir yele" 

kaçarken yakalanmııtır. 

• 
.1 
1 
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Kay• Hasan, çökük a vurtlart, 
~ersiz gö2leri, bir deri bir kemik 
kalan elJeri, uzamıt sakalı ile, bir 
he~ u[.lya. benziyordu .. Kısık se3i, 

tanki ı;rr:lağmı parçalıyarak çı • 
kıyo1·du. 

Diri yı.mndakine fısladı: 
"B. d çare a a.m .. ,, 
"Fakir zavallı .. ,, 
Reia sordu: 
- Bundan evvel mahkum ol • 

dun mu?. 
- Biı· ırev İ!İnde mahkum ol .. 

dum. 
Bu ıöz, heyecan uyandırdı. 
- Sen, her ıreve ön ayak o · 

lurmuısun. 

- Evet. 
- Çalıtbim arkadatlarmı hep 

isyana tetvik eder mişıin .. Pat -
ronlara kinin varmıf .• 

- Hata ettim. Bir zamanlar bu 
dediklerinizi yaptım. Ama ıene • 
ler var, ki uıulu akıllı çahııyo· 
rum. Kine gelince, kimseye kinim 
yoktur. 

- Malum, huyun ıert . olduğu 
halde, kendini muniı tanıtmı§sm .. 

- Ben de herkes ıibi bir inaa
nrm bey, yalnız herke aten fazla 
betbaht ve talihsaizim. 

- Y aptıjın fena teıvikleri hala 
unutmıyanlar var. Şahadet ede
cekler. 

- Kimler?. 
- Fabrika arkadqlann. 
- ~nim aleyhimde mi ıöyli-

J'.ecekler? Arkadaılarım öyle mi? 
Ben onlara ne fenalık ettim?·· Bi
~Jer ••• Onlara kızmıyorum, acı· 

- Bir amele ıen~ kızı da bat
tan çılcarmı911n. lımi Gülf em. 

Kaya Haıamn ıırtlağmda bir 
'ey düiünılendi. Seıi titredi: 

- Battan çıkarmadım efen• 
dim. 

-Ya ne yaptm? 
- Ben onu ıevdim, o da beni 

·~vdi. Birlettik, beraber yaıama
ğa baıladık.. .Saadet uzun ıürer 
mi? Bir gün felaket geldi, birbiri
mizi bıraktık, ayrıldık, unuttuk. 

- Bir genç. kızı yolundan çevi .. 
rip, nikihıız yaıamanm ne oldu .. 
ğunu hairsin elbette .. Günün hi -
rinde de, kadını yüz üstü bırak .. 
tın. Ondan bir de çocuğun olduk 
tan sonra ... 

Salondaki kadınlar heyecana ka 
pıldılar. 

- Ben <>nu yüz üstü bırakma • 
dım... Kendiıine sorarsanız söy -
ler. 

- Gülfem ifadesinde senin a -
ıeybinde bir şey söylememif. Fa -
~at §ahit sıfatile dinlenmemesini 
ı ica etti. Senin yüzünü görmek 

keıildi .. Onu nasıl büyüttüm diye 
soruyorsunuz .. Severek büyüttüm. 

- Bunu sormak istemedim, Ço
cuğun bütün gün mahallede oy -
nuyormuş .. Mektebe vermemiş • 
sın ... 

- Ona ben hocalık ediyordum. 
Ona her şeyi öğretiyordum. Hece
liyordu. Dü§ünüyordu. Taniyor -
du. Ona memleketleri öğretiyor -
dum. Bütün hayatım buydu. Beni 
gençle§tİriyordu. Benim küçücük 
oğlum! Küçüktüı- ama, okur, ya • 
zar, düşünür .. , 

- Ona komünist fikirlerini de 
öğrettin mi? 

- Ona her bildiğimi öğretecek 
tim, fakat komünistliği, hayır. Her 
keıe ve bilhana cumhuriyete za
rarlı olan fikirleri oğluma öğret -
miyec:ektim. Herkes çalışmak 

mecburiyetindedir. Kimse, kim. 
senin mahna sahip olamaz. Her • 
kes, kendi alnının teriyle ve kendi 
alın teri kadar Y.atamalıdn-. "Ça
h§arak yaıa, harp ederek öl,, işte 
benim g;ıyem. Herkes itlihanna 
göre değil, herkes çalıımasma gö
re karın doyurmalıdır. 

Salonda hayret, fısıltılar .. Reis, 
ı•dedden ayrılmamaaını ihtar etti. 
Kaya Haıan boyun büktü: 

- Hakkınız var, bunları ıöyle· 
yecek mevkide değilim. 

Ve hatırına Ali Naki aeldi. Dü
'ündü: 

"Ben de burada aöylemem la • 
zım aelen 9eyiunutuyorum da, ne
ler ıöylüyorum. Ne söylemem la· 
zım geldiği malum ... ,, 

Cinayete dair ıorgn l:la!layın .. 
ca, ıözlerinde bir ate§ yandı. 

Cinayetin itlendiji evin etra -
fında neye dolaııyordu? Cesedin 
yanında ne İf i vardı? . 

Bunlara cevap vermedi, vermek 
istemedi. 

Sordular: 
- 1 Kanunusani günü ne yap· 

tınız? 

- Ko9tum, arad•m, açtım. 

- Ama ıece karnını doyurma· 
nın çaresini buJımuşaun. Komşun 

seni giderken görmüf. T elith imit 
ain, deli gibi imişsin ... Evden çıkıp 
r.ereye gittin? 

- Bilmiyorum ! 
- Nereye gidersen gitmİ§ ol, 

seni nihayet Bobontideki eyde ya
kalamıtlar. lt burada .. Birini öl .. 
dürmüşsün. Sebebini de anlamak 
güç değil. Para çalmak için öldür· 
müşsün. 

Hasan irkildi: 
- Çalmak için ha!.. 
Gözlerini biran dikti, ıonra ba· 

7 l'EMMUZ l!J3i 

Oz dilimiz ,----------------.~--------------------, 
Türk - Iran 

hudutlarında 
-31- Neler · gördüm? 

~------ Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

Yoıma bir Türk kızının batında 
ipek gibi yumuıak .saçlar, nasıl 
yakıtık alır bir ıüne, Türk ovala .. 
rının, Türk yamaçlarının üstünde
ki ağaçlar da bu güzel yurdu süs -
ler, bezer. 

Nasılyavuklumuzun ~aşındaki Tevkı·f mu··zekkeresi var-
saçları avuç avuç yolmaga kıya• 

mazsak ülkemizin serin yışların • d k • f b ' 
daki agaçların kesilip devrilmesi- ır tev 1 e mec urum. 
ne onar olmamalıyız. ' 

Yurt ağaçlarından yurt toprak· K d Ef • ı· ·ı d J t k ) 
larına düton gölaeler, gür kirpik. a 1 .nın e ıne verı en a a e ı ıcı 
l~rden.~akıııkh.b!r ~vgilinin yü - zavallıları dagv a kaçırmıştı! 

zune duıenler gıbıdır. 

BuıUn ülkemizin çırıl çıplak 
kalmıt niçe yamaçları var ki dün 
ormandı; ne kuru, gölgeaiz yolla .. 
rımı.z ıörii1ür ki dün bir ıerin pı· 
nar batını yüksek hir yayla doru
ğuna ulaıtırır bekilerdi. Şimdi o • 
ralarda aiaç, dal, yaprak, gölge 
ıöyle du11un, yıkılıp devrilen a
gaçl&rın köklerinden bile belgi 
kalmamııtır. 

Jandarma kumandanı dedi ki: 

- Haklarında tevkif müzek -
kereıi vardır. Tutmıya mecburum 

İtte kadı efendinin eline veri
len adalet kılıcı böyle kabahatsiz 
halkı dağlara çıkarmıftı. Yemeği 
mizi yedikten sonra biz hareket 
edecektik. Bayiz ağaya dedim ki: 

.,_ Rualann 13 katırını ıiz çal-

Bu, kurulu9un, oluıun güzelli -
ğine kıyan yaman bir aimandır. 

Anağımızdadır, l!lki oduncular 
sık bir ormanda ulu bir ağacı de • 
virebilmek için nacatı vurunca 
üç, dört ıövde devirdiklerini ıöy· 
ler, bununla öiünürlerdi. Bu kötü 
yolda yürüyerek yıllardanberi, 

kimbilir, yurda ıüı olan kaç. bin 
ağaç devirmif, kütük baltalamııız· 
dır. 

O yüzden nice köylerimizin ka .. 
htı bozuldu; ve bu öykü nice kent
lerinin güzel görünüıünü yoydu . 

Yeni ve kutlu çailardayrz. EJ .. 
kinin kotü ve çürük giditlerinden 
kendimizi ııyırmıt bulunuyoruz. 

Bağatır bir uluıa gereken süılü 
bir yurttur. Onun için elimizdeki 

bütün uğurtları kullanarak orman· 
larımızı, ağaçlarımızı kııkanç bir 
üzenle korumahyu;. 

Acıma nedir bilmiyen bir nacak 
altında boylu boyUnca devrilen bir 
ağaç, yurt denilen anaya delikanlı 
bir ÇO<'JJğunun ölütü kadar acı ve 
aızı verır. 

Türk, kendi Yurdunu bezeyen 
ağacı üıtiin bfr ıevgi ile aevrneli, 
korumalıdır. M. N. 

Bu söyde geçen söıle.rden bir ta-
kımlarının ' bugünkü dilde kartıhğı: 

Yış - Ağaçlık ve ormalık dağ 
Onar - Raıı 
Beki - Hıyaban 

Belgi - Emare 
Kuruluş, oluş - Hilkat, tabiat 
Ağman - Kabahat 
Anak - Hafıza 

Nacak - Balta 
Kah§ - Hava 
Öykü - İhmal 
Kent - Şehir 

Soymak - Hcdl!r etmek 
'Bağatır - Kahraman 

Ulus - Millet 
Oğur - İmkan 
Üzen - İhtimam 

d k .. 1 
dmız. Bunları iade e ece sınız . 
Bayiz ağa diplomattı ve dedi ki: 

"- Efendim, biz hükumetin 
ve üç ecnebi hük6metin komisyo· 
nundan mürekkep bir heyetin hay 
vanlarını çalar ınıyız?. Bu hal bi
~im memlekette aaayİf olmadığı
nı göstermez mi?. Bi:ı böyle hıya· 
net yapmayız. Bize bu afayİ§siz · 
Jiği atfetm~kte acemlerin faydası 
vardır. Binaenaleyh sirkati İran -
ldar yapmıttır ve bize isnat etmiş
lerdir. 

Ben de dedim ki: 

- Bayiz ağa, ai:ı.den Serdeıtte
ki lranhlar bile korkar. Hududun 
iki tarafında da aizin hükmünüz 
geçer. Binaenaleyh İranlılar sizin 
mmtakada hırıızlık yapamaz. Ma 
dem ki yaptıklarını ıöy]üyorsun 
bu hayvanları İranlılardan alıp 
~ndermeni de sizden beklerim. 

Bayiz ağa muvafakat etti. Tah
rana bile ıötürmüt olsalar bulur, 
siJ:e gönderirim, dedi. Pettiguh 
valisi bizim de önümüze nakara .. 
crlar kattı ve teşyi ettiler. 

Kaniret mevkiine geldik. Kay
makam bey ayrıldı. Mamureye 
gitti. Kan hatunda ağalar bana 
Pettorluların aılı hakkında şu 
hikayeyi anlattılar: Darımana kö 
yünde Fakih isminde bir zat var. 
mıf. Bu zat seyahate çıkarak Fren 
gistana gİlmİ§. Orada bir kahra
mana raıgelmif. Ve frenk diyarı 
kahramanı Fakih Alım.ede hücum 
etmit; fakat Fakih Ahmet müte .. 
cavizi mağlup etmiş, ödüreceği sı 

r8ıda kız olduğunu görmüş. Bu 
kız bir krahn kızıymış ve ismi 
(Kaygan) imif. Ahmet kızı almış, 
beraber Pette getirmif. Fakat kız 
bir gün f ınat bularak kaçmış, 
Frengiıtana gitmiş; Fakih Ahmet 

dan Peşter ve Baban hanedanlan 
türemiştir. 

Temmuzun birinde ( Şenye) de 
idik. Buralarda artık dağlar al .. 
çalmıı, hafif irtifalı yaylalara 
münkalip olmuttu. Bu civarın hu· 
dutlarını da tayin ederek 4 tem • 
muzda Vezneye geldik. 

İngiliz hudut komiıyonu reiıi 
Mösyö Veraystlav ve haıtalığı do 
layıaıyle avdet edecekti. Her ko
komisyondan ziyafetler verildi. 
Çok yüksek kalpli olan bu arka • 
dafımızın ayrılmasına hepimiz 
mütee11ir olduk. 

Temmuzun sekizinci günü İran 
tahının yevmi veladeti olduğun • 
dan İran heyetini tebrike gittik. 
Nutuklar aöylendi. · Itili.ülmelik 

Rusya çarının sıhhatine nutu ıa
rap etti. Birçok fotoğraflar alın • 
dı. Temmuzun onunda da bizim 
milli bayramımızdı. Bütün heyet-

ler tebrike geldiler. Bir ~e•mi ka. 
bul yaptik, ziyafet verdik. Gece .. 
leyin reis ağa Bayizle Bayiz pa• 
§a bize yemeğe geldiler. 

Bayiz pafa çok cesur, uzun 
boylu ve mülahham, çok rüler 
yüzlü bir zattır. Bayiz pata Men· 

~r aşiretine mensuptur. MenııUr
Jar dört tayfad,r. Birincisi (Ka .. 
dervişi) tayfaaı olup Mirrin ve 
Tirkeş taraflarında Laven auyu • 
nun iki sahilindedirler. Nim ıey· 

yar 80 hane olup ziraatle me11ul• 
dürler. Buraların Osmanlı hüku • 
meti tarafından iııalinde riyaaet• 
!erine Bayiz pafa getirilmiı ve o 
zaman paıahk verilmittir. Neva• 
hii şarkiyenin tahliyesinde Laven 

nahrinin ıol ıahilindeki &f İret Ba· 
yiz ağaya tabiyet etmif, ıai 
sahilindekiler Bayiz pafa ile kal• 
mıtlardır. Bayiz çok sadık Türk 
taraftarıdır. Kendiıi türkçeyi az 
biliyor. Yanında İıt!lnbul tiveıiy. 
le konutan Mahmut bey iımin -. 
de bir katibi var. Fakat kıyafeti 
atiret kıyafetidir. Türkçeyi nere • 
den öğrendiğini ıordum. Güldü, 
dedi ki: 

· i~feırniyor. Kadının senden çok 
çektiği bundan Qelli .. 

- Bu belki de vicdan azabı • 
dır. 

şını önüne eğdi. İddia makamı, 
kartıda sözliyenin içini anlamak 

. ister gibi dikkatli dinliyor, reis ve 
azalar. lakayt görünerek, hakika· 
ti anlam~ğa çalışıyorlardı •. 

(Bu söı:ler Tarama Dergisinden 
alınmıştır). 

kaçırdığı bu dilberi bulmak üzere 
yola çıkmıt; memleket memleket 
gezerken bir yerde bir düğüne 

raııelmif. Kimin evlendiğini sor

muf. Bir kralın oğlunun bir kralın 
kızıyla evlendiğini duyunca sev • 
giliıi olduğuna hükmederek kadın 
kılığına girmİ! ve düğün evine so· 
kulmuf. Zifaf odaımın yanma 
ıaklanmıf. Kralın oğlu o sırada 
odaya ıiren bir fareyi kılıçla vu" 
rarak öldürmüş ve cesaretini kı -

"- Ben Akıaraylıyrm. Bir mi• 
ralayın oğluyum. Babam ölmüttü 
aşiret süvari alayları lıtanbula 
gelmişti. Annem bu alayların bi • 
risinin kumandanı ile evlendi. A· 
lay lstanbuldan kendi mıntakaıı· 
na dönünce annem de beraber git 
ti. Sonra beni de istemediler. Ben 
defterihakanide katiptim. SüJey
maniye tapu memurluğuna talip 
oldum, geldim. Sonda annem de 
öldü. Ben buralarda kaldım. Pa -
fa bir katip istiyordu. Onun yan,. 
na geldim. Bana bir kız, bir çadır 
ve biraz hayvan verdiler. Onlar
la beraber dolatıp duruyorum. 

- Yalnız iyi bir hareketin var. 
Gayri meşru doğan çocuğunu ya .. 
nına almıtsın .. 

- Evet efendim. 
- ~nu nat•! büyüttün? 
- iyi ve mert çocuktur. Onu a-

adam edecektim. 

Salonda gülütmeler oldu ve Ka
~a H~_sanı, başını çevirmeden. fa-

h~ gulenlere hitap ediyormuş gi .. 
l devam etti: 

- Evet, adam edecektim. Bir 
ıaınanlar nasıl anaıı için ralıttım 
onun . • 1 :r ' 

ıçın ça ıttım ... Bu ellerim o-
lltın ~ l ugruna nasır andı. Kanadı, 

<Hakimiyeti M!Jliye) Maamafih onların da, Hasam 
katil sandıkları muhakkaktı. 

He.m biçare adam, fedakarlığa ~~.~~~!~~~.~.!I~~.·.~~.~~~.~.~~= 
karar vermişti. Gözü kapalı ken" Mülkiye mecmuası 
dini uçuruma atacaktı. Ali Naki
nin teklifini kabul ediyordu. Ken" 
dini satıyordu. O artık bir mata
dı. 

Oturdu, arkasına dayandı, göz· 
lerini tavanf\ dikti: 

- Doğru, dedi.. Para çalmak 
için öldürdüm ... Para için! 

Gırtlağını öyle bir ıihe parça • 
Iadı ki, herkes Hasam çıldırdı, gij
lüyor şandı. 

(Devamı var) 

Her ay intiıar eden "Mülkiye" mec· 
"39" mua8rnrn uncu aayıu doliun 

münderecatla çıkmııtır. Bu nüıhıuın· 
da •1Göriü, bilgi, taklit", "Markıizm", 
(Biz de bir a11rlık maarif iti), (Irk ve 
insan), (Memuriyet ltatüıü), (Me • 
mur ve iıçi), (Hukuku eaaıiye hare· 
ketleri), (Harp borçlan), Fatizm ltal
yazı zayıflatıyor mu?), (Bütçelere bir 
bakıı), (Sulh ve terbiye), Aylık ıi • 
yasi hareketler) yazıları "vardır. Bu 
kıymetli içtimai ve •iYasiilimler mec • 
~uaıınr okuyuculannnıa tuviye ede· 
rız. 

za göstermek iıtemif . .Kız da gül .. 
müt ve "Ah neredesin Fakih Ah • 
met demİf ! Fakat Ahmet hemen 

ıaklandığı yerden çıkmıt kralın 
oğlunu öldürerek kızı alıp geri 
dönmüı ve bunların çocukların -

Mahmut bey de bu serseri ha • 
ya •• =- l .. m Jlll v• 7'evk almu,tu. 

(Devamı var) 
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Bir t•ıldız, Hususi 
Kô.tibile Evlendi! 

Jdm

LE y 
Bir Yıldız, Gelirken p 

Nasıl Karşılanır? 
Film yıldızlarından Riçard 

Diks, hiç kimsenin tahmin etmedi
ği bir zamanda, birdenbire evlen· 
mittir. Kendisini pek yakından 

tanıyanlar bile, evlendiğini an -
cak nikah kıyıldıktan birkaç gün 
sonra öğrenmişlerdir! 

Bu artiıt, 1931 senesinde Vini
ped Ko isminde bir kızı nikahla· 
mı§tı. Fakat bir lürlü anlaıama
mışlar, beraber yaşadıkları kısa 
müddet içerisinde devamlı olarak 1 
kavga etmişlerdir. Nihayet 1933 
aenesi eylulünde kadın mahkeme
ye müracaat etmiş, artist koca· 
aından boşanma karını almı§tı. 

Artistin yeni karısı, hususi 

katibidir. Ritard Dikı, bundan 

altı ay evel bir huıuıi katip edin -

mek istemiş, bu ilan edilince,, 

ta.m altı yüz kız, onun yanında 

çalıımak arzusunu göstermiştir. 

Bunun üzerine artist, altı yüz kı
za birer mektup göndermiş, bazı 

suallere yazı ile cevap verilmesi• 

ni istemiıtir. 

Gelen cevapları gözden geçi
ren Riçard Diks, altı kızın cevabı-

Film 
Mevsuları kıımen, yahut tama

mile ekzotik dekorlu mu • 
hitlerde ıeçen filmler için, film 
ıirketleri m•nzaralarm teıbitini 

enelden temin etmeli dütünür • 
ler. Bunu temin mMAdiyle de, 
et.ha filmin çemlmesine batlan • 
madan, o muhitlere itleri man• 
zara ve tabii bu arada mahalli tip
leri a8ateren Ahneler v. ı. teabi -
tinden ibaret olmak üzere, adam
lar pnderirler. Bu adamlar, ken· 
tli aahalarmda mütehunı lrimae • 
1erclir. S..larmda, kafile reiıi va
siyetinde olarak tümullü bilgi•· 
•ibi hiriii nrclır. Bütün ıeyahat 
müddetince, refakatindekileri tam 
trir sellhi1etle idare eder. 

''Metro - Goldvin - Mayer,, 

nı beğenmiş, onları evine bir çay 
ziyafetine davet etmiştir. Çay zİ· 
yafetinde kendileriyle yakından 

tanışmış, içlerinden şimdi evlen
diği Vörciniya Vebıteri seçmış, 
yanında alıkoymuş.,,, diğer beş 

kıza hatıra olarak imzalı birer fo. 
toğrafım vermiş ve teşekkür et. 
miştir ! 

Artist, altı yüz kıza neler sor• 
du, altısının cevaplarını ne nokta

lardan beğendi ve bunların ara· 
sından, altı ay sonra evlendiği 

kızı ne noktadan tercih etti?.. Bu 
cihetler, henüz ıayi olmamıştır! 

Evlenme, " Cörsi Siti,, denilen 
yerde yapılmııtır. Bu yerde ya -

pılmaaının aebebi, Mis Vörciniya 
Vebıtern annesiyle babasının yir· 
mi beş sene evel ayni yerde evlen .. 
miş olmalarıdır! 

"Cehennemin işlek yolu,, ve 
"Kayıp tayyare filosu,, isimli film
lerde oynıyan Riç.ard Diksin asıl 
adı, Ernest C. Brimmerdir. Bir

çok artist, film hayatına atılırken, 
isim değiştirir. Bu da yıldızların 

bir hususiyeti ! 

lvlln Ley 
l vlin Leyden, hayli müddet evvel 

bu sayıfada bahsetmiıtik. İngiltere -
nin en tanınmı§ operet artistlerinden 
olan bu kadın, mevzuu ve bestesi, bü
yük besteknr Yohan Ştravsın "Yarasa" 
isimli meıhur operetinden alınlln 
"Vals Zamanı" isimli filmde oyna -
mıı, fevkalade beğenilmi§tİ. Bundan 
sonra da bir çok film çevirmişti. 

Şimdiye kadar "Gomon - Britiı" 
hesabına film çeviren yıldız, "Metro -
Goldvin • Mayer" tarafından yapılan 
teklifi kabul elmİ§, bu ıirketle arala -
nnda bir mukavele imzalanmııtır. 

Holivuda gelinciye kadar, rejisör-ı Tabiat a1imi ve muharrir Har
fe l>a1baıa vererek, Çinde alınan old müpvir sıfatiyle kafileye re
manzaralar ve yapılan tetkiklere fakat etmittir. 
ıöre senaryoda deiittirilmesi iyi 
olacak teferrüatı lconutmutlardır. 
Bu auretle, zaman kazandmıt olu· 
yor! 

Brezilyaya. ıiden kafileye ge -
lince, bu kafiledekiler de ayni e
autan faaliyet ıöıtenniıler, A
mazon nehri kenarındaki halta ıir 
mmıit ormanlar içeriıinde dolq
nutlardır. Bunlann f..Iiyetleri 
enelce lıtanbulda gördüğümüz 

"Trader Hom,, tarzında bir filme 
hazırlık mahiyetindedir. 

Bu kafilenin bqmda Corc B. 
Zaytt rejilÖr aıfatiyle bulunmu, -
tur. 

Kafile, timdi Amazon nehri bo
yunca ilerliyor. Kıımen karadan 
yol almıyor, kıımen de yerlilerin 
bindikleri oyulmut ağaç kütükle • 
rinden Hndallardan iıtifade edi -
liyor. Kafilenin aııl varmak iıte • 
dili yer, Jaravatedir. Çünkü bura· 
da kırmızı derili insanlar kabile • 
lerinin en ziyade tetkike deier 
görüleni yerleımiıtir. ı 

Hazırlık faaliyeti, daha tahmi • 
nen iki buçuk ay kadar sürecek ,, 
ondan aonra Holivuda dönülecek· 
tir. Orada hazırlıktan elde edi -
len §eyler gözden geçirilerek ay· 
ni yerlere yeniden gidilecektir. 

'a au g 

Ramon Novarro, hoşa giden se- j 
sini muhtelif şehirlerde dinletmek 
için yeni bir konser turnesine çık· 
tı. Yeni turne programında ce· 
nubi Amerika ve Avrupa, dolaştı
ğı ve dolaşacağı yerler ... 

Kendisi, Büenos Ayrese var -
dığı zaman, fevkalade merasimle 
karşılanmıştır. Orada hiç bir kim· 
senin bu kadar hararetle karşı -
)anmadığından, hiç bir kimsenin 
gelişinin ahaliyi bu kadar coştur· 
madığından bahsolunuyor. Bu 
yıldız, nasıl karşılanmış? 

Ramon Novarroyu getiren va .. 
pur yaklaşırken, motörler, yatlar, 
aeroplanlar karşı çıkmış, şehrin 

misafiri olan yıldızın durduğu gü
verteye sağdan, soldan, aşağıdan, 
yukarıdan çiçekler atılmıştır. Yüz 
l•inlerce çiçek .... 

Bir tahmine göre, kendisini sa
},i ide bekliyenler, yirmi bin kişi· 

polis ahaliyi dağıtarak, Ramon 
Novarroyu sımsıkı tutanların elle
rinden adeta zorla almış ve kendi· ~ 
sine yol açmıştır. 

Yıldız, otele eriştikten sonra 
~a. ahali otelin önüne birikmiş, 1\ 1 
onun tekrar tekrar balkona çıka· a () 
rak görünmesini istemiş ve saat• U 

lerce oradan ayrılmamıştır. Yıldı· tnd 
zm konser vereceği tiyatro bina· ~y 
sr, her gece tamamiyle dolmuş, bi· ter 
letler iki hafta evelinden satılığa l ol 
çıkarıldığı ve hepsi kapış kapış ~~ 
satın alındığı icin, yer temin et· 1 

mekte gecikenler içeriye girmek ~a.t 
imkanını bulamamışlardır! 1 

Ramon Novarro, hemşiresi Kar ~tr 
men Samiyenegosla birlikte seya· jdi 
hat ediyor. Hemşiresi de, yıldı • ~! 
zın verdiği konserlere dans numa· lgı 
raları yaparak iştirak etmekte ve 

kıvı·ak dans edişi, çok beğenil· 

rnektedir! 

Ramon Novarro, Janet Makdonaldle Beraber Ge~ende 
Çevlrdlklerl "Kedi Ve Keman,, Fllmlnln Bir Sahn•lnde 

den fazla imiı. Sahil~ ayak basan j 
yıldız, birçok kadın ve erkek tara· 
fından kucaklanmıı, omuz üıtün· 
de !tavaya kaldmlmıf, ıiddetli ve 
ıürekli olarak alkıtlanmıttır. Bu 
vaziyetin devam etmeıi üzerine, 
yıldızın oteline gidebilmesi için 

firlıeti, bir müddet enel iki mem· ------------------------------------------...--........ - ... ; 

Y ddızın, geçen tubat ayında 

lıtanbula geleceği ıayi olmuf, li• 
kin bu haber, ıayia mahiyetinde 
kalmıştı. Bir taraftan konaerler 
veren, bir taraftan film çeviren 
Ramon Novarronun geçenlerde 
tam&mlanan "Kedi ve Keman,, 
iıimli filmi, Amerika sinemala
rından ıonra timdi de Avrupa si
nemalarında göateriliyoı. Bu fildi 
deki eti, Ja.'llet Makdonalddır.00 

Film, bir operet filmidir. Sesi ha
f& giden yıldızın, her filminde oJ. 
duğu gibi bu filminde de tarkı 
söylemesi için vesileler bulunma•• 
bilhassa gözetilmiıtir ! 

Lılcete ha itleri ıirmelc üzere iki 
liafile ıöndermeie karar venniı· 
ti. 

Çine ve Breailyaya ıidecek o· 
acl-lar, oralann en aüzel 

• -.nıılarmı, mahalli tiplerini 
filme alacaldanlır. 

Çine sitm•ine karar Yerilen 
Wile, sitmit, itini sönnüt ve 
~. Kafilenin bqında 

"jWr Corc Hil ye teknik sahada 
•iiteha111a Alekaancler Tobulof 

yorda. Kafile, Çinde hem 
..... w:a ve tip tetbit etmiı, hem 

M 1erlilere maMus kottümler, 
lluauaiyetli Miller v. •· eatm almıt· 
tir. Bunlar yalanda Perl S. Bukun 
metlnar 'bir romanından menu a· 
lmarak çcwrilecek olan filmde ite 

Soldan S1r• Edvard Arnold, Con Kravford, Rejfaör Klaren• Brovn Ve Frantot 
Ton, "Dan•eden Kadın,, Fttınl Çevrlldlkten Sonra, E§lentt Yapıyorlar! 

Dorit Krayz,er 
Renate Müllerin rahatsızlan • 

ması üzerine, "Hayattan meaı• 

nun olunuz!,, iıimli filmin yarıd• 
kaldığını, bu yılchzın yerine a1oİ 
rolü yapabilecek bir yıldız ara11 • 
dığını ve Dorit Kraysle,._ 
ketfolunduianu yazmıtbk. 

Bu ıuretle battan çevrilen filJll 
tamamlanmııtır. Avrupada, bit 
çok sinemada birden göıteri1111elv 
te ve yeni yıldız, çok beğeniJ111e1v 
tedir. 



7- VAVIT 

-• ltalya endişede! 1 Devletlerin hava sil3hları 
Fransızlar Korsika ada- japonqanın 2 bin deniz ve kara taq-
sını tahkim ediyorlar qaresi, 22 bin tagqarecisi var -• n 

e· Adaya ağır toplar yerleştirilmekte, 
i· 

tayyare limanları yapılmaktadır 
a 
~, İtalya matbuatı Fransızların\ 
.. l\oraika adasında yapmakta ol • 
f • ij~kları tahkimattan dolayı çok 
- en,clişe etmektedir. Koraikada ya. 
• lıYan bir İtalyan tarafından gön
r· derilip ltalyan gazetelerinde ne§
a l01unan bir mektuba bakılacak o
ş l~tıa. Fransa son zamanlarda ha .. 

•ka.ten Korsikada büyük tahki -
~at i!leri yapmağa ba,lamııtır. 

Mesela Korsikanın muhtelif 
terlerinde tayyare limanları tesis 
~dilnıekte, büyük askeri depolar 
'tıta. olunmakta ve uzun menzilli 
.. iır toplar yerleıtirilmektedir. 

e İtalyan gazeteleri bu tahkima• 
1tl tedafii bir mahiyeti haiz ol • 
ldıklarını, onların tecavüzi bir 
ksatla yapıldıklarını kaydet • 

ektedir. .hal yan gazetelerine 
aran Fransa Korsika adasını 

.\kdenize hakim olan bir istihkam 
~)dine ıokmak niyetindedir. 

Her ne kadar bu tahkimat me
ıeleai bir ltalyan - Fransız hadi
e•\ ~ahiyetini almıyors~ da, ,1 · 
alya.l\ azetelerinin yem tahkı -

.tla.t-~ ı..Aha lt.a.lyada büyük bir 
ndi§e uyandırdığını gizlememek· 
edirler. 

İtalya gazetelerinde çıkan bu 
haberlerin ne dereceye kadar doğ
ıq olduğu malüm değildir. Bunun· 
ı, beraber F ransanın Korsika ada
~'tıı tahkim etmekte olduğuna şüp 
~Yoktur. 

Simali Afrikadaki Fransız 

lllUıtemlekelerinin limanları, müs
l~tbleke askerlerinin Avrupaya 
~'lt!llerini temin etmek için nasıl 
"hkim ediliyorsa, şimdi Koraika 
'dc-.arnda da ayni suretle tahkimat 
)'lldmaktadır. Fransa Korsika a· 
~~•ını Afrika müstemlekelerile 
ıı•'nsa arasında bahri bir istinat 
!!\tası haline koymaktadır. 

ll Malüm olduğu veçhile Avru • 
"da bir harp zuhur edecek olur • 

:~ F ranıa Afrika müstemleke le • 
1
ttden getirip Avrupadaki harp 

:~~nelerine atacağı müstemleke 
"3·~~rlerine büyük bir ehemmiyet 
l'kt~l'llıektedir. Onun için gerek Şi
i lli Afrika sahillerindeki liman~ 
l~rın1, gerekse Akdeniz limanları· 
a ',tahkim etmek suretiyle bu me-
e" . h 
• Vı alletmeğe çalı,maktadır. 
Fakat, ıayet ltalya F ransaya 

karıı hasım vaziyetine girecek o
lursa ve bilhassa lngilterenin da· 
hi F ransaya kartı düşman olduğu 
farzedilirae, Akdeniz yolu Fran
sa için pek tehlikeli bir hale gir " 
mi! olacaktır. Onun için Fransız· 
lar ıon zamanlarda Akdenizdeki 
kuvvetlerini Atlas denizine nak • 
letmeği düıünmeğe batlamı!lar .. 
dır. Geçen haftaki askeri sayıfa -
mızda yazdığımız veçhile Franaız 

donanması T oulon limanından çı· 
karılarak Brest limanına naklediJ .. 
mek istenmektedir. Bu fikir, harp 
zuhurunda müstemleke askerleri· 
nin Akdeniz yolundan nakillerin • 
den vazgeçilerek nakliyatın Garbi 
Afrika sahillerinden ve Atlas ve 
Atlas denizinden yapılması arzu " 
sundan doğmuıtur. Böyle olduğu 
takdirde müstemleke askerleri en 1 

ziyade Bordo limanında karaya 
çıkarılacaktır. 

Böyle yapıldılı takdirde Fran -
sız askeri nakliyatı harp halinde 
ltalyan donanmaaının taarruzun .. 
dan kurtulmuş olacaktır. 

Onun için Brest limanı ileride 
büyük Franaız harp sefineleri ve 
büyük deniz altı gemileri için baş .. 
lıca harp limanı olacaktır. Bu fik· 
ri ortaya atanlar büyük F ranaız 
zırhlıları için Akdenizde artık hiç 
bir it kalmadığını söylemektedir. 
Her halde bütün bu dütünceler -
den kat'i surette anlatılıyor ki, 
Fransızların bütün enditesi harp 
zuhurunda müstemleke askerleri• 
nin en emin bir surette Afri
kadan Avrupaya nakledilme .. 
leri etrafında toplanmaktadır. 

Bununla beraber §ayet Fransız
lar Brest limanını yeniden tahkim 
ve tevıi edecek olurlarsa, bunun 
İngilterede uyandıracağı fena tesi
ri de dütünmek lazımdır. Çünkü 
Brest limanının tahkim edilmesi 
İngilizlerin deniz ticaret yollarını 
tehdit eyliyecektir. Fakat Fran • 
sızların Brest limanının tahkimi -
ni son zamanlarda ileri sürmeleri/ 
lngiltereye karşı bir tazyik yap .. , 
maktan ve teslihat itlerinde lngi - , 
lizleri Fransız noktai nazarını ka
bule mecbur etmek maksadına 

müstenit bulunmaaı da ihtimal da
hilindedir. 

Almanya, deniz kuvvetlerine ye
ni bir kruvazör ilave ctmi~tir. 

Geçen hafta büyük merasimle 
denize indirilen bu kruvazörün 
adı "Amiral Graf Spc" dil'. 
Resmimiz geminin Vilhelms Ha-

fen 'de denize indirilişini 
gösteriyor ... 

ÇEKOSLOVAKY A: 
Çekoslovakya oı·duıu için yeni ka

bul edilen "1933 Madıen" modeli oto
matilc top 175 metre uzaktan 25 mili· 
metre kahnlıiında bir çelik levhayı 
delmit ve 800 • 900 metre uzaktan da 
tahrip etmittir. Yeni topun mermiıi 

15 milimetre kalmlığında bir çelik lev· 
hayı 1500 metre uzaktan delmiıtir. 

"Madıen 1933" topu hem tanklara, 
hem de tayyarelere kartı kullanıla • 
caktır. 

Tank1ı\ra kar~ı kullanılacak olan 
mermiler iki türlüdür, tayyarelere kar
şı kullanılacak olan merminin kapsü -
lü çok haHastır. Topun ağırlığı 55 ki
lodur. 6000 metre uzağa kadar enda· 
hat yapabilmektedir. 

SOVYETLER: 
Sovyetlerin meraıim günlerinde or

dularına yaptırdıkları geçit resimleri 
ordunun gittikçe nasd inkitaf ettiğini 
göıtenneğe vesile olmaktadır. 

Bilhassa ordunun motörleıtirilme
si ve makineleıtirilmesi hususunda gö
rülen terakki meydandadır. Mesala 
Şubatta yapılan geçit resmine beheri 33 
ton ağırlığında 6 tank iştirak etmiıken 
1 Mayıs zeçit resminde orduda mev· 
cut 480 tanktan yirmi beıi görülmüş· 

tür. 
Geçit resmine 550 tayyare iştirak 

etmiştir. Bu tayyarelerin yüz doksanı 
bomba tayyaresi, 270 i istikıaf 
tayyaresi ve doksanı da· bir ki • 
ıilik avcı tayyaresiydi. Bu avcı tayya· 
releri arasında iki yeni tip na.zarı dik
kati celbetmiıtir. Bunların birisi tek 
kanatlı ve diğeri çift kanatlı olup, İki
si de saatte 400 kilometre süratle u -

çabilmektedir. 
LITVANYA: 

Litvanya ordusu yeni bir ıüvari teş
kilitJ. vücuda getirmeğe karar vermiş· 
tir. Şimdiye kadar orduya yalnız Uh
lan ve Husar ıünvi alayları mevcut
tu. 

Şimdi bir de Dıragon süvari alay • 

Jarı teıkiJ edilecektir. Bu yeni süvari l 
teıkilib diğer süvari teşkilatından çok 
farklıdır. Çünkü yeni teşkilata gire • 
cek olan kura efradının beraberlerin
de birer beyiir getirmeleri ıart koşul· 
muıtur. Yeni Dragon alayında asker· 
Jik hizmeti yedi ay sürecektir. 

Hizmetini dolduran efrada yedi se· 
nelik bir mezuniyet verilecektir. Fa
kat bu müddet zarfında efrat kısa ve 
uzun talimler için silh altına çağmla· 

bilecektir. 
Mezuniyet müddeti zarfında efrat 

askeri techizatını evinde bulundura -
cak ve dalına İ>ir beyğir beslemeğe 

mecbur olacaktır. Litvanyanın bu ye-
ni Dragon teıkilitı Çarlık zamanında- • 
ki Rus Kazak teıkilitmı hatırlatıyor. 

lTALYA: 
ltalyada yeni biı tayyare mekte • 

bi müfettişliği ibdaı edilmiştir. Mü • 
fettitlik iki kısımdan mürekkeptir. Bi· 
rinci kııım askeri ve ilk askeri tayya· 
re talim ve terbiyesini, ihtiyat tayyare 
müstahdemlerini, tayyare münakala • 
tının kontrolunu, ikinci kısım ise mü
tehauıılar yetiıtirilmesini, akademik 
yüksek tayyare kursları tesisini, muh
telif tayyare tiplerinde pilot yetiştiril
mesini, ihtiyat pliotların talim uçuş • 
lannı ihtiva eylemektedir. 

Müfettiılik büroıu diplomalar ve 
kabiliyet vesikalar tanzim ve tevzi ve 
mütehauıslan tayin etmektedir. 

Bu müfettişliğin nezareti altında 
(Grottaglie) de tesis olunan "merkez 
tayyare mektebi" üç kmmdan ibaret -
tir. Birinci kmmda küçük motörlü tay· 
yarelerde pilot yetittirilmekte, ikinci 
kısımda harp tayyarelerinde ve üçüncü 
kıınnda deniz tayyarelerinde pilotlar 
yetittirilmektedir. Efradın talim ve ter· 
biyesi için mektebin emrine 30 Tour, 
30 harp ve 12 deniz tayyaresi veril • 
mittir. 

YUGOSLAVYA: 
Yugoslavya ordusunun hava teş • 

kilatı iki livaya ayrılan sekiz alay • 

1 

1 

1 

4 

dan mürekkeptir. Bir livada dört alay 
vardır. Birinci livanın merkezi Bela
Erkva'dadır, bunun alayları Novisad, 
Osküp, Nis ve Zcmun'da bulunmak • 
tadır. 

ikinci livanın merkezi Zagrebde -
dir, bunun alayları Saray Bosna, Zağ
reb, Moıtar ve Bela'da bulunmakta • 
dır. 

Yugoslavyanın hava leılihat ve 
programına nazaran hava kuvvetleri
nin 21 filo ve 750 tayyareden mürek
kep 10 alaydan ibaret olması lazım -
dır. Demek ki, henüz eksi~ 'tıan ı ıi a
lay ikmal edilecektir. Bu iş bu sene 
zarfında bitecektir. 

Tayyare alayları arasmda muhtelif 
tayyare tiplerinden ve yeknesak tayya 
re tiplerinden mürekkep olanları var
dır. Her alay üç dört tayyare filosunu 
ihtiva eder. Bundan batka, her alay
da bir tayyare alay mektebi, bir tayyarı 
parkı, bir işçi bölüğü, bir otomobil ve 
tamirat müfrezesi vardır. Bu teşki -
)attan başka Yugoslavyada bir de beş 
müfrezeden mürekkep bir tayyare ta
buru vardır. 

Deniz tayyarelerinin miktarı 70 
tayyare ve 30 ihtiyat makinesinden i
barettir. Bu tayyareler Katoro - Spa -
lato ve Saıak'ta bulunmaktadır. 

Yugoslavya tayyarelerini şimdiye 
kadar Franıız, Çekoslovakya ve lngil
tercden satın almıştır. Fakat memle -
kette tesis olunan tayyare fabrikala
rı kendi tiplerini imale başlamışlardır. 
Yugoslavya tayyare imali hususunda 
harice muhtaç olmamağa çalışmakta • 
dır. 

FRANSA: 
Ordu ve donanmanın iştirakiyle ya

pılan manevralarda bomba tayyarele
ri büyük bir faaliyet göstermiştir. Fa
kat bomba tayyarelerinin her nokta • 
da taktik bir muvaffakiyet kazanama
dıkları, onların yalnız parlamentodaki 
müzakereleri bozmamak maksadiyle 

(Llltfcn sa~·ıfayı çe\·irinlz) 

~t. 
•istt ••rnd_e glSrülen gemi Amerika donanma1ma son zamanluda iltihak eden son 
de1ı- ın Itır tahtelbahirdir. Bir topu Te torpil kovınlan olan bu tahtelbahir bir 

ıı t•yyareıi de taşımaktadır. 

lngiliılerin Fairey sistemi bomba tayyarelerinden biri.. 2 adet 540 beygirlik 
moUSrlc müccbbudir. Alh makineli tüfeii Tardır. Bomba depoları muazzam gÖ't'• 
deıinin ortasındadır. 
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-TA KVi M--ı 
Cumartesi PAZAR 

7 Temmuz. 8 Tcmmuı 
ll4 R.Ev,·el !5 R.F.V\ el • 

111 Casusluk Maceralarından : il 
486 436 

iç k • 
l 

Gilıı doğusu 
Gllo batı ı 

abıh nnmaı.ı 
Oğle namazı 
lkiııdl namazı 
Akşam namaz 
Yatsı namazı 
lmsık 

19 ·U 
43!> 

12 ,o 
16 19 

19.~ l 
4 S6 

I , (O 

16 19 

BİN MASKELİ KADI 
lngiltere tank muharebesini neticeleıı 
dirmek için kuvvetlerini hazırlamış~ 

Çakmak yanınca adamın yüzü 

ıtıldadı. O kadar. Bu t§ık, yalnız 

o kadar yeri aydınlattı. Etraf zı· 

fir gibi karanlıktı. 

Homurdandı: 

- Ormanda kayboldum! Hem 

de ne orman! .. Yol yok .. Taraf la·j 
raf ağaç ve çalı .. 

Orası , kuş uçmaz, kervan geç· 
mez bir omıandı. 

-Orman! .. 

Adam inledi: 

- lnsan buradan yol bulup çı· 
kamaz .. Burada kalır ve ölür .. 

Vücudu ateş içinde yanıyordu. 
Şakakları atıyordu. Kulaklarında ı 
zehirli sivriıinekler vızıldıyor, ko 
caman gece kutlarmın kanatları 

yüzüne çarpıyordu. 

Birdenbire yumruklarım sıktı. 
Onlara hücum etti. Onları koğ -
du .. 

inledi. 

Bir inilti mukabele etti .. Vah· 
!İ bir hayvan inlemişti .. 

Sıçradı, yüzünü gözünü dalla • 

ra sıyırtarak, ağaç göğdelerine 
çarparak yürüdü .. 

Ayağı bir köke takıldı, yuzu 
koyun dütlü .. Ağzındaki son siga
ranın tütünlerini çiğnedi.. Bitkin 

bir haldeydi, dört yanı kanıyor • 
du. Kalkacak, doğ'rulacak hali 
yoktu. 

Ölümü beklemeye başladı. 

Ne feci dakikalardı onlar ya • 
rabbi ! .. Afrikanın, bakir bir orma 
nında, engerekler,.çıyanlar, ak -

repler, bin türlü vahşi hayv!lnlar 

arasında kalmıştı. 

Ölecekti. 

Adam, ağlıyarak ıöylendi: 
- Neye buraya geldim?. 

Yanaklarında, bir büyük, ıiyah 
örümcekler geziyordu. Bütün vÜ· 
cudunu karıncalar iğneliyordu .. 

Etleri kemirilerek dişleniyordu. 
- Fare var! .. Fare var! .. 

Bir kaplanın diıleriyle, bir ham 
lede parçalanacak yerde, ne. di • 

ye, bin bir farenin diıi altında iş
kence çekiyordu! 

Fillerin ayakları altında ezile .. 

maneVl"alara ittirak edildiği söylen . 
mektedir. Bu suretle Parlamentodaki 
müzakereler neticesinde hava filoları 

için istenilen kredi 12 reye kllrfı 29 
reyle kabul olunmu,tur. 

LEHiSTAN: 

Var!ova tayyare fabrikası P. 24 ti· 
pi elenilen yeni bir tayyare imal et • 
mi!tir. Bu tayyare tek nakatlıdır. Ka
natlannın §tkJi martı kanatlanna ben
zemektedir. Kanatlar yekpare gövde • 
ıinin üstünde olduğundan rasat iti 
mükemmel surette ifa edilmektedir. 
Çünkü rasat ayni zamanda her tara • 
fr birden görebilmektedir. 

Marti kö'nadına mü,abih tayyare 
kanatlannın aerodenomik noktai naza· 
rından ıayri müıait olduğu düıünce

ıinin doğru olmadığı meydana çıkmıt· 
tır. Bu tarzda imalat ıon zamanlarda 
Lehiıtanda çok taammüm etmiıtir. 

P 24 tayyare bütü~ madeni bir tav • 
yaredir. Gövdesi ilci kmmdan miirek· 
keptir. Bu iki kmm dört dvata ilt- bir· 
birine merbuttur. On kıann motörü, 
kanatlan ve diniili taıımaktadır. arkn 
kıınnda ise pilot mevkii, dümen ,.e t.ı· 
ire vardır. Motör 14 ıilindirlidir. Kuv· 
Yeti 800 beygir41iry. Pervanesi tahta
dancfrr. Br.nzln sarfiyatı 360 litredir. 
Teılthat, pervanenin üzerinden enda· 
hat eden iki makineli tüfekten ibaret-

Nakleden : Selami izzet 
ıı>.44 10,41 
21.4i ~· 44 
ı. ıs ~. ı::ı 

• • • • . _ Yılın g, çen günleri 
bılırdı. Bır tımsahın agzında yok Tılın talın . ti nlerı 

ıs ı 18? 
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olabilirdi. 

Çeneleri çarpıyor, titriyor, vü -

cudunun kemirildiğini hissediyor

du. Bütün vücudunda böcekler, 
fareler, karıncalar dolaşıyordu: 

- Fareler! .. 
iniltisi bile ürperiyordu. 

- Neye buraya geldim .. Evim .. 

de ne rahattım .. 
Ye vücudu kemiriliyordu. İğ • 

neleniyordu. Karıncalanıyordu. 
• • • 

Şafak sökerken, bekçi bir kü -
für aavurdu. Düdüğüne aarıldı. 

iki polis memuru geldi. 

Bot arsada, upuzun yatan cese-. 
din ba§ında bir §eyler konutlular. 

Telefon .. 

Müddeiumumi .. 
Doktor .. 

Bir cinayet mi iılenmiıti?. 
Polis efendilerden biri: 

- Kalbi durmuf, dedi. Vücu • 
dunda yara bere de yok. Cüzdanı
nı da almıtlar. Zengin bir adam .. 
Çok parası var. Acaba neden öl .. 

dü? .. Belki korkudan ölmüttü .. . 
Kalp ıekteıinden gitmiş olacak .. . 
Her neyse, hele doktor gelsin .. 

• • • 

1 1 1 3 

L..------..---------~--~---J 

RADYO 
Rengnart bunu söylerken cid- ı ziyette Almanya aleyhine hiçıGa 

di bir bakııla kızın yüzünü &Üz • fark görülememiıti . ., ~ 

müttü. Violet Magg kızararak de· Raif Lenoks yılba§t gecesi 'ıti 
. . k' 1 j p 

B u g u n mııtı ı: o et Magg şerefine bir barcıl>ıld 
18,30 dan 19 a kadar Fransızça "- Yüzbaşı Lenoks benim bu şamp .. wya içerken demifti ki: a 

ders. 19 dan 19,30 a kadar 'Konferans. müessesede en eski dostumdur da "-- Örıümüzdeki sene zarfnı di 
19,30 dan 21 e kadar Türk muıil<i net- O b h h ) 1 onun için sordum. nun aşına er fi ,,~ Almanyayı mağlup 'ttlıa 
riyalı (Fahire Hanım, Refik Bey, Fik- :ı: 
ret Bey Safıye Hanım.) 21 den 21,30 bir felaket gelecek olursa öyle Jecrğ; · ı,, •ter 
a kadar Eıref Şerif Bey tarafından zannediyorum ki içimizde en ziya Onlar gene İngiliz ba,kum~ a~ 
konferans. 21,30 dan 22,30 a kadar de müteesair olacak insan benim. danının miıafiriydiler. lkiıi ct•;y 
Orkestra ıconıeri: Karı,ık program. Violet Magg veda ederek git • ba§kumandanlık dairesinin sal \t 

223 Khı:. \ 'ar o~a, 1S!l:S m. -18,25 pl~aııo I 11 
tı'kten sonra yu"zbatr.ı Rengııart arını dolduran halk arasmoııı "• konııcrl. MU~hubc. 20,16 p16k. 21 C hoplnln ,. J" 

eserlerfnde.n müreltep kun5er. l?J, s Burıton pencereden bakarak bir müddet ayrılarak binanın kı§ bahçesi d,, 
t.agannı (opercUerlnden) muhtelif bahl lcr. dü•ünmüıı. ve kendi kendine: re J<ilmiılerdi ve orada konuşu) bi 
21,1% hafif orkestra knn8t'rl. 2S nktliıılltc. ,. :r 

H.ıo Poznan mnslklııi . "- Zavallı kız!,, diye mırıl _ lardı. Onlar bahçedeki hurma Ço 
8%S Khr.. BUkre . SG.a m. - ıs - 15 her gUıı- ğaçlaı·:mn altında otururken &J ııı. 

danmııı.tı, Ondan sonra dünyanın ıc 
ldl n rı ııt. 19 mUsahnbc. dans mtılllklsl. ::r zaktan musiki seslerini ve harb Ilı 
!0,30 Unhr.ralte. !0,45 plAk. zı mUhhabc. muhtelif yerlerinde çalııan lngi - dı 
21,20 operet mu ikisi. 22 mUuhııtx-. 22,ırı rad· l!z casuslarının bulunduğu ma • hailelerini unutmak istiyenle •r 
yo orke traıu. 23 halx-rlPr. 2S,30 kab\'l'hanr kahkahalarını duyuyorlardı. Jü,. 
Kbı. Prag, 470 m. - 20,!0 popiller ~nrktlnr. halleri gösteren büyük haritayı ~ 

musahabe, 21 Smdananın eserlerinden mil • tetkike ba§lamıJh. olet Magg cevap olarak Leno t~ 
konserL clemi§ti ki: ~-
rekkr.p kon~r. 2% oper t parçaları. 28,IG pl!\k. Sonbahar geçmİ§ ve kış girmiş-

'718 Kb~. noma, 420 m. - 21,4s La t'ongu. ti. Violet Magı;: Fransada bulunu- "- Bu ümidinizin yerine g ı 
ı,ta dl ·e,·york,, ııırmıı radyo komecfül. Cmu- yor ve Alman casuslarına kar§J meıini samimiyetle temenni ecltde 
;~k~~;lofon plAkları. 21 mU1ahabc. %1.til miicadele ediyordu. Kız arada sı- ' inı, Mister Lenoks. Ümit ede~fil 
(arda,) Emmerkh kalmanın operet tl'mııuı. rada vazife dolayısiyle Raif Le • ?.ti harp bittikten sonra bütün i \kı 

9.>0 Kh1. Bre lııu, 310 m. - 21.10 knn,.ık } ' t 1 kJ d X f 
noklRla bulu uyordu. Fakat arala- san ar mes u o aca ar ır .. ,, ~' neıırlyat. :?S,20 haberler. ,%S.46 dan nm!!lklıl. .. 

Kh~. Dc11tı1chland11Cnıter ı:ı;ı m. - 21.10 nr.da her ne zaman hususi bir Raif Lenokı gülümsiyerek ı, 
Splktr intihabı. 23 halwrler. 2S,4.'i drnlı Jıa - h' · t' ıtı'ı 

mübahase açılsa Lenoks kızın ıs vap vermış ı: 1 'bcrforl. 21 Bitler g;enı;llğl. _ 
Khr.. Viyana, O'I m. - !o,2ş Ta~nnl (Pi- lerine kar~ı daima yabancı kalı • "- Siz mutlaka mes'ut oH 

· Doktor geldi. Ölüm tabii idi. ~·a.no rctakatJle). 21 sözler. !t,0.5 (A\11 turyn yordu. Yüzbn!ı Lenoks hissiyatı· lısm1z, Mis Mngg ! Bunu bef1 
Cinayet yoktu. va.tan) 1 imli temııll. 23 habt>rltr. 23,15 Jlolı.ar k ·I' 

orkf! tra&ı. ı: Kuar~t halk mu11lkl!11I. na hakim olan bir adam gibi ha· 'ldar hiçbir kimse size samimı 
Cesedi morga kaldırdılar. %30 Kbı. Llikst'nburg, 1301 m. - l'rantııl' reket ediyordu, Violet Magg'm larak tenıenni edemez.,, ı...C6. 

Rapor verildi: n rfyatı. %0 rad.'·o orkestra~r. :o,1ıs bııberler. !'llt 
20,20 konserin devamı. 2uo çOt'uk n ı1rlyatı. kendisini ıevebileceği hatırına bi· Y ılba~ı gecesi açılan bu kıf Al 

- Deliryum tremenı buhranı.. B d d l v· h k :?l kan ık orkflııtra konseri. 21,15 dünya ha- le gelmiyordu. un an o ayı ı· mu avere, Leno sun dostları n 
Çok içmif. Esasen İçermi§.. Mu· beri rl. ıı,40 karı•ık konsı-rın dı-vnmı. 22 mU· olet Magg'ın yüzbatı Lenokıa kar dan olan biı- Fransız zabitinin 
h kk k b . b d k 1 k nhabc. 22.0:> mütf'nen·I parçalar. 2, taıtannl 

a a ır ar an çı mıt 0 aca · ~~_, _ _.. duyduiu aaLr.Jıialo.ri Slİ.Uikce bü-."-i-~-'4"~._<ı . ....,...w~.~·wı-~Aı-a.i üzerine br• llr 
Sarho! bir halde, yürümeye ba9 - yük ve agır-lifr umıts1zllge mun • aa esı mıştı. lr 
lamııı. ve birdenbire çıldırmı§, öl .. •••••••••••••11111 k ı· 1 d şı 

y a ıp o uyor u. Violet Magg ancak üç ay sol,ıe 
Va p u re u 1 u k 20 teırinisani 1917 tarihinde ra, 21 mart 1918 tarihinde R• ~ı· müş .. 

• t: • 

- Baba, Deliryum tremenı ne· 
TUrk Anonim Şirketi İngiltere Cambraide devam eden 1 Lenoksu tekrar görmüştü. iki ~ 0 

dir?. 
lstanbul Acentalığı tank muharebesini neticelendir • kada§ müttefik orduların erki lıık 

Uman han, l elefon: 2292!> mek için bütün ihtiyat kuvvetle • harbiye riyaıetiyle müttehit İt1 ı,l 
- Bir hastalıktır oğlum .. İnsa-

nı öldüren bir hastalık. •--M--e-r_s_ı.-0--y--0-l_u_ - Bu hastalık neden gelir ba-

ba?. Sadıkzade •apuru 
- İçkiden ıelir oğlum. 8 Tcmmuı 
- içki adam öldürür mü ba • Pazar günü saat ıo da Sirk 

ha?. ci rıhtımından kalkacak, gidişte: 
- Öldürür yavrum.. Hem de Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 

iki sefer öldürür. Bir kere manen Rodos, Marmaris,. Dalyan, Fethiye, 
öldürür, sonra maddeten öldürür. Kalkan, Kaı, Finike. Antalya, A • 

lanya, Mersine gidecek. Dönüşte 
İçki, aman vermez bir katildir. ayni iskelelerle beraber Ta§ucu, A-

dır. Tayyarenin sürati yere yakın ol· 
duğu zaman ııaniyede 330 metre ve 
3700 metro irtifada saniyede 38€ met· 
redir, 3000 metre irtif aa dört dakika
da, 6000 metre irtifaa 6,92 dakikada 
çıkmaktadır. Azami yükselme kabili -
yeti 10600 metredir. 

JAPONYA: 
Japonyanın Kavaıaki tayyare fab

rikası da yeni bir tayyare tipi imal et
mi tir. bu tayyare tek kanatlı ve üç ki
şiliktir. Tayyare bütün madenidir. 
Dingili yağ amorli7.atörü ile müceh -
bezdir. H.ıva ile soğutulan motörünün 
kuvveti 800 beyıirdir. Ana benzin tan
kı motörün arkasındadır. ihtiyat tank· 
ları kanada yerleıtirilmitlir. Tayyare
nin ıünati ıaatte 355 kilometredir. A
zami yükaelme kabiliyeti 7000 metre
dir, 5000 metreye 18 dakika zarfında 
çıkmaktadır. Benzin tankları tamamen 
dolu olurıa tayyare durmadan yedi ıa· 
at havRda kalabilmektedir. 

Japon tayyare kuvvetleri 2000 ma
kine ve 22000 zabit, küçiik ubit ve 
efrattan mürekkeptir. Japonyanın ha· 
va nazın yoktur. Hava iıleri ait ol • 
d~klan ıubelere aöre muhtelif nna· 
retlere tabidir. Harbiye, Bahriye, mü· 
nakalat ve sanayi nezaretleri hava iş· 
!eriyle meşğul olurlar. Yakında Ja • 
ponyanın bütün hava itlerini bir hava 
nezareti ihdaı ederek birlo!tİreceli 

namur, Kuıadn: ve Gc1iboluya ul· 
rayacaktıt. 

Trabzon Yolu 
D l Vapuru 

Um upınars Temmuz 

Pazar 1 ünü ıaat 20 de G•· 
lata rıhtımından kalkacak. Cidi! · 
te: Zonguldalc, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Giresun, ·Tİ· 

rebolu, Görele. Trabzon n Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
Sürmeneye uğrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
He• Cumartesi, 

Ç b J.\Uıılerl saat 20 ar ŞQffl a de Tophane 
rıhumıııdan bir vapur kalkar. Gidis 
\C ddnÜ,IC' mutat i hldcre uğrar 

lzmit Yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartesi gününden maada tıf' 

gün bir vapur cuma ~e sah günleri 
ıaat 9 da diicr günler ıaat 13,30 da 
Tophane rıhtımından kalkııcaktı.r 

rini cepheye sevketmişti. Alman giliz, Fransız istihbarat tetki13 •İni 
casuslarının bu ıevkiyab vaktiyle r.m azası araıında Pariste yapıl en 

haber alamamaları ve Alman baş bir konferansta buluımuşlar kı· 
kumandanlığını ikaz etmeye mu· Kor.ferans öğleden evvel saat l " 

vaffak olamamaları Violet Magg kuzda toplanacaktı. Fakat erk ~tıJ 
ile Raif Lenokıun aldıkları mü • nıharbiye reisi yirmi dakika 11l t 

kemmel tedbirler ıayeainde müm- kalrr.ı§tı. Çünkü sabahleyin o ~U 
kün olabilmişti. Bir sürü İngiliz buşkumandanlığından mühim ~ t 1 

bcrler almmı§h. Erkenden Al~" 
bataryaları Arraa • La Fere at~ı ho. 
ıındaki Fransız bataryaları tı~u~,1 
rip edici bir ateş altına almıtl'~ltr 

tank kıt'aları bir anda, topçu ate· 

tiyle hazırlık yapmadan birden • 
bire Alman cephesine hücum ede· 
rek o cepheyi yarmağa muvaffak 

olmuılardı. Açılan cephe yarığın· ı 
dan geçmeye muvaffak olan ıü • 

vari alayları ta Ca.mbrai önlerine 1 

kadar ilerlemeye muvaffak olmuş 

lardı. İngiltere büyük bir meser • 

ret içinde çalkanıyordu. İ!Jgiliz • 
ler büyük bir muzafferiyet kazan- 1 

dıklarma kani olduklarından yüz ı 
batı Rengnart Pari.sle yaptığı bir 

1 
mektup muhaberesınde Londra 1 

Sen Pol kilisesinin çanları çalın· 
dığından bile bahsediyordu. Fa • 
kat Violet Magg 1: dbin idi. O al· 

manian pek iyi biliyordu, kazanı
lan muvaffakıyet bir muzafferi • 

yet olmaktan çok uzaktı. 

'I: t dı. Saat altıdan itibaren de p•>rr,tt 
de mevzilerini top aletiyle alt ~ tııl 
etmeye baılamıılardı. Pek a~ d, 
ve yorgun görünen erkanıhnrbt O 
r~is~ bir nutuk irat ederek dct11~i~ 
tı kı: ~o 

"- lıtihbarat teıkili.trf111 h, 
Alman ordularının harekatı h'~ i 
kında elde ettikleri malumat 

1 
t,lt, 

fi görünmemektedir. Garp c.eP 'htn 
heıindeki Alman orduları t~~lld 
cephesinde !Crbeıt kalan kıs"~~ ko 
ler sayet1inde yeniden kuv\'etl~fh 
miıtir. Onun için İngiliz. fre. Çt 

casus tetkilatı Alman cephesi .tini 
riıinde faaliye~ini arttırın''' t'ı 
cephe gerisinden mühim iı'' ~'lt 
yapılmalıdır.,, , ll 

Erkanıharbiye reioinin bıJ 11.t~ '' 
ıstı:'lı' • 

ku üzerine cuus tetkilatına 1a," tı 
sup olan zabitler vaziyeti a11l~~lt 'k 
ya -batlamıtlardı. Bu aralık, ;bit h' 
dokuzu k?rk ıekiz dakika gri' ~·~· 
kanıharbiye reisi telefon bl~ it~ li 
çağrılmııtı. Bu muha·ıere~~{I '~ .. 
dakika sonra konferans dd' \ l~t 
ve tehir edilmi!lİ. l~l 

tir. Her mitnlyöz iı;in 800 mermi var- 1 zannolunmaktadır. 

Hakikaten şarktan gelen bir 

Alman frrkaıı İngiliz süvarileri • 

nin lcar,ııma çıkıvermif, ve 30 
teıriniu nide batlıyan Alman mu· 
kabil t~arruzu üzerine İngilizler 
fevkala,1c zayiat pahasına kazan· 

dıkları yerleri terketmeye mec -

bur olduktan başka dokuz bin e • 
air, 150 top, yedi yüz mitralyöz ve 

yüzden fazla tank kaybev.niglcr • 

di. Binaenaleyh sene nihayetin -
de Alman cephesindeki askeri va ,-1 ·~ (Devamı t. 31 



J 
>I 

9 - VAKiT i TEMMUZ 193~ ~ 

Yahudiler Türkleşecek! 
-- lBaştaratı ı lncn sayıtnaaı tahkikatiyle meydana çıkacak a. 

eleıı alatasaray bayramı güzel oldu 
nış'ınih ile Mehmet Ali yüz ve iki yüz metreyi kazandılar· 
re hiJ.1.Iatasaray takımı Atina şampiyonuna 2 -1 yenildi 

. ('ı•taaaray klübü tarafından 
ec.:~c(!t edilen büyük spor günü dün 

metaı değildir.) lfte ezeli hakikat lan bazı fırsatlardan istifade ede
budur. "Antisemitizm,, hıristiyan rek bu hadiseyi meydana çıkardı
taassubunun mahsulüdür. Yahu - lar. 

diler Hazreti İsayı çarimhe vur • Cümlemizin malumu olduğu 
dukları için yirmi asırdanberi hı- b 

veçhile Türk efkarı umumiyesi u 
ristiyanlar nazarında yahudi dP.- h d. . d · b. f t 1" t a ıseyı erın ır ne re ve ane -
mek "Allah katili,, demektir.. I k I t T tt·~· .. . . .. e ar§ı amıı ır. emas e ıgım 
Muteasaıp kılıse ruesası bu ya- ı T " 1 1 d b h d. · 

. k. ıldı. Gün eğlenceli ve heyecan
lı ıt: ltıçti, Çünkü program çok zen
,~~f İ, Sahada iyi hazırlık ya -
lglup •t p .. .. .. 1 :r ı. rogram, gunun guze 

~ leri,lerinden birisini teıkil e .. 
ı!~~m ..&.. leçit resmiyle batladı. Galata
~111 .._Ylılar, önde ıehir bandosu, 

ın sal~epten stada kadar bir yürü .. 
aıın~ )apmıılar ve stadın yan kapı
hçeı ln iç.eriye girerek geçide ha • 
nuıu bir vaziyet almıf lardı. Manza -
urma Sa~ ıüzel ve heyecan vericiydi. 
ken 11 •• klübün bütün ıubelerine 

har p faal ve faal olmıyan spro-
&eçide ittirak ediyorlardı. 

rdı. $yüze yakın denizci, futbolcu, 

ur t er meyanın a u a ıseyı 
hudi dütmanlığını asırlarca müd- f 1• 1 ._ ) b. 

re ret ve ~nete aiarl'ı C'\mıyan ır 
det körülkleyip durdular, sayısız 1 f d 1 d. · B ti . . . . er e ra«t ge me •m. u sure e 
katlıamlara sebebıyet verdıler. A- b. k , h b" 1 • 1.• .. .. . • ır -~re < « a ca ıt o muş.ur .Ki 
sırlarca muddet suren ve dını ta • T ·· k .11. .1.•. h tk" d - ·1 • .. ur - mı ıyetçı ıgı u am egı , 
aasup kaynagından gelen hu du• -
manlık hemen bütün hıristiyan 

civanmerltir. 

milletlerinin ruhlarında ve tahleş· Gerek Türk efkarı umumiyesi • 
tuurlarmda kat'i surette yer bul • nin tezahüratı ve gerek hükumet 
muıtur. namına Ba~vekil Paşa Hazretleri 

ı · t d 'yet umde ı tarafından vaki olan bc;yanat ile 
nsanıye ve me em - . . . 

leri bu orta çağ hissiyatiyle ta~ruz Musevılerın bu mem lekettekı ha -
ettiği için ara sıra ancak ikt1adi kiki vaziyetleri açık ve kati bir 
iatirkap feklinde tezahür edebil - 5urette meydana çıkmıtlrr. Artık 

h .. bundan ., ..... ~a Ti1rk Y llhudileri için yor. Fakat dütmanhğın teza ur 
b. bu memlekette tek bir hedef var• şekli ne olursa olsun kaynağı ır· 

dir: 

eno iskrimci ve güretÇİnin güzel 

t-alariyle vücude getirdikleri · 
ine ,# at.dın hemen dört köıesini 
ni elden hudutlamıya kafi gelmiıti • 
ede deye motosikletli sporcularda 

Hıristiyan dini teassubu .. 
Bunun içindir ki tarihin hiç bir 

devrinde Türkiyede yahudi aleyh
tarlığına delalet edecek hiç bir 
hadise görülmemiıtir. Hatta di
yebilirim ki dünyada böyle hadi· 
selerden azade kalmı§ tek bir 
memleket vana o da Türkiyedir. 
Nitekim dört asır evvel dini taas -

dır: Osmanlılık zaman•ndan ardda 
kalan görenekleri büsbütün ott" -
d an kaldırmak suretile hakiki ve 
fili bir surette Türklc,mek.. Na
sıl ki İngilterede, ltalyada bir Ya
hudiyi umumi hayatla İtalyan ve· 
ya lngilizden ayırmak mümkün 
değilse. yAkın bir atid,. Türkiyede 
dahi bir Yahudiyi öz Türkten a -' tün İ ~ ediyordıı. 

•. ,, •filenin en önünde Türk bay
' bütün memleketin candan 

tisini kazanmıt olan ağır sik-
fret ıampiyonumuz Çoban 

edin göğsünde, gidiyor ve 
et tatıdığı bu güzel bayrak· 

Canlı ve muzaffer bir k
0

aleye 

k~iyordu. 
1 larla biten geçit resmin -
tarı 9tı... ld . _-..a kafile sahada yer a 1

• 

nın veJa. \ tı"kll1 mar,ımız çalındı . 
br: r.. •~ ••• ı.uaiyetin onuncu yıl 

fı bando ile hep bir ağızdan 
lY ıo endi. Geçit resmi bitmifti • 

R tlüp namına İsmail Müttak 
iki oparlörle iyice dinlenen bir 

\tk söyledi. Otuz senelik 
tasllray klübünün sporda ga• 

0

1\İ, dayandığı yurdu anlattı 
•ta büyük §ef Gazi Hazretleri· 
klübün ve sporculuğun min -
'le !Ükranını arzetti ,hararetle 
tlandı Bundan sonra proğra • 
ta.tbikine baılandı: 

0 
\uref- Halter - Halat 
~veli. küçük Mustafa ile Ke
on dakikalık bir gösteri§ ma

.. ,tılar. Mustafa da rakibi de 
l ve mahir hareketlerle seyir-
•ilk heyecanı verdiler. İkinci 
e Necati ile Mersinli Mehmet 

dtılaıtı. Mersinli üçüncü daki -

Ô ~~kibini yendi. 
t.1·Suncü güreı Çoban Mehmet
. 'Soyu kartı karııya getirdi. 
~ Mehmedin kart11mda vücut· 
~llıen yarı yarıy~ hafifti. Bu -

~ ~İn~ir ki Mehmette hafif bir 
•ıılik var gil,iydi. Rakibi 
etten kurtulmak için ırk ~ık 

~ er dıtına kaçıyNdu. Netice-
•h olu sakatlandığı iç;n çekildi . 

ltıedin kart111na bu sefer Sa· I 
· t~arıldı. Evvela Mehmedin 
'"ı ·ı t' •ı erek alkrslanan Salih lt • 
k lonra nedense güreşi bıra • 

il Çekildi. 

,". lcarıılatmada Mehmedin 
~ .. )' . 
• erıne gelmiıti. Ringi bıra-

t•cleıı S l'h" h"·k ta • a ı ı, u men galip 
~ılın . ~ it esıne ragmen gül~rek 

't- .. ~ • kere geri çağırması lıalkı 
~·· ·Jlı co,turdu. 

it.., \l~~~ sonra Cemal Bey 
~t tüheleri yaptı. çoktanbe
ı,t ç ;:.alarımızda görülmiyen 
ı,~ • iyice alaka topladı . 

"•yt 1J ı· k l ~ a • .a ıç ta 1mı anı • 
Pıl-.,, bu mr-abaka Salih-

yırmak mümkün o1r.'J .. &caktır . 

auptan dolayı ispanyadaki yerle • Bundan ıonra ~rhk Türk Yahu-

rinden, yurtlarından ayrılmağa 

DUnkU Spor hareketlerine alt intibalar 

mecbur olan ecdadıdımız yalnız 
bir açık kapı bulmutlardı: Türki· 
ye ••• 

dilerinin ülktiıü mcmleket!erine 
s·konsfiltler, Yotsanolar Aynf • 
taynlar, Bergs:mlar yeti~tirmek 

vaziyetinde bulunmaktan ibaret o-
(Safda tt.tteı <Jemal &J" b&lter terrt1bf'•lndf!, " 11Jda altta Galataaanıy Te 

Paatlaayfk• takunları kaplanlan llaJuım AhlD<'t Bel ı .. ht-raber, 1Wlda üatte 
Gala.._raya llk sol. orta4a 800 metre bltt"rken, Jlltta \t<'?J - Glln"f klübü 

•b dOn aı:ılan dr..nlzdUk ıubfıelnck'-) 

- O halde son hadiselerin sa - lacaktır. 
iki ne olabilir? itte memleketin her tarafmda 

"- Son zamanlarda Türkiyede teessüs P.d~n Türk kültür birlikle
bazı Hitler yardakçıları türedi .. rinin maksat ve gayesi budur. Hü

Bu yabancı ~etaı kaçak olarak kumetin ve Halk fırkasının muza-

le Mehmedi gene kartı kar§ıa ge • 

tirmişti. Neticeyi Galatasaray ta
kımı kazandı .. 

100 metre sUr'at 
Sıra günün en alaka toplıyan 

yarııına gelmiıti: 100 metre sür-
at.. Bu koıu baılrca iki rakibi 

karııla§lırıyordu : Galatasaray • 
lı Semih, Yunanistan ve Balkan 
ıampiyonu Lamb~o .. 

Bir yanlıı harektten sonra yarı§ 
başladı. Semih güzel bir çıkış yap
mıı ve rakibini üç metre kadar at
mı§lı. Altmıı metre böyle geçti, 
fakat altmı§ıncı metrede Lamb~ 
ronun Semihle arasındaki açığı 
hemen hemen kapatmak üzere ol
duğu görüldü. 

ikisi de fevkalade bir cehit sar
fediyorlardı. Neticeyi Semih bir 
göğüs farkiyle kazandı. Semih en 
nihayet Balkan ıampıyonunu 

yenmitti. Lambronun sona doğru 
hızını arttırması nadir koıucular. 
da görülen bir mümtezayiettir. De 
receler ıudur.: 

Semih 11, Lambro 11, 1 10 Ra
if (Beıiktaf). 

800 metre 
Bu ko§u da iki batlıca rakibi kar

~ılaftırıyordu: Galatasaraylı Be~ 
sim, Yunanlı Balkan §ampiyonu 
Çukalas .. Bu itil arla heyecanlı ol· 
du. 

Birinci turda Besim önde gidi
yordu. İkinci turun yarısında Yu~ 
nanlı Besime yetişti, geçti. Fakat 
Besim gene ileriye atılarak öne 
geç.ti. Son iki yüz metrede bu çe· 
ki~me çok heyecan veriyordu. Fa
kat Besim son yirmi metrede bir
den duraladı, Çukalas bet altı 
metre farkla birinciliği aldı. 

Derece: Çukalas 2,4, 1 
sim 2,5 1 S Manol. 

CiUlle - Disk 

5, Be -

Gülle atmada: lbrahim (Har -
biye) 12,64, Kankelidis 11,94, 
Nail; (Galatasaray) 11,86. 

Diskte: Naili (Galatasaray) 

35,10, Sava 37,44, Yorgiyadis 
34,33. Türk topraklarına sokmak için hereliyle uzak olmıyaq 

200 metre çok çalıthlar. Bir çok netriyat ta bu sahada mühim neticeler iıtih • 
Bu .kotuda gene baılıca iki ra • yaptılar. Türk efkin umumiyeai sal olunacağına kani im.,, 

kip karıılaııyordu: bu yardakçıların meaaisini esefle (Yarm Profesöı· l\fj on Ventu . 
Galataaaraylı Mehmet Ali, Yu - karııladı. Fakat her yerde fırsat· ra Beyin aynr me. e]e hakkındc, 

nanlı Lambro .. Lambro sona doğ- cu adamlar vardır. Hükiimetin mut.alftnsını neşredeceğiz.) 
h b

. k ld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ru ızını arttıran ır OfUCU o u. diiimiz kadroyu ıösteriyordu. Yani: ikinci devrede Galatasaray dahe i-
ğunu göstermitti. Bu itibarla Meh- Avni - Faruk, Lütfi - Kadri, Ni- yile,mit, biraz heı"plı ve ahenkli oy-

met Ali için çok tehlike vardı. Fa· hat, lbrahim - Necdet, Münevver, namaya başlamıHı Daha ağır basıyor· 
kat ne yazık ki fevkalade batlı • Rasih, Fazıl, Danyal. du. Fakat iki ıaydrk bir fark böyle bir 

l d hey k Bu maçla otuzuncu senesinde, be' maçta pek zor kapatılır. Bunun için -yan yarış or a a ecanını ay· .. . . . . 
b . Ç .. k .. L b ~ yüzüncu maçını yapan Sarı - Kırmızı· dır kı, devre hemen ıona kadar ıkı ta-
ettı. un u a.m rounun ayagma Jrların bugün ıüzel bir maç yapmaları raf için de neticuiz geçti. Yalnız Ga-

kramp girmit ve yarıtı bırakmıt • bekleniyordu. Çünkü G;alatasaray her latasaraylılar. Bu devrede de bir talih· 
Mehmet Ali önde gittiği için Yu· ,eyden evvel ecnebi takım!ara kartı i- sizliie dahil uiradılar: Top bir kere • 
nanlı kotsaydı belki yeni bir re - yi bir oyun vermekle §Öhret bulmut ıinde Yunan kaleıine ıirer gibi oldu. 
kor olabilecekti. Neticede Meh _ bir takımdı. Ne yazak ki, dünkü maç, Hakem bunu gol sayabilirdi, sayma -
met Ali 23 2 5 ile birinci, Raif pek te ~klenen bir maç olmadı. Pa· dı. San . Kırmızılılar nihayet ıon da-
. . . natinayıkos takımı ne kadar umuldu- kikalarda bir penaltı vuruıundan iıtİ· 
ıkmcı oldular. fundan fazla bir ahenk ve ıüntle oy· fade ederek kati bir sayı çıkarabildi • 
Bayrak ve yüksek atlama nadıysa, Galatasaray o kadar umuldu- Jer ve maç ta bu ıuretle yani 2 • 1 A-

Yüksek atlama ıimdiye kadar iundan az, ahenksiz v.~ a~ır ıörün - tina tampiyonunun galibiyetiyle bit -

h " ··ı · b·ı ı· ·ı dü. Yunan takımının ıuratı kadar vu· ti. emen goru memıt r ne ıce ı e · d d. 
. . ruşlan da hesaplı ve yerın ey 1• Yunan takımını beğendik. Hepsi 

bıttı. Sedat, Y.ulyos ve Necdet, Tamamiyle lngiliz siıtemi ile oyni- ayak!arına hakim, nefesleri yerindr o· 
üçü birden berabere ve birinci sa· yor!ar, en çok açıkları ve merkez mu- yuncuJar. Atletik kabiliyetleri yük -
yıldılar. Çünkü ücü de 1. 75 met· hacimleri ile it ıörüyorlardı. Açıklar ıek. 
rede karar kılmıt!ardı. Bu müsa • bilha11a takımın en seri uzuvlarıydı. Futbolü ve futbol siıtemlerini iyi 
bakaya Haydar girmemi~ti. Hu·aya zıplıyar~~ k~a .vuru,ları çok kavramıtlar. Hemen hepsi de takım İ· 

. güzeldi. Bunun açındır kı, h-;-ıadan ıe- çin oyniyorlar. ikinci gol esnasında ıo 
4X100 bayrak.yarıtına gelınce; len toplara daima GrlatasarayldardRD açıiın topu saia ıeçirterek bizzat tüt 

Galatasaray, Be;?ıl:taş. Fenerbah· evvel on!ar hakim oluyorlardı. Bu va· atmilk hemeıine kapılmııyıtı bunun 
çe arasırda yap:ı)an bu müsabz.ka ziyet karııaında Galatasaray Fazılı en rüzel mirali. Deni!ebilir ki, dünkü 
bir haylı üziintii!.i oldu. Bir kaç Muslihle deiitlirdi, sonra içleri geri takım timdiye kadar gördüğümüz Yu· 
kere yanlış çık·~ yl'mldı. Nihayet çekerek müdafil~ri. kuvvetlc~dinneK .İ• nan takımlarımn eıı iyisidir. 
"lk ·· t _ı ~ .. rn;h önd "t 1 tedi. Fakat Lütfı ıle raruk ınadına •- Galatasaraya aelince; takım hala 
ı yuz mc re?oe · e gı • . . k l 

• ~ 1• d k · b k leri oynadıklan ıçın Galatasaray a e· canlı, atak, hesaplı bir muhacim bek-
mes me raı:r:men. c .. ~ ~ 1 

ayrya ıi bo kalıyor ve ciddi t~hlike'er at - liyor. Bu, olmadıiı için muhacim hal· 
sopasını d:i~iiı-·lii w'U ıcın Gnlatasa· latıy:rdu: Çünkü ıeriye kotu mü·· . tı hemen bütün hücumlannda idaresiz 
ray takımı mP<ın,baı,.adan haric bakasında Galatasaray müdafileri ka· 
kalch. Net:r .. c fc-:ıarh"hçn I'; 2 5 zanamıyorlardı. 

"k t k 'k· · Yunan takıntı otuzuncu ca!('.<ad•, ilf' hirinci. Be~ la! a 'Mı ı mcı 
bir karga~alık esnasında A vninin çı -

geldi. kıı yapmall ve kalenin bot kalma11 yü-
f U 1bO1 1 zünden ilk aayısını kazandı. Topun ~-

Sıra futbcl maç:n:, ~ .. t~i·:·· Sahaya varlanarak kaleye ıiriti Galatasaray i-
ev\•ela Yunımlı'~ı·, u ... ı. 1' <'.:;ıl • Beyaz çin ilk ta!ihsizlikti. 
çizgili fonnnlnriylc çıktıl~r. Arkasın - Yunan takamı bet dakika sonra bir 
dan Calahuar:tvlıl111 görün ~iı tı;~era - sayı daha kazandı. Bunun da s~bebi 
sim yapıldı. Hediyeler ,., 'l<li ve iki Lütfinin kaleden çok aynlması ve ta. 
takım ı a:'n scl:.mladı!ar. 1 far• Ahmet pa, yere dütüP vuramamak neticesi 
T' .. v i:l~re edecekti. Gali\tAs:.ırny klü- Yunan sol ııcıiımn tek haıına Gala -
bünün, A tina ıampiyonu kar;ısına çı- taıaray kalesine İnmesi, önü açık sağ 
kan tnkımı dıinkü sayımızda haber ver içe pas vermesi idi. 

hi11ini veriyor. 
ikinci kusur umumi: Topu ayalır • 

ta lüzumıuz ve maksatsız yere bek -
letmek. Bunu yorulmak ve topu kAp• 
tınnak takip ediyor. 

lıte bu iki kusur yüzündendir ki. 
Ga'atasaray hemen bütün maçların • 
da bütün takımlardan fazla çahtma • 
sına rağmen ve bu çalaımanın, batta 
çok defıı fAik bir çalı,manın hakkını 
alamıyor. 

Dünkü maçta en muvaffak olan iki 
oyuncu vardı: Avni ile Nihat. Dün üç
vüzüncü maçını yapan emektar Nihal 

(l.lttfpn u~ ılayt ~,,irini~) 
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Yahudilerin lüzumsuz 
yere telaşlandıkları 

anlaşılıyor .. 
_.- < ... taratı blrlnd ~> - Karanlık olduğu için rördük· 

Muharririmiz bunun üzerine lerimizi farkedemedik. 
tekrar aormuftur: - Biraz evvel korktuk, dallara 

- Evinizin camlarını taılayıp kırlara çekildik dediniz, timdi 
kıran kimlerdi?. komtularımızın evinde toplandık, 

_ Bilmiyoruz. Karanlıkta kim- dediniz. Bu iki ifadeden hanıiıi 
ıeyi aCSremedik. Korktuk, evleri- doğru?. Galiba ıiz doiru söyle -
mizden çıktık. miyoraunuz. Yahut ne olduğunu 

· - Kimseye tecavüz ettiler mi?' kendiniz de. bil~iyoraunuz? 
Ölen veya döğülen kimıe var mı? - Efendım, ınıan can korkuıu 
_Hayır, böyle bir tey yok. Biz olmaıa her .ıeyi~ bıra_Jtar~k -~iç 

zaten kendimizden baıkuını ıör· İıtanb~la ~elır mı. Benım u~~um
medik. de elbıae bıle kalmadı. Bu gordü-

- Peki, hükumete müracaat et· iü~üz çaketi burada, l&tanbulda 
mediniz mi? verdiler. Her halde bir tehlike ıör· 

- Hayır, etmedik. Canımızı dük. Ne yaptığımızı kendimiz de 
kurtarmak için her ıeyi bıraktık bilmiyoruz. Kırklarelini onun için 
ıeldik. bırakıp geldik. 

- Canınızın tehlikede olduğu· - Kırklareli valisi Faik Bey 
nu neden anladınız Size daha ev· değil mi?· 
velden bir te1' aöyliyen oldu mu? - Evet .. 
Sizi kimae tehdit etti mi?. - Faik Bey aizin dediiiniz t•Y· 

- Hayır, kimse tehdit etmedi. leri yapacak ve yapbracak hir a· 
Temmuzun üçilncü ıünü aktamı dam delildir. 
camlarımızın tatlandığı dakikaya - Efendim, vali bey bizim 
kadar hiç bir teyden haberimiz kardeı imiz ıibiydi. Gece ıündüz 
yoktu. kendiıiyle beraberdik. 

- Madem ki daha evvelden - O halde nasıl olur?• 
kimse ıize bir fey aöylememit, e· - Bis ne bilelim?. 
vinizin camlarının ta9lanmaıı ile • • • 
hayatmızm tehlikede olclujuna lıte muharririmiz ile Kırklare-
neden hükmettiniz?. tinden ıelen iç muaevi arumda 

- Efendim, camlar kmldı. Bel· cereyan eden mükaleme bundan 
ki Kırklarelinde camı kmlm11an ibaretir. llive edelim ki mubar • 
ev kalmadı. Bundan nasıl kork • ririmiz kendisinin gazeteci oldu· 
mıyalım. ğunu kaçak Muaevilere töyleme • 

mittir. 

Hitler Alman ordusile Mareşal 
Hindenhurg'un elinde .. 

lngiltere, Amerika ve Fransa sefirleri müşterek 
bir müracaat yaptılar 

Londra, 6 ( A.A.) - Royter a • 
janıının Berlin muhabiri bildiri • 
yor: 

man hükOmetinin nazarı dikkatini/ inde methaldar olduiuna da 
celbetmeleri muhtemeldir. nebi bir ajanı tarafından ne 

Görinıin bir kazaya kurban 
gittiii pyiaıı variddır. Bu tayiayı 
teyit kabil olmamı9tır. 

Von Papen ne yapacak? len ve Berlin matbuatı tara 
heyecanlı bir ifade ile iktiba• 

Londra, 6 (A.A.) - Royter a- nan telgraf meıeleıi hakkınd 
jantının Berlin muhabiri bildiri · 
yor: 

Hltlerln vaziyeti Reımen von Papen batvekil mu 
Nevyork, 5 (A.A.) - Havasa· avini olarak kalmakta devam et. 

janıından: M. Hitlerin Neudeck mektedir. Fakat artık batveki
ıeyahatinden bahseden Nevyork lete gitmemektedir. Çünkü, bat. 
Herald Tribune ıazeteai batveki • vekaletin i9gal ettiği daireler, hii· 
lin timdi maretal Hindenburı ile cum kıtalanyeni erkinı harp reiıi 
von Blomberıin ve Alman ordusu M. Lutzenin karargahı olacaktır . 
nun avuçları içinde bulunduiu Bu hadise von Papenin baıvekil 
fikrini izah etmektedi. ııfatiyle ıiyui faaliyetinin, kendi-

Bu gazeteye ıöre Alman hükU- ıi de arzu ettiii ıibi, gittiği ıeklin
metinin mahiyeti timdi von Pape- de tefıir edilmektedir. 

rulan bir suale cevaben ıef ar 
tün bunların birer masaldan 
ret oldut;unu beyana mezunc:! 

90 kişi boğuldu 
Peşaver, 6 (A.A.) - ş· 

Ef ıaniıtanın üç köyünde, ı 

taşmaıı yüzünden 90 kiti ~' 
kadar hayvan boiulmuıtur. 

Lahur, 6 (A.A.) - lndw, 
tlej, Zeoap nehirleri tat 
Luthiana mıntaka•ını ve ıö 
sular götürmüttür. nin mahut Marburı nutkunda izah Von Papen bugün henüz Ber • 

eltili premiplere doiru inkipf et- lindeclir. Fakat yalanda mezunen 

mektedir. ecnebi bir memlekete ıideceii ve K J d d 
Almanlar ·-L·f ve dini daha ına ıa a a ,.... mezuaiyeti anaamda da ıiyaıi 

viai bir lriirriyetta iatifade ede • hayattan çekildijinia bildirilece • .. t d •• "' •• 
cekler ve vatandaılann hususi..... sunne ugun li zannedilmektedir. 
yab artık aui nezareti altmda Voa Papen kencliaiıae yapılan Kınalıadada Çamlık ıaz· 
bulwmaıpcaldlr. Ga..ae bir ta- m_.;.leclen zipde kilibi Ton da ıehit ve kimteaiz otuz ıek' 
raftaa maretal Hiad•laars Ye •on Boreaia ildtiriilaiit Ye maiyetinin cuk ıünnet edilmitr 'bu m .. 
Papen ••diler taraftan M. Hitler tnkif edibait olmaamdan müte • betle eğlenceler yapılmııtır. 
ve Garilll arumda snahiri kur· aairclir. Ve maiyetinin Hitlere bul deniz kumandanı kaym 
tannak me1.ı..i mevcut olduiu kartı buırlam 1aikutta methal· Talat Beyin reiıliii albnda 
anlatılmaktadır, diyor.. dar olmadığını meydana çıkaraca- D&D bir heyet tarafından te 

Ve tU aatırlan ilive ediyor: iı tahmia edilen tallkikatın yapıl· lunan eilenceler aüzel olm 
"Eier reiaicümhur von Pape • .... için İlrar ettiii IÖyienmekt~ niz •ye kara sporlan, ıüreılet 

nin çekilmeıini aeddedene bir tar. d' pılmıştır. 
1 ı ır. 

zı hal bu unmaıı oldukça güç o a· Hücwn katalannın taıfiyeıine On Yatma kadar olan k~ 
caktır.,, devam edilmektedir. lyi bir mem• caklar aruıada 35 metre ıür - Mademki evlerinizde pençe· 

relerin camları tatlandı •• lcmldı 
,.e bu hal branhkta olcla. ,....., 

Seflrl.,ln t .. ebbtlaU badan alınan haberlere göre iki ıuauncla birinciliği Erika B 
~~~!!!~~~~~ ................... lf!!'f'""1~~,.,~~~~~~..:.:_~~~----~-fııa"i6"--:-..;--~~· t._ailHP 

cum kıta arından asgari olaral< almıılaı·dır. 
v.ı.. 

lar1a lc&l"fıl&flllütd 1 ....... 
drfarıya çıkmak aillin lçia daha 
tehlikeli olmaz mı ı•n Null ol -
du da öyle bir zamanda evleriniz· 
den çıkarak kırlara, dağlara çıktı· 
nız?. 

-;; Hayır dallara çıkmadık. Kır 
lara ıibnedik. (Oçüncii Musevi 
arkadatlarma İfaretederek) Bun· 
lara, komfUllNZ1ID eviae ıiUik. 
Orada üç bet aile toplandık, evde 
yalnız oturmak ittemedik. 

- Dııanda kimıe ıCSrmediniz . , 
mı .• 

rek ıualler ıormaı, aldıtı cevap • 
ları kaydeylemittir. 

Muharririmiz ile üç musevi ara· 
ımda cereyan eden mükaleme tu • 
na pea.riyor ki Kırklarelinde ya • 
hudiler arasında hir panik olm11t
tur. Yahudiler bu panikten müte • 
vellit korkuyu zihinlerde çok bü • 
ytitmÜflerdir. Ve kendilerinin de 
eledikleri sihi ne yaptıklarım bil• 
mez hale gelerek yollara dütmiit" 
ler, htanbula relmiılerdir . 

Dahiliye vekili dün ak
şam Trakyaya gitti 

M. Göring geçen cumartesi gü • 
nü ecnebi matbuat mümeuil1erine 
ıuikaıtcilerin ecnebi bir devlete 
münaaebette bulunduldanna dair 
vaki beyanab Alman efkin umu· 
miyeıinde de tiddetli bir akıiili • 
mel tevlit eylemiftir. 

M. Gabelıin btttün Alman po .. 

taları tarafmdan neırolunan rad • 
yodaki nutku tizerine bu umumi 
mahiyetteki iddiamn olahileeeti • 
ne dair bütün mahafilde •e hatti 
halk araımda bir talom lriikhtler 
yürütmektedir. 

Mevzuubahiı ecnehi cleYletin 
lnıiltere, Franıa, SOTJet Ruıya 
Yuıoılavya, ltalya ve ilib olduiu 
ileri tiriibaeklectir. Soma ..akUr 

münuebatm malriyeti ı.kkmda 
... lBattaıaıı ı Ilıca •Y1fada> l efkin 111Dumiyeaine arzettiğim ıi· da eD akıl almaz tertipler ri•ajet 

T
.. k' d li b h iri biz memleketimiz, vatandatla· olunmakta&hr • Buain apenil • 
ur ıye e yer ve ya ancı e~ . . :1- 1 'it 

k 
.. h · ka 

1 
h' nmızı '-tka memlelıe.tlerde cere· dıtıne gire Juner-. Bil ne ve 

eı cum urıyet nun annın ı· den L. le fiki 1 den ak F f' . h • 1•1e -aretine 
• altındachr T" k ka yan e uvy r • ve • rama 1e iri anc ---

mayeaı • ur nun• 1 11 d d buhm 'd -•- L-IL ada bu mahi l bu memlek.Ü. h atanda .. ıü ime er en aima masan • IJI eraA ..... arası • 
an hakk ~· ~ 'b' durmak isteriz. Hiç bir memleke· yette laa)Mrlerin itaumın mah • 
!_~ özetını vde ....._ 

1 ır tin dahili ıi,..eti ve dahili müna· zurları iDrinch M. von Neurathm 
.l'IQ'1l ı me en .. rar. • . 1L_ .. _. '-d' kqalan bizim memleketimizin iç nazan dikkatını ce u.:uatfMH" ır • 

K--1i.t Türkiyenin en büyük 
naifeıi bu kanunları tatbik et • 
mektir. Yabancı yerlerde söriilen 
Antiaemiıtlik cereyanları hazan 
bizde de makea buluyor. 

Bir defa daha lataJibulda Türk 

Aami, Aleti, atak oyniyle yanmdaki 
paç ukadqlanna sene en süzel bir 
GlılataaaraJh modelini veriyordu! 

A.S. 

itlerine teıir edemez Te etmemeli· 53ylenildijine ıöre &efirler ayw 
dir. Bizim iç ıiyaıetimizin eauı nı !_&manda Beri inde bulunan ıi
kendi kaaunlarımıza göre cereyan yuf mümeuillikleri kasteden bu 
der. Yahaclilu aleyhinde bu yol- ıihi ithamların ıayri muftfık 
da nepiyatta Ye telkiaatta bulu • mahiyetine de ipret eylemitler • 

nanları yola ıetiımek Türk kanan- dir. • 
larını tatbikle mükellef olan hü • Diier memleketler mümeu~lle
kUınetimize ve mahkemelere ait • rinin umumi mahiyette relllll ıd • 

dialann •nurlan üzeriıade Al-

borç bilirim..,, 

tir. 
-·-,···-· ---... ·----··-.. --.. ·-· ----Benim her zaman ve her keı 

yüzde kırkr tasfiye edilecekti. 14 - 15 Yatlamulaki çoc 

rtaziler koatrolU ele ahnca araanda 75 metre ıürat kot 
batlar dUtecektlr ? biriacilili Omer Hamit ve · 

liii Rolf Beyler abmtlardır. 
Lontlra, 6 (A.A.) - Royter a· Oçiincü katapl'ide 15- 16 

janınun Berlin muhuiri bildiri • larmdaki çocuklar araaınd 
yor: Buıünkü Abnan hükfimetini metrelik ıiirat yarııı da Villi 
.l-v:·--1- ı'rı'a y•n•lan ıu!•---&e ic-ucı .. lllC'A ,, -- aaaa 7 burinin birinciliği ve Fikret 
tirak ettikleri ıöylenenlerden kur- dinin ikinciliii ile neticelemıAli 
fUD& dizilenler araauıda BrUDing Küçükler aruuıda yapılaıı 
kabiDMinde mWıak&li.t nazırı olan rette birinciliii Ömer Himit, 
M. Treoİl'&DUI ile bir kaç tene ev· frit, Biderman ve Fikret Ef 
ve& biyaneti vataniyeden dolayı ler almıtlardır. 
Leipsiı yüksek mahkemesi tara • Deniz yarıtları ıaat on 'bet 
fından mahkum edilmif üç Rayif• rukta batlanuttır. Rakihi o 
ver zabitiadm lMrUi olan miilizna T dıiı için 75 metreyi yalnız 
Şen..• •ua. Hitls plaadat yiizen dokuz yatında Dodu 
etmeie pimit oldaiu ba mahke • bu mesafeyi bir dakika on bil 
metle, tu methur beyanatı yap • niyede almlfbr. 
81flı: Dört çocuk araıında yüz 

"-Naziler kontrolu ellerine a· lik yijzme müaabakaamda 1»' 
lınca hatlar düteeektir.,, cmti hir dakika 26 saniye "' 
Göring kazaya utramamıt met, ikinciliii 1 dakika 30 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman ia- ile Rolf Efendiler kazanmıtcı'' 
tihbarat büroıu bildiriyor: Gene dört kiti arasında 1 ao 

M. Görinsia bir kazaya uğra • relik vüzme 111üıa hakaamda . . 
_, olduiuna dair ecnebi meml~ ciliii 1.6 •niye ile deniz 
ketlerde çdmuı olan haberlerin mülazımı Sıtkı Bey ve ikinc1 

uıl Ye esaeı yoklar. dakika 13 saniye ile letari 
l'l"llna-ın alAkaaı ,o•tur almıtlardır. 
Franır.nm Berlin ıefareti dün ıu Müsahalcalara İ!lİrak ed 

tekzibi nepetmiftir: (1. S. K) lıtanbul au ı.,orJ.fl 
"FranA11ın 30 haziran nkayi • büne menıup ıençlerdir. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüg" ündell : 

At•t-GDn .. ln deniz tubeal 

Atet - Günet ldilN de din de
nizcilik tubeeinin 9Çılma re.aini 
meraıimle yapb. Cavat Abbas 
Beyin bir nutku ile bqlıyan. me • 
ruim ıüsel oldu. Ateı - Güneı 
klihGniia yeni tubeaine muvaffa· 
kiyet .._...i ederiz. 

için teflerimden aldıfım emir ve 
direktif hudur. Ufak tefek hadi· 
•leri biliıwtez maktatlanna, leh· 

le ve aleyhte alet etmek iatiyenlere 
vatandaı iıe memleketlerine iyilik 
etmiyeceklerini. yabancı iseler bu 
millete clottluk eıbaiyeceklerini bir 
kere daha hatırlatma)'I l>ir vatani 

Mübayaaıma lüzum baııl olan 3m-m kutrunda 39 ton ıert 
·"Milli inkılap" kapa- tel ile 1.5 m m kutrunda 1 ton yu mutak bakır tel ve 3 mi • ,. 

fılıyor MU? lar ID&DfOD kapalı zarf uauliyle münakasaya konuJmuftUr• 

Yahudiler aleyhinde tefriyat kUr mevadın 28 - 7-934 tarihin de ihaleıi icra kılmacağılld_,, 
yapan "Milli lnlnlip,, mecmuaıı • liplerin prbaame almak için her ıün, teminat ve teklif 
nın Vekiller Heyetince kapatılma- ihtiva edecek zarflan tevdi için de mezkôr tarihe müaadif 
ama karar yerildiii söylenilmek· teli ıünü saat 14 le Beyoilunda Poata ve eTlıraf m~ 
tedir. cü katında mübayaat komisyonu •na müracaatları. (3810) 
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finhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Cinsi 

Hurda kağıt ve karton kırpıntıları. 
Tahminen miktarı 

220,000 kilo 
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BA~!~a~!r~l-011 il Yeni Eserler ; 
Cmumf kan tahlilltt. Frengi nokta! == a!l'i 

nazarından ( Fasscrman ve Kıbn teı· ~ ' o•• y t •• k ·· ıı• f ea-
mülleri ) Kan küreyvau sayılması, ti· 1 ' Un Ve afID,, efCUme ll Iya 1 1 
fo ve ısıtma bastahklan teşhisi . idrar, ~ 

Cibali f abrikaıında 1 - tem muz - 934 tarihinden 31- Mayıs balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilAtı Bütün milJetlerin edebi, içtimai, iktııadi, maJi .. en muhal·E 
935 tarihine kadar on bir ay zarf mda teraküm edip şartnamesi mu- ültra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı :ıet eserlerinden seçme kitaplann tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, İl 

Kanda üre şchr. Klorür kollcsterin! 15 d f J J l ~ 
cibnice parti, parti teslim edilecek olan yukarıda miktarı yazılı miktarlarının tayini. Divanyolu No il tercüme küUiyatı altında yıl a muntazam ası a ara otuza 
hurda kağıt ve karton kırpıntıları 11-7-934 tarihinde saat on dört , ... ___ •1•89i111Tlıielııiıl.•: 1112oııil9ıııis•ı lcilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü "§ 

1 ı• 8
21 cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem -m te hilmüzayede satılacaktır. Tal iplerin (400) lira teminatlariy e ~ 

~lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. r.~.~·--A ~ Cibalide levazım ve mübayaat şu besine müracaatları. (3600) Den·, z y o 11 arı !i!!!!3 ~ 

i Dördüncü kitap ı 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan ; 
18t000 kilo yaş sebze: Açık azaltması 15 Temmuz 1934 Pazar 

R"Ün~ saat 14 de. 
45,000 kilo yaf sebze: Açı'.< azaltması 15 Temmuz 1934 Pazar 

· günü saat 16 da. 

Deniz Talebe ve efradrnın iaşeleri için llizumu olan yu'.<atda 
miktarı yazılı yaı sebze 15 Temmuz 934 tarihine rastlayan Pazar 

günü hizalarında gösterilen saatlerde açık ezaltma iJe satın alı· 
nacaktır. Şartnamesini görmek iıteyenlerin her gün ve münaka· 

a.ya iştirak edeceklerin de mu•;a~ kat teminatlariyle birlikte 
mukür gün ve saatte Kaaımpaşa'da kin komisyona müracaat

ları. (3368ı 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 

iŞLETMESi - ~ 

Acenteleri K;ıraköy . Köprübaşı • D 1 t e ·h1·ıaA 1 ~ 
1 el 42362 - ~irkecı Mühürdar ıQdı- ~ e V e V 1 l 1 

l l;ın relefon 22i40 ~ ~ 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN v~puru 7 
Temmuı 

CUMARTESi 17 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak 
lımire gidip dönecektir.(3703) 

~ Lenin : Haydar Rıfat ~ 1 Fiatı 75 ~uruş. Tevzi merkezi VAKlT kütüpbaaesi i 
ı lılanbul Ankara caddesi 1 
1 Şimdiye kadar basılanlar ! 

1 Dün •e yann ( tercüme külliyatından ) basalmış olanlar 1 
. itrHiJe şuolardJr : !! 

1 1 inci kitap SAF9 Müterecimi: Haydar Rifat 100 K,. = 
= 2 ,, " AlLE ÇEMBERi,, 1. H. Alişan 100 ., == 

iımD•r•.-8-a•f•ız-•C-e•m
1-a•I•. ~ 3 ,, ,, TiCARET, BANKA ve BORSA 1 

fi lktısat doktoru: Muhlis Etem 7 5 ,, 1 
O ahili hastalı ki af" ,..... : ·teha11111 m D 1 t "ht·ı •J """"" 4 ,, ,, ev e ve ı ı a 
Cuma ve pazardan baıka ıünlerde E Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, ~ 

~leden ıonra ıaat 2! dt 6 ya kadar - • 

lstanbulda Divanyolunda (118) DU· 1 uniin ve Yarın,, tercümekülliyatınm yakında neşrolunacakl; 
maralı husuıi kabineainde haıtalannı d -

Ke!İf bedeli yekunu (11565) lira (60) kuruş olan Ankara - Kır· kabul eder. Muayenehane ve ev tt"'~ eı"erlerjnden bir kaçı da şunl:tr ır: ~ 
ıehir yolunun 116+181 - 121+ 000 mcı kilometreleri arasında fonu: 2239d. 1 - Sınıf kavgau: Kauski : Sabiha Zekeriya Hanım. ~ 

Yazlık ikametgah telefonu Kandilı il - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. 2891.40 m3 ham taş ve 2891.40 m3 blokaj taft ihzaratı kapalı zarf 
38 - Beylerbeyi 48.. 111 _ Kapitalizm buhranı: Profesör Pitu • Ahmet Hamdi Bey. 

usuliyle münakaaaya konmuştur . Taliplel'in yüzde 7. 5pey akçeleri·~-----------~ iV _ Kırmızı ve Kara: Standof _Nurullah At'- Bey. 
le teklif mektuplarım ihale tarihi olan 23-7-934 pazartesi gü .. Göz Hekimi y _ İzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
nü ıaat 15 ten evvel Vilayet encümeni Daimisine ve izahat almak Dr. Süleyman Şükrü VI _ Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. ı 
için her gün Ankara Nafıa Ba§mÜ hendisliğine müracaatları ilan olu- lfabı~li, Ankara caddesi No. 60 Vll - Isa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine 

nur. (3616) Tclefcn · 22566 Sangle - Haydar Rifat Bey. ~ 

Tl:JR.KiVE 

IRAAT 
BANKA51. 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
i:ıAJ...IAT-i;;; DCQ 
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Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

12,000 Kilo Kendir ıpı 'l . 8 . 934 
25,250 

" Yumuşak demir 
il 

9,830 ,, 
" Lama demiri 

11 

12,000 
" ,, 

" 
,, .. 

250 
" Ferro Vanadium 8 ·9 934 

350 
" Kobalt 

" 250 il Ferro IV!o'ipten 
" 500 

" it Wo fram 
tt 

300 ti " 
Tıtan 

" 1,000 
" .. Kromun ,, 

60,000 
" Saf Kur~uo t• 

50,000 
" Benzin 28 7 '134 

300,000 
" Gazoil ,, 

18,000 
" 

Petrol 
" 

Yukarıda yazılı malicmeler ı,:,.Jumda gösterilen tarih 1erdc 

ayrı ayrı o!arak kapalı zarf usu ıy:e satın a ı ınacak hr. Şar loame-

sini almak isteyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadu Satın· 
alma komisyonuna müracaatları. Ve münakasaya g<tmek i~teten· 
terin de teklıflerini saati muayy,neye'yc kadar kom;s} ona trvdi 
etmeleri. (3652) 

lstanbul MiJli Emlak Müdüı lüğünden : 
Muhan men fed~li 

Lira Kuı uş 
Hocapaşa: Dayehatun Süruri Hobyar mahallesi Hoca l 2 58 

Mercan 

" 

hanı derununda 10 eski yeni 10 numarala 
kağir mahzenin 8148 h ssesi. 

Dayeh: lun mahaJ:cs'nde Bt:yük yeni han· 608 40 
da b: rinc ı katta 4l eski -l2 yeni nu 'Ilara · 

ralı kagir o:fa. 

: Dayehatuu mahallesinin tarakçılar caddesi 158 40 
86 esl<i 66 yen i ı umaralı ı<ag r odanın l/5 
hissesi. 

Büyükada: Ya'ı mahallesinin Avadımitri so!<ağmda 216 00 
kain 36 numara'ı iki oda b ir malbah bir · 
mrktar avlu ve av 'uda barakayı müştemil 
~hşap bant' . 

: Cami mabaılesin n eski patrik yeni gazi 93 94 
Avreno3 so ı ağında 79 metre murabbaı llJ 

.. 
numara'ı arsanın nısıf hisses • 

Yukarda tvsafı yaıı · ı tm~ak hizalarında gösterilen ~ıymet
ler üzerinden 15 • 7 • 934 Pazar günü saat on dörtle pefın para 
ile mülkiyetleri satı'aca~tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçeJcriyle müracaatları. \M.) l3448) 



Bir yetimi barzndzr,. 
mak iyi bir harekettir 

• Fakat babasını kaybetmiş bir soğuk hava dolabı 

mevzubahis ise, yani onu imal etmi~ fabrikatör 
piyasayı terketrnişse, hu cidden fena bir i ~ tir. Teminat 
bo\a gitmiş, demektir. 

FRIOIDAIRE HiÇ BiR VAKiT YETiM KALMAYACAKTllt 

Çünki. soğutma tertibatında ihtisas sahibi olan en 
mühim bir şirket tarafından imal edilmiştir. 

Çünki, Frigidairc'in 18 senelik tecrübesi vardır. 

Yani tecrübe zamanını geçirmiştir.' (2,600,000 adedi , 
hali istimildedir.} 

Çünki, General Motors'un bir şubesi ola~ Frigidaire 
gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

Hütün bu esbap. sizin dahi yalnız bir 

D 

lsrarl 

Hakilci, saf, hti tesirli ASPİRİN, EB marka· 
sını ta~ır. A~rıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız: deva, dünyada 
me~hur,,. ~\. ''müstahzarı olmalıdır. 

Cr ncu ı Moıors maınııl t • -- M Q B • L y A Saloa, Salamanje ve yatak ·-· 1 odalarının envamı ucuz fiatla soğuk hava dolabını intihap etmeniz için bir sebep te kil rcl,.cektir." 

8 O U R L A 8 1 R A D E R L E R ve Şsı 

••• 
Kendi şıklığına kendi de hayran! 

Yerli Mallar 
Pazarı rını 

{~ek_ ç_oraplarını 

ipek çamaşırlarını 
Şantung Ya/ovalarını 

Zarif kunduraların. 

Giyerseniz 

Şıklığınıza 

herkes gibi siz de 

hayran olursunuz 

SÜMER BANK 

YE • 
1 LA AZARLARI 

Anakara lıtanbul Beyoğlu 

••• 
lstanbul Posta T. T. 

Başmüdürlüğünden; 
Hurda nsaiti nakliye bilmUzayede 11hlacaktır. Talip olanların 

teminatlarile 22/7/934 Pazar iÜDÜ aaat onda Galata · Sarayında 
Beyoğlu Poıta T. T. Merkezi bina1ında müteıekkil komisyona ve 
satılacak hurda Tesaiti görmekiçin de lıtanbul Posta Müdilriyetı 
Nakliyat Kalemine müracaat eylemeleri. (3587) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
lıtanbul kütüphaneleri için mübayaasına lüzum görülen 212 

çeki odun ve 2900 kilo mangal kömürü ile 13 ton kok kömürü a .. 

çılC münakasaya konulmutlur. Taliplerin şartnamesini görmek 

üzere her gün maarif müdürlüğü muhasebe kalemine ve münakasa

ya i,tirak edeceklerin 28 - 7 - 934 cumartesi günü saat 14 te 

lstanbul vilayeti muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusu. 

ne. müraCAatları ilan olunur. ~t<3694), 
I'&.. --

Samıun 

Istanbul Kumandanlığı 
~atınalma Komisyonu ılAnlan . 

1 'tanbul kumandanlığı kıt
atı ihtiyacı için 32.000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla mii -
nakasaya konmuştur. İhalesi 
25 Temmuz 1934 cumartesi 
günü saat 14 tcdir. Taliple
rin şartnameyi görmek iizere1

1 her gün ve münakasaya işti-
1 rak için de o gün ve vaktin

den evvel teklif ve teminat 
mektuı>lariyle Fındıklıda İs
tanbul kumandanlığı Satın -
alma komisyonuna müraca -
atları. (1) (3687) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyal müdürü: Refik Ahmet 
YAKIT Matbaa11 - htanbul 

lstanbulda Rızapaşa Yokuşunda 66 numarah 

Asri Mobilya mağazasında 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407. Ahmet Fevzi 

A T i E 
tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 
-

Sayfiyede RAHAT 
Yedi Satış ... 

nıagazası: 

Metro Hın Beyoğlu Tel. 44800 
Cumhuriyet meydanı Taksim 

" 
40918 

Necati Bey caddesi Salı P ezarı " 43439 
Elektrik Evi Beyazıt 

" 
24377 

Muva"kithane cad. No. 83 Kadıköy 
" 

60790 
Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar . " 60312 
23 Nisan caddesi No. 19 Büyük ada 

" 55128 
950 

Sıhhatini Sevenlere 
Mü ide 

Afyonkarahisar Madensuyunun bazimsizli· 
ğe, Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarma karşı 

şifai haualarmdan istifade edenlerin adedi gün 
geçtikçe artmaktadır. 

AFYONKARAHISAR Madensuyunu 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müş· 
terilerinin yerlerine kadar gönderilmekte Ye ay
rıca on fİşelık kasalarla da su verilmektedir. 

Umumi Satış Yeri: 

Yeni Postane ci•arıoda Aksaraylılar hanında 
Hilaliahmer Satı~ mağazasıdır. Telefon: 20062 

) 

l' 
tt 

' 


