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V on Papen, başvekil Hitlerden hesap soruyor! 
Güzel bir siyasi 

nutuk 
' Başvekil muavini, itham edildiği 

İanıet Paşa Hazretleri Büyük 
lilleı: Meclisinin yaz tatiline ka • 
lr \'erdiği gün çok güzel nutukla- İstanbul, 7 (A.A.) - İran 
1lldan birini daha söyledi. Fakat Şahen§ahı Hazretleriyle birlikte 
~Yük devlet adamlarının nutuk _ ı tehrimizi tetrif buyurmu§ olan 
ltındaki güzelliği teşkil e- Reisicumhur Gazi Mustafa Ke· 
len şey, ıadece sözlerin mal Hazretleri bugün ıaat 18 de 
lib:gün, ahenkli, fikirlerin Y alovadan Muıla Derinceye 
loğru ve mantıki olması değil.. çıkmıılar ve orada hu;.:.:.;.i trene 
lir. Dinliyenler ve okuyanlar Ü • l rakip olarak Ankaraya avdet 
:erinde husule getirdiği tesirdir ki l buyurmuılardır. 

higaneti vataniqe cürmünü isbat 
edecek vesika istiqor 

·Hindenburg, Von Fapen'in tahkikat talebini kabul edecek 

1 
mi? Eğer ederse Hitler hükiimetinin vaziyeti ne olacak? 

['U ~ a..ı -

f~. · · ı /İYaıi nutuklarda aranan asil gü _ Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
telliğe mikyas olabilir. Bu tesir! Bey de Gazi Hazretlerinin re• 
~, ıözden ziyade söyJiyenin iş)e- l fakatinde Ankaraya avdet et
tİndeki muvaffakiyetlerden ge - 1 mitlerdir. 
lir, Bunun içindir ki Baıvekil Pa- , ____________ ., 

•l Hazretlerinin nutukları hemen 
her fıkrasının !'onunda mebusların 
'-'btumi ve sürekli alkıılariyle kar· 
~ıla.nmııtrr. 

1 

Her hangi bir hükumet reisi için 
iUete ve efkarı umumiyeye hitap 

~derek: 

~bunu 

Dahiliye Vekili 
tahkikata başladı 
Vekil Bey, neticeyi bir 

raporla ismet Paşa 
Hz.ne bildirece -- Ben şunu yapacağım, 

l\pacağım .... ,, 
Demek kolaydır. Fakat: 

Ankara, 7 (Hususi) - Buraya ge
len haberlere göre, Dahiliye Vekili 
Trakyada Yahudiler meselesi etrafın

daki tahkikatına başlamr~tır. Vekil 
Bey tahkikatının ne,ticcsini hazrrlrya
cak. bir raporla Başvekile bildirecek-

Propaganda Nezareti önünde toplanan halk Hitleri selamlıyor ... Hitler. heyecanlı bir hitabe halinde .. 

- Şunu yaptım, bunu yap -
ım .... ,, 

Demek bilakis pek zordur. Ba· 
hua"• alelade hayat •ahuında her tir. 
~'i~'Vir..1 iiTı"'lt olan bu zorluk dev· Kırklareli, 7 (A.A.) - Dahili-

c J r, l§ ~ ID!<Y tm1laı'- ::n:'K'tl iCYtyf~1 
lunca bir kat değil, bin kat daha umumi müfetti! ve müfaviri Bey .. 
İrtar. İs.met Patanın son nutku ise lerle birlikte tim"'di Kırklareline 
hemen her cümlesinde devlet ve geldiler. Kasaba kenarında piya
tllillet hesahJna muvaff akiyetle ba- de ve süvari kıtaları ile halk ve 
~ardmı§ bir işi gözlerimizin önüne memurlar tarafından selamlanan 
t'tiriyordu. Bu itibarla Patanın 
tlutku dinliyenler üzerinde teshir (Devamı 11 inci S:t;\ılanm birinci sütununda) 

~dici bir tesir yapıyordu. 

1 Bir devlet adamı "Ben §unu ya· 
lllcağım.,, vadinde bulunurken bu 
"a.dini icra edeceği hakkında delil
ler de gösterebilir. Fakat bu vadr 
~llı>an devlet adammm geçmİ§te 
"'ıuvaffakiyetle başardığı bir İ§ 
)'{)ksa, gösterdiği delillerin kıyme· 
ti daima §Üphede kalır. itte bu 
tıoktai nazardan da ismet Paıanın 
'0ıleri, daima muvaffakiyetli ha
}''tile müstesna bir kıymet alır ve 

Mehmet ASIM 
(be\' 

anu ~ Uncu tıayfll!lın ı ıncf aütununda) 

• 
Dürüst Ingilizlere 
bir dost ikazı .. 

Yazan: Behçet KemaJ 

Yarın "VAKiT" ta okuyunuz 
-o-

Sokaklara bırakılan 
137 ~ocuk nasll büyür? 

900 kişi bir arada ... 
--o-

Yalnız başına yaşıyan 
kadının hali .• 

Yazan: Yekta Ragıp 
Yarınki sayımızda okuyacaksınız. 

~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
Her Devrin Kendine Göre 
Bir (Prençip) i Vardır •• 

- Bir Sovyet karikatürü -

l~.v.;ı 

Şimali 

Afrikada 

Türkler .. 

Pek 

Yakında 

VAKiT 
ta .. 

Paris, 7 (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre. eski nazırlar
dan Traviranua 3 haziran hadise
sinde ölenler arasında bulunmak
tadır. Söylendiğine göre M. von 
Pa n, mesai arkadaşluından ba
zı arının ö uınune"Seoep uıan icra
at hakkında M. Hitlerden izahat 
istemit ve kendilerine karşı tevcih 
olunan hiyaneti vataniye cürmünü 
ispat eden vesaik gösterilmesinde 

' ısrar ey1emİ§tİr. 

• f Dünya şampıyonu 

Cim Londos Kara Ali ile 
' karşılacakmış .. 

Cim Londos 

Atina, (Hususi) - Geçenler
de Nevyorkta Dünya serbest gü .. 
re§ şampiyonu Braurningi yenerek 
ikinci defa dünya şampiyonluğu. 
nu kazanan Yunan güreşçisi Cim 
Londos, yakında Yunanistana 
dönecektir. Cim Londosun, dün
ya şampiyonluğunu kazandıktan 
sonra güreşi terkedeceği söyleni .. 
yordu. Fakat bura gazetelerine 
göre Cim Londos İstanbula gide -
rek Türkiye şampiyonu Kara Ali 
ile göreşecektir. 

Londra, 7 (A.A.) - Daily Tel
grafın Berlin muhabiri bildiriyor: 

Reisicümhurun müzaheretine 
mazhar olan M. von Papen, 
Roehm tarafmdan idare edilen \ 
suikastçıların idamları esnasında 
~ üı·ülen katibi on Bose ile mai .. 
yetinin tevkifi hakkında tahkikat 
yapılmasını istemiştir. 

Eğer reisicümhur mareşal Hin
denburg, von Papenin bu talebini 
kahÜI ederse, HitJer hükumetinin 

vaziyeti ciddi olabilir. 

İdam edilenlerin listesi gittikÇe 
arlan rakamlar göstermektedir. 

Resmen 46 idam bildiriliyor. Fa -
kat resmi sıfatı olmıyan kimseler, 

Münichte 122, Berlincle 73, Bres-o 

lauda 54, Dresdende 5, Stuttgrat
ta 1 idam yapıldığım söylemekte
dirler. 

. 
( Dı·~umı J J m·ıı "llJtfnııııı birinci sütununda) 

Korkunç bir facia 
Sabık bir muhasebeci birdenbire de
lirdi ve karısını jiletle kesmek istedi 
Boğuşma neticesinde kadın da, kocası da yaralandı. 

Erkek hastanede öldü 

Evvelki gece sabaha karşı feci bir 
vaka olmuştur. 

Kule dibinde oturan, "Çocukları 

kurtarma" mektebi sabık muhasebeci
si otuz altı yaşında Hüsamettin Bey, 
yatarken birden bire uyanmış, yata
ğın altından bir jilet bıçağı almış, ka
rısı Sabiha Hanımın üzerine doğru e
ğilmiş, birden bire boynunu, ko1unu, 
memesini keımeğe başlmıştır. Can a
cııiyle uyanan kadın, kendisini müda
faa yollu, "ocasiyle boğuşmağa başla-

mrş, mücadele sırasında ikisi birden 
karyoladan yere düşmüşlerdir. Karısı, 
jileti yere el.üşürmek için, bileğini tu
tup kolunu büktüğü sırada, Hüsamet
tin Beyin elindeki jilet bıçağı, kendi
sinin boynuna rastgelmiş, şah damarı 
kesilmiştir. 

Güı·ültü, patırdı işitilmiş, etraftan 
yetişilmiş, ikisi de ayn ayrı hastaha
nelere kaldırılmıştır. Sabiha Hanım, 

(LUtten sayıfayt çeviriniz) 

Üç • * erozncz daha 

talı ;ıu;ıs u.ıuıx Bos~a saray cinayetini (Prençip) yap
ıtı. "-caba ·bu devruı .(Ptcnsi,e i kim olacak? 

Cim Londos, İstanbuldan son
ra Mısıra giderek orada da birkaç 
müsabaka. yapacaktır. 

Dün yakalanan garson Fenekanm, metre si Eliza, Piyanist Mitiriç Plaçki.~ 

_c;y~tH .üçüncü ta~), 
1 • 
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Amsterdam işçilerinin grevi büyüyor! C" l A .k ık. 
. . . ..,e anı taıı ım 

Koinünıstler barıkatlar yaptı; polıs 
ediliyot 

hadise1Ji 1Jaf ıştırnııya 
Yunan hükumeti, şehrin 
istihkamlı bir garnizon 

... 
civarında genıŞ 
teşkil edecek 

Bir tramvay devrildi, Üzerine iki kızıl bayrak 
ölenler, yaralananlar var 

çekildi; 
Atina, 7 (Huıusi) - Yunanistanın müdafaası meselesi, bütün sir•: ~ 

si fırkaları şiddetle işgal etmekle devam ediyor. Beynelmilel siya•' 
vaziyetteki müphemiye~ de bu alakayı şiddetlendirmektedir . Bilhaıs• t 

Selanik sehrinin müstacelen tahki mi zaruri görülmektedir. Sela·ni~ i 

şehri etr~fmda vasi bir istihkamat şebekesini muhtevi bir müstahkeJll 
garnizon teşkil edile~ektir . 

Amıterdam, 7 (A.A.) - Saba- \ 
hın eaat birinde §ehirde sükunet 
vardı. Kargaıalıkların çıkmıı ol- 1 
duğu mahallelerin sokakları ten • 
hadır. 

Piyade, ıüvari ve motoıikletli 
pôliıler devriye gezmekte devam 
ediyorlar. Perıembe günü iki, cu
ma sabahı iki, cuma akşamı iki 
kitinin öldükleri, birisi çok ağır ol
ma,k üzere üç ağır yaralı olduğu 
bildiriliyor. 

Hadiıe mahalline bir piyade kit
ası gelmiıtir. 

Amıterdam, 7 (A.A.) - Şehrin 

cenup kısmında ıabahleyin karga· 
şalıklar devam etmiştir. Polis nü
mayişçileri teıkine muvaffak ola
mamııtır. Komünistler, tekrar 
kaldırım tatlarını ıökmütler ve ıo· 
kaklarda barikatlar yapmıtlardır. 
askeri polis itemüdahale etmittir. 
Zırhlı otomobiller içinde hadise 
mahalline alelacele asker ıevkedil
mittir. 

Rıhtım itçileri grevi devam et -

mektedir. Komünistler rıht!m it • 
çileriııi tekrar ite baılamaktan vaz 

M. Baru bugün Lon
dralJa gidi1Jor 

Lendra, 7 (A.A.}.- Fransa ha· 
riciye razır• M. Barto, Paristen pa
zar günü öğleden ıonra hareket e· 
derek Londraya gelecektir. İngİ· 
liz nazırları ilP. müzakerelere pa- 1 
zarte:;i ıünü batlanacaktır. 

M. Bartuya bahriye nazırı M. Pi· 
ctri,.lıaric:.~ nezaretinin butıitk· 
lfCk meaıurları ve bu araaa atıliı 
umumi M. Aleksi Leger, Milletler 
Cemiyeti !ubesi müdürü M. Rene 
Ma:ıs :gli ve hariciye nezareti müs· 
te§arı M. Şarl Roşat refakat ede

cektir. 

Amiral Odendal da Fransız he
yetile seyahat ,.decektir. 

Fransız hariciye nazırının 
mccli•te izahat. 

Paris, 7 (A.A.) - Hava' ajan· 
ıı bildiriyor: 

Meclis hariciye encümeni dün 
M. Barthounun mühim izahatım 
din'emiılerdir. 

Hariciye nazırı, son Alman ha· 
disc1eri münasebetiyle Fransa a • 

leyhinde yapılan yalan ne§rİyatr 
münakaıadan imtina eylediğini 
tasrih ettikten rnr...ra Fransanm ha
rici ıiyaseti, heyeti umumiyesi iti
bariyle §Öyle tav11if etmittir: 

"- Her yerde ve nerede olursa 
olsun sulh imk~.nlarını ve zıman· 

larJDL ~·m•k ~ .. -;tf • .. r · ler Çemıyetınesıl slıyaa ı 
Müteakiben M. Barto, Roman· 

ya ve Yugoslavyaya yaptığı ziya· 

retlerini tamamladığını ve evvelki 
ziyaretleri gibi hunların da Fran· 
sanın Milletler Cemiyeti çerçevesi 
içinde ittif aklarmı tara in ve teyit 
eylediğini aöıter.mittir. 

Mumaileyh, !ulh imk8.n ve zı • 
manlarının her ta,.afta aranılması 
tezini tekrar ele alarak Sovyet 
Rusya ve diğer al~.kadar memle • 
kelerle yapılmakta olan müzake • 
releri bn teze başlamış ve konuş· 
malarm heni•z daha ~arih izahat 
verilecek bir dereceye gelmemit 
olduğ·.ınu söylemiştir. 

15 sene nıütemadiyen 
harp gemisi mi yapılacakı 

Londra, 7 (A.A.) - Siyasi ma hafit ve matbuat, bahriye konfe
ransı hususundaki İptidai müzaker elerin uğradığı vahim mütkülatın 
sebeplerini büyük bir nishet dahili nde ltalyaya yüklemek temayülünü 
göıtermektedir. 

Morning Post gazetesi diyor ki: 
"İngiltere ve Japonya harp gem ileri için azami tonilato olarak 25 

bini kabule amade bulunuyorlardı. Diier taraftan Amerika bahriye 
mahafili bu huıusta müttefik olma salar bile Amerika hükfimetinin di
ier dart devletin teıkil edecekleri cephe kartııında daha yükıek bir 
rakam husuıunda ısrar etmeıine ih timal verilemezdi. Binaenaleyh 
İtalyanın kararı, vaziyeti değittirm ittir ve .. timdi 35 b~n t.onili.toluk ıe· 
miler tehlikeıi hakim bulunmakta dır. Eıer Roma f ıkrınde ıarar e· 
dera~ lnıiltere ve Fransa için bu tonilato miktarından daha atağı 
bir asamı had kabul etmeğe bittabi imkan yoktur. Amerika ve Japon-

yaya da böyle bir teklifte bulunula maz.,, . . . . . 
Söylendiii.ne ıöre ltalyanın bahriye pro1eıının netıceıı fU o~aca~tır 

ki, büyük devletler takriben 15 ıe ne müddetle muazzam ıemıler ınta 
edeceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k ·ı· bi d b' lnriliz hutahan .. inde tedavi ediliyor. çinme 11kmt111 çe ö ı ve r en ıre 

ltocuı, Sen Jorj bastabaneıine sötü- pldırdıiı neticesine varılmıtbr. 
Mlltlükten bir az ıonra ölmüıtür. Zabıta ve adliye tahkikata devam 

Yapılan tahkikatla, Hüaamettin ediyor. 
Beyin a1b aydır açıkta bulunduğu, ıe· 

geçirmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Amsterdam, 7 (A.A.) -Aktam 

üzeri Jordan işçi mahallesinde kar 
gaıahklar tekrar batlamış, piyade 
vesüvari polisler, bir kaç defa ka
labalığa hücum etmİf, hazan da 
ateş etmeğe mecbur kalmı!tır. Üçü 
ağır olmak üzere 28 yaralı vardır. 

İki ki9i ölmiiştür. 90 yaılarında 
bir ıeyirci bir kurıunla ölmüştür. 
Şehirin her tarafından gelen asi
ler Jordan mahalelsinde toplan -
maktadırlar. Bir tramvay devril· 
mit, üzerine kızıl bayrak çekilmiş
tir. Üç yüz asker, icabında polise 
yardım için hazır bulunmaktadır .. 
Bahriye !İlihendazları limanı i, -
gal etmiılerdir. Hükumet karga· 
talıkları tiddetle ortadan kald!r • 
mağa karar vermİJtİr. 

Şahenşah Hz. Ma · 
kuga vardılar 

Hudutta halkın sevgi ve 
saygı selamları arasında 

Irana ayak basış .• 
.U-'-- .l J> .A ' ·--- Q.;.. L 

ıahı Hazretleri dün saat 17.40 ta 
Gürcü bulaktan memleketlerine a· 

yak bastılar. Sınır üzerinde bir i 

bizim Ala Hazreti Humayunun 
yurdumuzdan ayrılışlarından do· 
layı duyduğumuz hisleri, diğeri de 
han ordusunun büyük şefine kar· 
şı olan bağlarım ifade eden iki 

tak kurulmuştu. 
Bu takların iki başında Türk 

kıtaatı, bir lran piyade alayı yer 
almıs bulnuyordu. lki kardeş ve 
doıt ~millet orduıunun Ala Hazre· 
ti Humayunu ıelimlamak için yan 

yana tetkil ettittkleri bir 11ra ıü~
günün, batmak iizere olan günettn 
kızıl akiıleri altmda aldığı man • 
zara cok ihti1aml1 idi. 

Yunan efkarı umumiqesi diktatör
lüğe mi alıştırı ı ıgor? 

) 

Atina, 7 (Hususi) - Selanikten Ati n:ı gazetelerine bilcJirildiğirıt ı, 

göre Yunan efkarı umumtyesini dik tatörlüğe alıştırmak için dün bir li 
Yunan alayı tarafındar. nümayiş tarzında bir g~it resmi yap~lmıştır ; 
Bugün Atinada ayni mak5atla bir batarya top tarafından geçıt res111 t 

yapılacaktır. Harbiye nazırı ceneı- al Kondilisin taraftarları , halkııt 

resmi geçit yapan askerle ri alkışlamak ıuretiyle, diktatörlüğe taraftı< 

olduğunu iddia etmektedirler. Hükumet mahafili bu geçit resimleri' 
nin mutat askeri talimlerir den iba ret bulunduğunu söyle::nektcdir. 

Spor federasyon11 reisleri bir tetkik 
seyahati yapacaklar 

Ankara, 7 (Hususi) -- Spor fe derasyonu reisi Aziz, ikin:.i reit . 
Bayazıt mebusu Halit Beyler yakında mühim spor merkezlerinde bit 
~etkik seyahati yapacaklardı r. 

Ankara stadının hazırlıklarına devam ediliyor. Stadın temel at' 

ma merasimini İsmet Pa~a Hazret !eri bizzat yapacaklardır. 
F ederaayon reisi Aziz Bey diyor ki: ~ 
"- lstanbul stadı meselesiyle u :rnn zamandanberi meşgul oluyo

ruz. Müteaddit defalar, İstanbul belediyesine, vilayetine ve Cevde1 

Kerim
0 

Beye yardımlar mm esirgen memesi, meselenin biran evel halli 
yazılmıştır. Bununla beraber henüz bir neticeye varılmamrştır. Bıı 
sene de tahsisat konulmadığı görüldü. Maamafih istimlak işinin bi• ' 
lirilitiyle en mühim adım atılmış olacaktır.,, 

.C-• Vf'"Vo.>-V ... ,r r s."'7'-'• • &••• lt 

Ankara, 7 -(Hususi) - Üniversite nisain profesörü Nissen bö .\ 
gün maarif ve sıhhiye vekillerini ziyaret ederek mevzu ameliyat me· 
selesi hakkında kendilerine birer mektup vermiştir. Hnber aldığımı 
göre her iki vekalet mahafilinde Niasenin hareketi mazur g~rül: 
mektedir. Profesörün aleyhinde ki netriyat Ankarada fena lestr \l 

yandırdı, profesör hu akşam lst<\n bula hareket etti. 

Ameli bankacılık mek
tebi mezunları 

Anknra, 7 (Hususi) - Ameli 
bankacılık mektebinin imtihanları 
bitti. 57 kişi kazandı. En iyi not 
alanlar Siirt ziraat bankası şube

sinden Baki, Afyondan Abdülkc • 
rim, Mersinden Edip Beylerdir. 
Bu üç gencin tahsillerini ikmal 

ıçın Avrupaya gönderilmeleri 
muhtemeldir. 

Bakalorya meselesinde 
kitap noksanı mevıuu-

bahs olabilir mi? 

tüksek tecirisat umunı 
müdürü 

Ankara, 7 (Hususi) - Yükse~ 
tedrisat u.mum miidürü Hamit Be' 

. . b .. ul· yin mezuntyetı on e~ gun uza 

mıştır. Hamit Beyin baıka bir ~~ \ıj 
z ifeye tayini mevzuu bahis deiıl• 
dir. illi 

~t 

Radyo hoparlörlerinde/1 •i~ 
alınan resım 1111 

Ankara, 7 ( Huıusi) - Gümril~ 
tarife komisyonu, radyo hoparlor 
terinin 100 kilosundan alınma1'1' . 

I 1 

Saat t 7,20 de Ala Hazreti Hu· 
mayunu getirmekte olan otomobil. 
istirahatleri için kurulmut olan 
çadırlarının önünde durdu. Bura
da bir mi!ddet istirahat buyuran 
Sahenıah Hazretlerinin günlerden Ankara, 7 (Hususi) - Baka· 
beri topraklanmız üzerinde ıeç • loryada muvaffak olamıyan tale
t'kleri her yerde olduğu gibi mem- be nisbetinin fazlalığında bazı 

h.. ko·· •elerı' ne muallı'mlerin kitap noksanlıgv mı 

olan 200 lira resmin 500 lira ol• ~ 
rak alınmasını tebliğ etmi ştir. b~ 

Macar menşeli nıa//af 
Ankara, 7 (Huıuıi) - 1 fe~ 

rinievel 933 tarihine kadar gUi1' 
Jeketimizin en ucra T 

kadar bütün Türk milletinin bir ileri sürmelerine kartı maarif ve • 
kalp hirfüii ile ı:.österdif!i saygı ve kalelinin salahiyettar bir zatı: 
sevgiyi hir defa daha j şhar eden "- Mekteplerde kitap noksanı 

k mevzuu bahsolamaz. Kitaplar vak kıti\atımızın önünden geçer en a· . 

l 1• t ları aras•ncla irana tinde temin edilmittir.,. dıyor. 
tı an se ı:om op 
aypk bastılar ue t-an.. nrdusun.~n Mustafa Apdülhalzk Bey 
ve halkın'n yüksek tazım. teza~u - Ankara, 7 (Husuıi) - Musta· 
ralı ara"mda ot" ..... C'h' ll crıne bıne- fa Abdülhalik Bey, önümüzdeki 
Telr ~ .. kııva tr,'\rİf ,.tt;f P,.. hafta içinde bir müddet istirahat 

A vusturyada yeniden 
bombalar patlıyor 

Viyana, 7 (A.A.) - Avustur
yanın muhtelif noktalarında bom• 
balar patlamıttır. Yalnız maddi 

zarar vardır. 
Üç Baytar, Nazi taraftarı fa

aliyette bulunduklarından azledil-1 
. 1 d. l 

mıf er ır. 

için lstanbula gidecektir. 

inkılap kürsüleri neşri
yatının ilki çıktı 

Ankara, 7 (Hususi) - Anka· 
ra ve İstanbul inkılap kürsüleri 
neşriyatının ilk olarak çıkarılan 
15 bin broşürün hepsi satıldı. i
kinci broşür de yakında neşrolu-

nacaktır. l 

··ki · · 1 · l M"'' ru erımıze ge mış o an . 
menşeli mallardan 67 500 peki.il• , 
miktarı memleketimize serbeıt s' 
recektir. 

, 

Yeni bir mebus kafi/es' 
lslanbula geliyor 

·oe' Ankara, 7 (Hususi) - Yen• I' 
birçok mebus, bu akşamki tre" 
İstanbula hareket ettiler. 

. "'' Doçentlerin müraca~ , 
Ankara, 7 (Hususi) - ~. 01 

vekaleti lstanbul üniversite•' 

1 
. , . .. l . • teli'' 

çent erının muracaat erını ..,., ı 

il' .,.. -.. .. etmektedir. Doçentler hen ·• •i-, 
raya gelmediler. itti 
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tililler . ,t\ vrupası 
ve lngiltere 

.... ~ IÖylİJOI': 
~ Anupa11 ihtilil içinde dala'•· 

• ~linde kafa kesiliyor. Mü • 
top sesleri ıeliyor. Viyana ha· 

Wr hataı.e halindedir. Pariıte 
; konnnünizmden fqizm ıeçi • 

-· ~ ~ ~da herkes susuyor. Sade biri 
liror ve duvarı,r konufuyor. Fa

. lllliltereye bakınız, IMa yu sün • 
ı_.;rooq • .._ orada aükU.. ..e istirahat ha • 

· • lnsilterede de yu tatili var." 
, 'VaJcıa dojnadur. lnsilterede •Ü • 

Yar. Fakat iN hadi.eyi tahlilde 
dat11mzla heraber deiiliz. Çünkü 

za ıöre kara A vnapasında 
....._taızbk, ıükUnıüzluk, Alman • 

._•hary~ • Ruı • 1 talya tellerinin 
._ t.tili yıpan lnıiliz devlet adam • 

taklit etmemelerinden ileri ıe· 
)ot. Eier onlar lnıiliz devlet adam· 

ve lnıiliz rejimini kabul ebeler 
~'"-- kara Avrupaıı süliıtan haline 

• • • 
lta.a A vrapa memleketleri 1ibera· 
•uıwınr memleketlerin hudut· 

._. iatine Hmadıklanndan dolayı a • 
'-sa• clönmüılerdir demek, iN • 

.-. ... .:ı AY111pa itlerini pek aabhtan ve 
• '-•it Mr tekilde ıörmek demek • 

4'1'upa ihtilillerinin, Avrupa ihti
,...., .. _ köklü ecbepleri vardır. Bu 

~birer, birer aaymak bir ma • 

'~ deill, bir .cildin bile haddi de-

t*at IMa ihtilll " U.tiliçlarm a • 
~:-nıiplerini i ..... t etmek miim-

~) • Almanya ~ muztariptir? 
~ 4l.an1a büyiik harpten sonra en 

1ifr )'1iwabya uiradı. V ena1 mu • 
~a.11-i AlmaapJ'I INr çok istİnP

-~"'· slW~tııfl»iAıh· 
da b~ 191# ....... temin eden müs-

""aütlbl MI; ..... ~-.ilin Cilli--....::. 
-llemlelrelen sön laarulmut olan 
~ teaiaab olduiu ıibi kaldı. Bu 
::-....ıerin miıtemlelreai3, pazar1a 

lıııııı.._ ~de kalması vazife aöremiyen 
~ teıiri JAP•yonlu. Bu teıir, bü
~ aanayi eahİp(erinde, amele l"IP
~ ordu mntuplannda .-.... 
~ aöeterdi. 

~ airik hir plirle pçinen Alman, 
\ llruflan takaim edilecek serve
~ -.ıdıtını ıöriince derhal birbirle
~. ınücadeleye baıladdar. H•lbuki 
~ sonuna kadar Alman1acla Ya • 
~ de dahil olduiu halde .. niı 
tııl.. ~ teunit hikimdi. Bütin rim
,..._ fevkinde Almanya düsturu 

- baliacle idi. 
~ltuki mütarekeden beri ıelir 
~ ualan Alman1ada IMa tesanüt 
tit. '-lblaharel.e tar.arına terketmİf· 
-..._~- IDanzaraya ne demolıraıi b . 
~ ~ ne b-.....ıizm düsturla • 
~ .. lnPiz politilaıalamun reçe-

la ... temin-~-·-
. 4> "AY111t.ya aiçia muztariptir? 
~._hal')'a, parçalanmıt büJik bir 
v,,__1or-1•iun enka:u üstündedir. Bir 
~ . tehri Yardır ki, 45 milyonluk 
~ ......... torluiun uırlarca çalııma· 
~ ~ IMİ)'ÜI& Wr kesafet mer • 
~ ~fbl'. Bucünlrii Viyana 
..:_~ • IDİl7•1ak A.nıturya Cüm· 
.... ~ ...... ıarri tallii bir man -

Gazi köprüsü · 

Projenin esasında tadilata 
lüzum görülmedi 

Gazi köprüıü projeıinde tadi-
' lat yapılıp yapılmamuıru teabit 

etmek üzere toplanan müteha1111-
lar komiıyonu itini bitirmit, ra • 
porunu Nafıa Vekaletine ıönder • 
mittir. 

Komiıyon evelce yapılmıı olan 
projenin esaıında tadilata lüzum 
görmemif, ancak tatbikat proje
leri yapılırken bazı deiitiklikler 
yapılmaıı lazım ıeldijine karar 
vermittir. 

Vekaletin vereceği karar üze
rine Gazi köprüıü münakasaya 
konulacaktır. 

Esnaf cemiyetleri toplantı•• 

Dün yapılmaıı kararlaıtırılan 
esnaf cemiyetleri toplantısı yapı
lamamııtır. 

zara ıibidir. Avuıturyanm iıtirabl ,.ı . 

naz küçülmüı olmaktan deiil, Tuna 
boyunda Harpten nvelki tartlara ıö
re kurulmuı olan ikbaadi .. rtlarla hu· 
dutlar ve yeni devletlerin ıiiınriik po

Jitika!annın birbirine zıt cere1.a al • 
ma11ndandır. 

Bunun için A vuaturyada sokaklar
da dilenen frakb adamlarm t.ollaiu 
her sün yeni faciaların orta1a çıkma- · 
ama ve yabancı devletler politikan • 
nın memleketin dört llucaimda cirit 
oynamuma ............ t11r. ~ • 
PP D6ak .-.ıi ~ A .... 
....,. ..-filnl A..,_pp laırp ko • 
ramak İltİyc.nleri hanıi parlamento 
rejimi, hanıi liber•I mantık uzlaıtıra· 

C) ltalya niçin liberal deiildir? 

Biyük harpten IOftl'akİ lta11anın 
manzara11 ıöz önündedir. 

Harpten sonra ltal1aclaki çözülme 
hareketleri, maballileıme cereyaalan 
milli birlik ......... li-.ı .... 1ar1a 
kurulaımyacajuu açıkça isbat etti. Fa· 
ıizm bunun İfANtİ olarak Hnelerden 
beri muzaffer oldu. 

Henüz Kara Avrupaundaki devlet· 
lere benzemiyen lqilten IMahrana, it· 
aizliie ratmn .. ne mea'uttur. Çünkü 
adalarda yafıyan beJU derilileri be .. 
li1ec:ek 400 milyondan fazla insan, " 
30 milyon kilometre murabbaında top
rak vardır. 

lnsiltere adalarında JaflYan Wr a
dam için Avrupa haricinde en az on 
kiti çalrtlM kuvvetini, kazanma kalli
liyetini, alın terini clölriiyor. 

On adam ve bütün zekiamı, kuv -
velini 7000 ki!ometre murabbalık top
rak bütün feyizini, hereketini bir a • 
dama verdikten ıonra niçin adamlarda 
in .. nlar hali meı'uttur cli1e sormaya 
lüzum yoktur aanmm. 

1 nsi)terede rejim, teaanit, refah, 
30 milyon kilometrelik bir cephede 
400 mil1on inıamn baıkalan heaabma 
döiüımeai .. yeıinde a1akta durabili· 
yor • 

S•drl Etem 

Heroin 
3 kişi yakalandı, 

birisi kaçtı 
Zazıta üç heroinciyi daha yaka• 

lamıya muvaffak olmuıtur. Za

bıta, Varıovada bir sene eve) elli 
kilo heroin ile yakalanan ve 2 se-

ne hapıe mahkôm olan Abraham 
Miıelin torunu Polonya tebaasın-

dan Halpemin tehrimizde bulun -
duğunu ve kaçakcılık yapmıya sa-

vaıtıfını haber almııtı. Halperi 
zabıta tarafından 11kı bir nezaret 
altına alınmııtı. Görülen suç ha· 
linde yakalanmak isteniyordu. Za
bıta eve iki rün T om, T om mahal
leıinde postacılar sokaiında 34 

numaralı evi ansızın baamıf, bura• 
da oturan Nununya klübü garson 
lanndan Kari Fenekant ile 

metresi Elizayı yakalamıf, evin 
üst kat odalarından birinde de on 
bet buçuk kilo heroini meydana çı 

karmıtbr. Bunların ortağı olan 
piyaniıt Friç PJiçki de yakalan-

mıtbr. Bunlar Halpeme ait olan 
heroinleri az bir ücret mukabilinde 
ıakladıklarını itiraf etmiflerdir. 
Halpernin, zabıtanın ııkı takibi 
katıaında yakalanacajım anlayın

ca tanare ile Petteye kaçtıiı an • 
lqılauıtır. Kaçakçılar ibtiaaa 
malakemeaine verilmitlerdir. 

Kitap çalmak davası 
"Suhulet,, kütüphaneıi ıahibi 

Se~i'h L~" ll• yin ••diyaa\aden 

kitaplarını çalmak ve bu kitapla

rı, çalınmıt oldujunu bilerek ıa
tın almak daYaıına ait muhake
meye, dün üçüncü ceza mahkeme
ıinde de•am olundu. 

Emniyet müdürlüiü ikinci tube 
komiıerlerinden Lutfi Bey, tahit 
olarak dinlenildi. Bat komiıer Ce-

mal Beyle batka bazı tahitlerin 
çaiırılma11 için, muhakeme yi .... 
mi bir temmuz saat on dörtde bı-· 
rakıldı. 

Kaçakcıhk 
lıtanbul - Pire yolunda iıliyen 

ltalyan bandıralı Avantino vapu
ru yolculanndan Muatafa efendi 
muhafaza memurlarının füpheıini 
celbetmiı ve yapılan araıtırmada 
iıkarpininin taban utannda üç 
yüz lira bulunmuıtur. Suçlu ihti
sas mahkemeaine verilmiıtir. 

Gene ayni vapurda bulunan 
LGtfi efendinin f ilpheli hareketle
ri üzerine muhafaza memurları 
tarafından üzeri arattırdmıt ve el
li Türk liraıı deterinde ecnebi 
parası bulunmuıtur. 

DEHRi Efen d 1 

••• Karqözü falakaya yıkarlar. 

Fakat .. yı saymaımı bilmedikleri i
çin... 

• •• Her defaamcla .. ,mp battan ı 
bir deyip on sopa ferine Karaaöae 
yüz ıopa atarlar, zavallı Karqözün 
de ıopa altında canı çıkar ... 

Mahkemeye karşı 
Yakışık almıyacak söz 
söyliyen "sapıttıml,,diyor 

izzet efendi iıminde biriıine bir 
müddet eYel lıtanbul birinci ceza 
mahkemesince yaralamaktan ceza 
verilmiı, o, karar bildirilince, öf
kelenmif, baiırıp çaiırmıfb. Bu 
sırada aöylediii bazı sözlerden 
dolayı hakkında hemen zabıt tu

tulmuf, mahkeme heyetine kartı 
yakıtık almıyacak söz söylemek 
davası açılmııtı. 

Dün bu muhakemeye lıtanbul 
üçüncü ceza mahkemesinde bakı
lırken, izzet efendi, töyle dedi: 

- Ben, yanmıt bir adamım. 
Ne aöylediiimi bilmedim. Sapıt • 
tnn, reiı bey ! 

Reiı vekili Ali Hikmet Bey, 
her imanın her vaziyette ıabırlı 
ve metin olmaıı icap ettiğini söy
liyerek, tahitleri çairrdı . 

Poliı Tahıin, birinci ceza mab
kemeıi mübatiri Ihsan, birinci ce
za mahkemesi kitibi Vaııf Bey• 
ler ıahitlik ederek, zabıtta yazı
lanı teyit yollu söz söylediler. 

Vaııf Bey, izzet efendinin ha
diıenin ertesi pnü mahkemeye 
bir mektup ıöndererek, ıöylediii 
sözlerden dolayı nedametini biJ.. 
dirdiiini, affını rica ettiiini de 
anlattı. 

Zaptı imzabyanlardan jandar
ma Salih efendi, memleketine ıit· 
mit- "Son Poıta,, muharrirlerin • 
den Nurettin Bey namına çıkarı -
lan celpnamede, ıazetede bu 
ia~cie h\r muha.nir bu\unmadıiı 
,erbile ıeriye ıetirilmiıti. 

Müdeiumumi Nurettin Bey, ad
realeri bilinemiyen bu iki tahitten 
Yazıeçilmeaini, izzet efendinin e
velce bqka mahkümiyeti olup ol
madıimm aorulmaıını iıtedi. Öy
le yapılmak üzere, muhakeme on 
dokuz temmuz saat on dörde kal· 
dı. 

Hava vaziyeti 
Kandilli raıatbanesinden veri

len maliimata ıöre dün hava taz
yiki ıaat yedide 762, saat on dört
te 760 milimetre, ııcaklık derece
ıi en fazla 25, en az 19 ıantiırat 

idi. Rüzıir yıldız poyrazdan es
mittir. Azami ıürati ıaniyede 9 
metredir. 

Fuhşa teşvik davası 
İstanbul üçüncü ceza mahke • 

meainde, dün bir fuhta teıvik d ... 
vaıı ıörülmüttür. 

Davacı Emine hanrmdır. Dava 
edilenlerden Nazlı ve Seher ha-

SOH/JE1LER 
• 1 ••••• -· • ·-

y ah udi hadisesi 
Hriltiyanlarla Y ahuclilerin ara.., 

aıırlandan beri açıktır. Bu iki elin ••· 
lilderinin yıldızlan, l aa Pe1pmMr 
çarmıha aeri!di ıerileli bir daha ba -
nımadı. Allahlarmı haça mıhlı,an Ya
hudilere, Hristiyanlar kan düımaaıdır
lar ve ante.emitizm, bu düımanhktan 
doimuıtur. 

Türklerin Yahudilere, böyle bir 
kinleri yoktur. Osmanhlar devrinde 
ele, ikb .. t me.elesi, tolda ımr adde • 
dilcliiinden, o zaman•ar, iktuadi reka
bet ıeklinde de bu düımanlık pek ıö· 
rülmiyordu. 

Dün, laa Peypmberi çarmıha mıh
ladddarı için Hristiyanlann kinini cel
beden Yahudiler, buıün de Türk ik
baaclını ve c!ilini çarmıha ıermei• yel· 
tenirlerae T ürkiyede zorla antisemi • 
tizm yaratmıı olurlar. . "' . 

Trakya bidiae!linin uyandırdığı te
eHÜr meydandadır. Y abudi!erin, bur 
propaıandacılann yüzünden, evlerini 
barklannı bırakıp lıtanlMala ıelmeje 
baılamalanna herkes müteeHİf oldu. 
ismet Paıa, Büyük Millet Meclisinde, 
mütecaıirlerin tiddetle tecziye edile
ceklerini söyledi, Şükrü Kaya Be,, 
hidiıeyi yerinde tahkik için bizzat 
Trakyaya aitti. 

Yahudilere düşman olmadıiımıza 

bu büyük delildir. 
Eıasen Y abudilerin, lüzuma uz bil' 

teli .. düıtükleri anlatılıyor. Bunun 
aehebi de, katiyyetle iddia edebilirim: 
Dilıizliktir. Yani, Türkçeai, Türkçe 
bilmemez?iktir. 

Aıırlanc!an beri bu memleket top· 
raklannda bannrmı, bu memleket top
raklannda ıeçinmiı, bu memleket pa· 

raıiyle servet sahibi olmuı İnAnlarm. 
1iki1etlerini, devlete tercüman vasıta· 
ıiyle bilclinneleri adar acı ve M:I ol· 
dutu kadar da müe1aif bir teY tauv
vur edi!ebilir mi? 

Kırklar~linden, Edirneden. evleri 
taılandı, dükkanları zorla kap•blcfı 

diye korkup kaçan vatandaılann ı•I· 
diiini ha.her alıyorsunuz. Nereye ba • 
rındıklanm ıoruyorıunuz, aidivonu .. 
nuz, kartmıza bir alay lıpanyol ve 
Framız bozuntuıu çıkı1or. Ne ıiz 
dertlerini liyikiyle sorabi!iyoraunaz, 
• onlar dertlerini liJikiyle anlatalti
li1orlar. 

• • • 
Trakya hicliaelerinia mea'ulleri 

c:ezalandırılacakbr. Yahudilerin hak
lan aranacaktır. Fakat ıunu artık u • 
nutmaunlar ki, Türk iktıaadı ve clıli 

dinidir. Artık onların çarmıha ıeril • 
meıine tahammül edemeyiz. Edemi1e
ceiiz. Artık kimin Y•taY•-=-it belli ol
muıtur. Hili, eski anane1e kapıbp: 

"Henüz belli deiil! ••• " lhti1atkirhiı· 
aı ıöaterenlerin son pi, manlaldan fa1· 
ela vermez. 

Temenni edelim ki, Y abudiler. OS
manlrhk zamanından arta kalan ıö • 
renekleri büıbiitün ortadan lcaldtra • 
rak. fili aurdte Türldetıinler. 

Türk her zaman hüınüniyetini ıis
termi,tir. Ya onlar?-

!i;!!tllm• Fzzet 

Alman ve Fransn. konten• 
Janlart 

Bu ıenerıin temmuz ayı içinde 
Almanyanın yumurta kontenjanı 
ile F ranıanın muhtelif maddelere 

mmlar .. Muhakeme, bazı ciheti,.. ait kontenjan miktarları odaya 
rin tahkikine kalmıttır. bildirilmittir. 

GörQyor? 

••• Bu OJ'Un 111N ihtikar vardır, ha· ı 
yır yoktur münakata11 devun edip ıi· 
diyor amma ... 

• •• Altındakiler- ae oluyor acaH?! 

• 
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nutuk --Arap i\tihadı 
... (Ba~makalcden devam) 

bunun içindir ki son nutkunda ıe· 
lecek seneye ait vaitler ve projeler 
daha\ §İmdiden gözlerimizde ta • 
hakkuk et&nif gibi bir manzara a
lıyor. 

Boğazdan kaçan ilet davası! 
Avrupa için nümune o\ 

bilecek biı· muahede 

lsmct Pata Hazretleri, devlet ve 
milet i9lerinde timdiye kadar ba • 
tarılmı9 olan büyük itlerden 'bahs
ederken Gazi Hazretlerinin yük • 
sek rehberliklerini hatırlatıyor: 

- Büyük Reisicumhurun hüku
met faaliyet!erini kolaylaştırmak 
ve muvaffakiyete sevketınek ve 
milli hayatın her sahasında bir fe. 
~·iz kaynağı olmak suretindeki 
yüksek tesirini anmak, bizim için 
sükrnn borcudur. Bulucu ve ya . 
rntıcı kudreti mütemadiyen aıtan 
Büyük Millet Rei~inin iktısadi, iç
tim:.ıi ve kültür sahalarında ve biz
zat Cumhuriyet ordusilc yalan a -
Uı.kasr, memleket için mütemadi 
bir yük~eıme temin etmektedir.,, 

Diyor. 

l:n:~~ Paıa Hazretlerinin bu !a· 
dec~. b:.; ı;c:.:nimi, bu açık ve temiz 
ıöz!.cri hakikatin tam kendisidir. 
Bu hakikati görüp anlamak için 
milli hayatımızın her hangi bir kö· 
şesine ~öylece bakmak kafi gelir. 

Ondan sonra, yürekten gelen bir 
kanaatle diyebiliriz ki Gazi eibi 
büyük bir millet ve devlet reisi, 
ismet gibi, onu berkeıten daha iyi 
bilen ve anlıyan ve direktiflerini 
herkesten fazla muvaffakiyet)e 
tatbika muvaffak olan bir hü
kumet reisi rehberlik ettikçe Türk 
milleti her sahada hukuk ve haya• 
tından emin ve müsterih olabilir. 

Ağaç kestirmek! 
Seyrek rast gelinen bir 

dava görülüyor 
lıtanbul üçüncü ceza mahk~me

sinde, dün ak§am üzeri pek sey· 
rek rasıclinen bir dava görüldü. 

Y eşilköyde "Yeni çiftlik1, kira
c111 Artin kahyanın karısı Sıranuş 
hanım, çiftlikteki bir ceviz aia· 
cını kestirdiği için dava edilmi§ 

bulunuyor. 1521 numaralı olan 
"Yabani ağaçları atılama,, kanu· 
J\Una ıöre, böyle yemit veren a
ğ .. çların kesilmesi yaaak olduiu 

halde, Siranuş hanımın bu ceviz 
ağacını keıtirmesi üzerine, hak
kında zabıt tutulmuı. Şimdi bu 
suretle hükumet emrine muhalif 
h<\l'eket maddesinden muhakeme 
edil iyor. 

Elli yatında olduğunu söyliyen 
Sirnnut hanım, mahkemede ıun· 
lnrı anlattı: 

- Kocam, bu çiftliği kira ile 

tulmuıtur. Orada hep beraber zi

raat yaparız. Çiftliği biz Anna 

hanımın vekili Acemyan Beyden 

tutmutuzdur. Bu, balıkçı başının 
çiftliğidir. · Sahibi Ohanes bey, 

ama bizim tuttuğumuz kısım, An-
11a hanımın hissesine dütmüştür ! 

Evet, ceviz ağacını kestirdi • 
iiın ıerçektir. Ben, keımedim; 
llfaklar kesti, lakin "Kes!,, emri
ni veren benden batkası değildir. 

1 Zatınıza hilaf ıöylemem. Sözüm 
söıdür, doıdoğrudur, apaçıktır! 

Muhakemeye başlandı. 
terdi,,diyor.Dişçi 

Davacı, " Dişçi tedbirsizlik gös
bu iddiayı kabul etmiyor 

Geçen nisanda, Balurköyde bir! 
~i§çiye. giderek dişlerini tedavi et
tiren hır gencin boğazından, teda
vi ıırasında küçük bir alet kaçmış, 
hastanede tedavi neticesinde, bu 
ilet, içerde tabii seyrini takip e· 
derek, dı!arıya çıkmı§h. 

Bu hadiseden dolayı dişçi aley
hine açılan davaya, dün ak~am Ü· 

zeri İtıtanbul üçüncü c~za mahke
mesinde bakıldı. 

Davacı, Harbiye mektebi tale -
besinden Ömer Yılmaz Bey, veki
li P~ki müdeiumumi Esat Beyle, 
dava edilen ditçi Koco Ağnidis 
Bey de, vekili Armanak Beyle bir
likte mahkemeye ıelmi§tirdi. İki 
tarafın hüviyetleri tesbit olunduk
tan sonra, dosya gözden geçirildi. 
Davanın tedbirsizlikle yirmi gün 
hastalığa sebep olmak davası ol
duğu, ceza kanunun 459 uncu 
maddesine göre açıldığı anlatıldı. 
Davacı, tedavi ücreti ve beş bin 
lira tazminat ta dava ediyordu. 

Davacı anlatıyor 

Önce davacı Ömer Yılmaz Bey 
hadiseyi şöyle anlattı: 

- Nisanın yirmi üçüncü günü 
idi. Otedenberi di~lerimi tedavi 
eden bu di§çiye gittim. Bir dişi • 
min sinirini öldürecekti. İğne gi· 
bi ve burgulu kücük bir aleti ,ağzı· 
nıs~ ..... ......-~-----
şırken, bu alet elinden kurtuldu. 

Bana: 
"- Aman kıpırdama, ben şim· 

di onu pensle alırım. , . Dedi. Fa· 
kat, bu sırada alet boğazımdan 
i~eriye geçti. 

Merak etme ı 
Ben, tabii bunun üzerine endi

şe ettim. 
"- Merak etme, ben bir yağ 

yuttururum, çıkar.,, dedi. Derken: 
"-Hacet kalmadı. Bak, sen 

şimdi öksürürken, alet kendiliğin· 
den dıtarıya çıktı. lıte.,. 

Diye bana yerdeki başka bir a· 
leti gösterdi . Tabii bana aletin 
çıktığına dair kanaat gelmedi. Bu· 
nunla beraber, oradan eve dün -

i]an ve tabela resimleri 
üzerinde 

Ajans umum müdürü Muvaf -
fak Bey ile belediye daimi encü • 
meni arasında ilan ve tabela res • 
mi üzerinde yeniden bazı müzake
reler yapılmaktadır. llan ve tabe-

düm, ıonra da mektebe gittim. 
Erteıi gün, tatbikata çıkarken 

ben yolda, şiddetli bir acı duyarak 
düştüm, bayıldım. 

Oülhane hastanesinde 

Ondan ıonra, beni derhal Gülha
ne haıtanesine kaldu-mıtlar, teda
vi altına almı§lar. Alet bana hay
lı ıztırap &ektirdi. Dışarıya çıkın

cıya kadar her gün rontken ile 
baktılar. Doktor M. Kemal, Sü -
reyya Hidayet, Murat Beyler, sün
dc üç defa yanıma gelerek vazi • 
yetimi yakından tetkik ve takip e
diyorlardı. Kulaklanm da ağrı • 
yordu. Doktor Sani Yaver Bey 
tedavi etti. 

Alet
1 

gerçi dışarı çıktı. Fakat 
ben hala muztaribim. Sarsakla -
rım zedelenmiş, yara, bere içeri • 
sinde kalmış. Hala muntazam ye
mek yiyemiyorum. 

ihtiyatsız hareket var 

temedim. O s!rada öksürmükştü. 
Yuttuğu aletin tıpkı tıpkısına bir 
örneği yerde gözüme ilişti. Nasıl

sa evvelce oraya düşmüş. Ben, 
yuttuğu aleti öksürükle çıkardı 

sandım. Tabii kendisinden bir a
letin çıkmasına göre, yerdeki alet, 
başka aletmiş. Ben, önce benzet
mişim. Sonradan anladım! 

KaCj senelik diş~i ? 
Reiı vekili Ali Hikmnt Bey sor

du: 
- Siz kaç senedir di§çilik eder

siniz? 
- iki senedir. 1932 de mekte

bi tamamladım, Ancak, diploma
yı, usulen bazı resmi muamelelerin 
ikmali lazım geldiğinden henüz e· 
lime vermediler. Yalnız numara 
verdiler. Bu numara, di,çilik et
meğe kafi mezuniyet ifade eder! 

- Diploma numarasını söyle . 
.• ? 

yınız., 

Sonradan bir çok ditçi, bana diş Diplomamın numarası 477-772 
siniri öldürülürken, aletin ucu ince dir ! 
bir zincirle her ihtimale karşı dişçi Öme y 1 B K A w 'd' 

• • ~ . w r ı maz ey, oço gnı ıs 

nın bılegıne, yahut parmagına · Beyin dört buçuk senedir dişçilik 
bağlı olınak l~.zım geldiğini söyle- ettiğini ileri sürdü. Disçi bu ifa. 
diler. Bundan ba!ka, eğer ilet deyi kabul etmed· ~ 
elinden kurtulunca kıpırdamama Om y 1 Bı. · k"l' E er ı maz eyın ve ı ı sat 
ma~i olmasaymış, tiddetli .ökıü~ük Bey, müekkilinin bu küçük alette· 
gelır, yahut kusma 11urehle alet airiyle karnında ve sol kulağında 
tekrar dıtarıya çıka~ilirmiş. Ya- bi_!:er ar!Za kaldığını kaydederek, 

man di~çi kolayca geriye al~bilir- bi bir hadisenin önüne geçmek için 
mi§. Bunu bana dişçiler böyle ne gibi tedbirler almış olması la · 
izah ettiler. zım geldiğinin adli t!p isleri mües· 

DlşCjl ne diyor ? 
Dişçiye ne diyeceği soruldu. Ko

ço Ağnidis Bey de, şunları aöy • 

ledi: 
- Bunda benim tedbiniliğim 

yoktur. Böyle hadiseler hazan o -
labilir. Eğer Ömer Yılmaz Bey, 
bu sırada ağzını kapatmamış oba 
idi , aleti yutmazdı. Çünkü, ilet, 
dil üzerine dütmüştü. Ben, hemen 
yakalar, ahrdım. Ağzını kapatın
ca, alet tükrük ve pamuklarla ka
rI!h, bağlandı, içeriye kaçtı. 

Sonra, ben kendisine ba§ka bir J 

aleti göstererek, onu aldatmak is-! 

Polis haberleri 

Hakaret ve bıçak çekmek 
Eyiipte lslambey mahallesinde 

oturan Zekiye hanım evelki gece 
giracisı Bekir efendin in kendisine 
hakaret ettiii ve kayin biraderi 
Ali efendi ye de bıçak çektiği yo -
lunda zabıtaya şikayet etmiştir. 

Suçlu yakalanmıştır. 

seseıinden sorulmasını istedi. 

MUddei umumt talebe 
iştirak ediyor 

Müddeiumumi Nurettin Bey bu 
isteğe iştirak etti. Aynı zamanda 
dişçinin diploması olup olmadığı · 
nın, ditçilik etmeğe mezun bulu -
nup bulunmadığının mektep mü -
dürlüğünden sorulması isteğinde 
bulundu. 

Ali Hikmet, Nusret ve Tahir 
Beylerle teşekkül' eden mahkeme 
heyeti, bu isteği muvafık gördü, 
Muhakemeyi sekiz eylül cumarte· 
si günü saat ona bıraktı. 

Istanbul Zahire borsa
sının vaziyeti 

htanbul zahire borsasının varİ• 

dat azlığı dolayısiyle mütkül vazi
yete düştüğü söyleniyordu. Dün 

alakadarlarla konuştuk. Anlatıl
dığına göre her yılın ilk altı ayın• 
da mahsulün az olmasiyle muame~ lalardan alınan belediye resmi bir 

müddet evvel ziyadeleştirilmişti. 

Halhuki hazirandan itibaren lev• 
ha ve tabelalardan alınan diğer Çopur lsmailin s:Srho,İU~i.I 
resimler de arttırıldığı için birçok Çopur lsmail iıminde birisi so
esnaf ilan ve afiş yaptırma:nakta- kakta sarhoş olarak gürültü yapar 
dır. Belediye bunu nazarı dikka· ken yakalanmıştır. 

le azalmakta ve bu yüzden borsa
nın mali vaziyeti bozulmaktadır. 

Maahaza bu yıl borsanın vaziyeti 
geçen senelere nisbeten daha çok 

te alarak ajans vaaıtasiyle aldığı Söndürülen yangın 
belediye resmini bir miktar indir· 
miye karar vermiştir. 

,unmımt1httmuınttt11m11nw11Httqıpnınnım1Utıı nıuı tmm1111umm11qn1111mU11nm1o 

Koca Mustafa paşada yazmncı 
Mihran efendinin evinde yazma • 
lar kurutulurken yangın çıkmı§ıa 
da etrafa yayılmadan sör..:ürül • 
müştür. 

iyidir. Bu ilk altı ayda zahire 
kanunusani, şubat, mart, nisan, 

mayıs \ ' e hazirandaki açığı 3- 5 
bin lira kadardır. Halbuki bundan 
evelki senelerdeki açıkları 1 O • 15 

"Niçin kestirmitıin?,, der ise
niz, ona da cevabım ıudur: Zira, 
ki bu ceviz ağacı çürümü,tür. Na· 
aı! ole&. ölüme mahkUmdu bu a -
!3~ .. Ama Mt~ydim, ki kanunca 
ı:cne Jataktfl' bu if, ke5tirir mi İ 

Hem biz istiyoruz, ki çiftlikte a

ğaç bol olıun. Ne diye yok yere 
~ğaç. kestireyim? 

Müddeiumumi Nurettin Bey, 
mülaleasmı hazırlamak için, tet • 

kikat yapmağa lüzum gördüğünü 
hildirdi. Mahkeme, bu isteği isa· ı 
betli huldu. Muhakemeyi on do· 

Alacak yU~Unden •• 

Çarşıda Ağa hanında marangoz 
çırağı on dört yaşında Adem ile 
ayni yerde çalışan Hüseyin alacak 
yüzünden kavga etmiılerdir. Hü • 
ıeyin Ademi çakı ile yaraladığın· 
dan yakalanmıttır. 

bin lira tutuyordu. Bu 3 - 5 bin 

liralık açık ikinci altı ayın mua
mele fazlalığı dolayısiyle kapana
caktır. 

Bona erkanı yalnız bu açığı 
l<apatmak değil, ayni zamanda 

noksanlarını tamamlıyncak gelir· 

lere sahip olmak daha çok ali.ka

dar etmektedir. i mm :UÇ., re:ı bey ba~eri? 1 kuz temmuza bıraktı. 1 

Taif muahedesinin Arap 
l iğinden lıah ·eden kısıınlal'l tı 
tarafta olduğu gibi Londrada 
derin bir alaka uyandırmış (':f 
mis) gazetesi bu münasebetle ft 
rap kardeşliği namı altında 
baş makale yazmıştır. 

'l1aif muahedesi, 
olduğu üzere Hicaz ,.c recit h 
kümdarı lbnis::;uut ile Yemen t: 
ki.imdarı İmam Yahyanın inıZ· 
yrp tasdik ettikleri muahcdcvc 1 

rilen isimdir. ~ 
(Taymis) gazetesi muahed 

hulasa ettikten sonra şu söı 

söyHiyor: 
"Bundan böyle iki Arap de' 

tinin münasebetlerine hakim D' 

cak fikir, islam karde§liği 

Arap birliğidir. Bu fikrin ve 
fikir icabatının ehemmiyeti iıt 
olunamaz. Vehabiler öteden 
son derece mutaassıp bir ceııı 

sayılıyor ve onların Zeydileri 
fir bile saydıkları ileri sürülii) 
du. Yemende ekseriyeti te 
eden, yahut en kuvvetli unsot 
lan Zeydiler de müsamahakar 
sanlar değillerdi. Bunlarm 
lerin akaidine benziyen itik• 
rı, Vehabiler nazarında, b• 
tır. Bütün bunlar iki tarafı hl' 
kardetliği ve Arap birliği muf~ 
desi aktet.mekten menetmedi. 
taraf da Müslüman Arap millet 
nin birliğini yükıeltmeğe, ot\ 

nüfuz ve kuvvetini arttırmağlJı 
nun haysiyet ve istiklalini ıiyaJ1 
çalııacaklardır. Bu ıöz)erin. • 

ı n· ~ ·re -•i,Jlıcifuı .. s" 
termektedir. Muahede mucibi. 
iki taraftan biri hariçten herh•~ 
bir taarruza uğrıyacak olurs& 
ğer taraf, tam bir bitaraflık ı;o 
tecek

1 
tehlikeye uğrıyan tarf 

manevi her yardımı temin ede~ 
Arap yarım adası bir taarP: 
uğradıkça iki taraf müttehit 
cephe vücude getirecek. Fakl't 
mÜ§terek mesai Arabistan Y' 
adaıına münhasır kalmamakt•. 
Çünkü iki taraf da hariçte ki ,~ 
si mümessillerinden istifad• 
mekte ve bunda istiklaline lı' 
hiç bir taarruz görmemektedit~ 

Arap ittihadı fikri bu de 
ilerlediğine göre hiç bir Avr" 
devlet, bilha11a son günlerd' 
marn Yahya ile dostluk ve ıı> 
kabil tetriki mesai muahedetİ 
zaladığı için İngiltere, bunu "' 
rı dikkatten uzak tutamaz. 

Hele Taif muahedesiniıı 1 

zamanda Mekke, Kahire Ş1 
Hayfada neşri müfrit 
niıtlerin nazarı dikatinİ 
bedebilir. Çünkü bunl•\ 

1. · · b' A ıııl' ıstının ır rap me ~ 

ti olduğunu ve Arap meııı1' 
leriyle muhat bulunduğun\l t• 

etmiyorlar. Bundan başka b"' 
ahede, ahiren A vrupa~'t~ 
muahedeleri yapan Hır1•1, 
devlet ricaline de bir örnelc 
edebilir.,. _/ 

~----------------' Temiz ve iyi diye 
satılan sular ~i 

Bazı seyyar sucuların r' 
ki kuyulardan ıu doldur.r-"I. 
miz ve iyi ıu diye sattıkl•r~ 
müş, bunlardan bazıları~! 1'" 
mıştır. Sıhhat müdürlüga lı 
kuyuların kapatılması "8ı.ı~ 
tetkikata ba§lamııtır. 1' 

1. ,. 

ıonra seyyar sucular ıı~ı dil 
rilerek suları muayene c: 

tir. 
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nakleden: Selimi izzeı------------

Tarama 
dergisi 

Mütalea gön -
derenlerin yeni 

CTEi 5- VAKiT 8 TEMMU.7. 1934 -

,--------------.~------------------,, 
Türk - Iran 

hudutlarında 
-32- Neler gördüm? 

- Demek itiraf ediyorsun. 
Haıan irkildi, doğruldu: 

Bu fedakaı-lığa mukabil ne bek
liyordu?. Hiç. Canını vermek! 
verirdi. Asacaklar.mı§?. Oğluna 

bir kere değil, on ~<ere, yüz kere 
rahat temin ediyordu. Ölmek! Ne 

listesi Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

- Ne iyi itiraf ediyorum! Öl -
dürdüğümü ! .. Her ıey bunu ispat 
ediyor. Bir evde bir ölü ile bir di
ri var .. Ve birinin cezası verile • 
cek. 

Ankara, (A.A.) - T. D. T. C. T 'ç l J k 
~mu.m~ Katipliğinden tebliğ e- V4 urum aruan deçer en 
dılmıştır: ' . 
" Cemiyetin . ~etr.ine. ba~ladığı Vaktinde davranıp hayvandan atlama-
Tarama derıııı,, nın şımdıye ka· 

hükmü vardı?. Birkaç gün, niha-
yet birkça ay evvel ölecekti. 

Korkunç bir hal almı9tı. Söyler· 
ken hem kendini ürperiyor, hem 
dir.liyenler titriyordu. Kaya Ha -
san, mahkemeyi dolduranları kor· 
kutuyordu. Ayağa kalkmış, bir 
kadit gibi dikilmiı, elini kolunu 
sallıyarak konu§uyordu. Sanh:i bir 
rüyada sayıklıyormuş gibi konu • 
şuyordu .. 

Yaprak dökümünü bekliyecek 
yerde, tomurcuk mevsiminde ölü
yordu. 

dar çıkan fa~iküll~r~ hakkında mış olsaydım yuvarlanıyordum .. 
hundan evelkı 14 ılandan sonra 

Reiı, itirafın aynen zapta geç· 
rneıini ihtar etti ve tekarr sordu: 

- ltiraf ediyor musun?. 
Kaya da tekrar etti: 

yeniden mütalea gönderenlerin 
son beıinci listesi: 

1 - Vezirköprü maarif memu· 

hakimlerinin huzurunda dimdik, ru Ali Bey, 2 - Darüuafaka mü
kuvvetli ve hatta mes'ut duruyor· dürü Ali Karni Bey, 3 - Adapa· 
du. Dudaklarının ucunda minnet· zar orta mektep Türkçe muallimi 
tar bir tebessüm vardı. Agah Bey, 4 - Biga kaymakamı 

Ali Rıza Bey, 5 - Buraa orta 

Kaya Hah\nın fersiz, haata göz 
lerinde, mes'ut ıtıklar vardı .. 

Ölüm hükmünü verecek olan 

Hüküm okunurken, her mah • 
kum kendinden geçer, her mah - mektep Türkçe muallimleri, 6 -

Çorluda muallim Basri Yaman B.1 kumun dizleri titrer, ayakta dura· 
maz .. Kaderine cepheden bakan, 7 - Gaziantep Suboğaz köy mu· 

- Soruyorum, itiraf edı'yor ....... u k d allimi cemil Bey, 8 - Gaziantep ,... EJ(iz ırpma an yatan yaman a • 
sun?. damdır.. maarif müdürü Cemil Hüseyin B., 

- Bu İspat edildi. 

- Evet ediyorum .. itiraf ediyo (Devamı var) 9 - Dörtyolda Durmu§ efendi, 

ru~dam kendini ele veriyordu. .. ........... i)'.;·~·;ır;·;··-· .. ·-···ı ~ -çöl~:;,i~~e-haÇ~r~~:~l~~~~ 
lstiye istiye, kahramanlık gös- ........................................................ • tüphane memuru Etref Bey, 12 -

terip §erefini, izzetinefsini, vicda- Malullere ve şehit yetim- Giresun ilk tedrisat müfettiti E
nını, mazisini çiğneyip oğlunun is )erine tütün ikramiyesi tem Bey, 13 - İzmir Karataf or
tikbalini kurtarıyordu. Herkesin 1 - malul ve şehit yetimlerinin ta mektep Türkçe muallimi Fazıl 
gözü önünde ellerini kana bulu • 934 seneıine ait tütün ikramiye ha- Bey, 14 - Filorinah Nazım Bey, 
yordu. Bunu kimin için yapıyor. valesi geldiğinden tevziat 9 tem . 15 - Kütahyada lapartalı oğlu 
du?. ihsanı için. Katilin pazarlığı- muz 1934 tarihinden itibaren 4 ay Gıyas Bey, 16 - Havz~ ilk ted-
nı kabul ediyordu. devam etmek üzere Fatih kazası riıat müfettiti H. Nami Bey, 17 

K d' k d' · 1 kay. da müte•ekkil komisyon tra· - Sıvas ilk tedriıat müfettitlerin-
en ı en mı e e veriyordu. :s- den Hikmet Turcnıt Bey, 18 - Ko 

Ot l'k 1 k · t rt · fından yapılacaktır. Bu müddet • •-uz sene 1 e eıız, e emız ma zan müfettiti izzet Bey, 19- Ki-
. · · · · · · b'l b'l k ten •onra gelenler haklarım kaybe-

7taını, ııtıye ıstıye, ı e ı e ara- derler. liste avukat Kadri Bey, 20 - Gö-
hyordu. Kalan kuvveti ile, e.e • nen maarif memuru Kemal Ferdi 

... 'ini temelinden •öküp yıkıyordu . 2 - Tevziat cumartesi, pazarte· 
si, per embe günleri sabah saat 9 Bey, 21 - Uzunköprü ilk tedrisat 

'-'• 
1 ıı:.:ı ...... ::Jr.,,.lcten_cok viik 

H:kt'eb au,üp parçalanmak istiyor l\'\i.if ttiılerinden Kemal Edip B., 
du. 3 - Günde eJli kişiye tevziat 22 - Çal kaymakamı Mustafa 8., 

Can çekişen vücudunda kalan yapılacağından alakadaranın et • 23 - Merzifonda tarama dergisi 
bütün kuvvet, takat, derman göz- !erinde resmi senedi, maaş cüzda- tetkik komisyonu, 24 - Isparta 
ferine ve sözlerine toplanmııtı... nı, nüfus tezkeresi olduğu halde mektupçuıu Memduh Bey. 25 -

Bu itiraftan sonra celse tatil e- bizat ve ya vekilleri şubeyP. müra· Malkaç oğlu Sadık 8., 26 - Bu~ 
dildi. caat edeceklerdir. sada Halkınıeıi muharrirlerinden 

İkinci celsede, §ahitlerin sözle- 4 - 10 seneliği verilerek hazi- Musa Bey, 27 - Mut müfettiıi 
ri, Haıanı itham edenlerle lehin .. neden alakası ke5ilen !ehit yetim- Nadir efendi, 28 - Hopa maarif 
de ıöyliyenler, tanırız fakat bir lerinin tütün ikramiyesine müıta· memuru Nedim Bey, 29 - Deniz
Jey göremedik diyenler, hayal me hak olmadıklarından müracaat et- lide maarif memuru Orhan Bey, 
yal farkedildi, hatta birçok ki!i miycceklerdir. 30 - Diyarıbekir maarif müdürü 

Bayiz Pata da katibinin kadın-ı Türkçe, Farsça, Kürtçe, konuıu
lar pe§inde dolatan bir hovarda· yor. Maşkindan sonra heyetlerin 

dan batka bir fey olamıyacağmı 1 
tahdidi hudutla ali.kası olmıyan 

söyledi. Vezne ovası etrafı tope.. kısmı Rumiyeye hareket· ettiler. 
lerle çevrilmiş bir kilo metre ge- o·... k h d d b l d w tger lll!m u u un u un ugu 
nişliğinde bir yayladır. Hiç bir a- dağlara doğru teveccüh ettik. 
ğaç yok. Ot ve ekinle her taraf do-

Zap membaları hali aeçit ver-
lu. Yayla üzerinde muhtelif yerler • 

V d 
mez bir haldedir. İsim İ§itilmemi~ 

de çadırlar görülüyor. ezn.e en :s-
11 Temmuzda hareket ettik. Kü· ve kimse tarafından görülmemi§ 
çük Zap ırmağının vadisine indik. dağ ve dereleri geçerek üzerlerin· 
Irmağın k•narını takip ediyoruz. de henüz kar yığınları durmakta 

Buralarda genişliği on bet metre olan (Külletin) boynuna çıktık. 
kadar var. Her yerinden geçit ver· Hava serin, her taraf zümrüt gibi 

miyor. Yalnız (Hızır Ova} ve (Tir yefil, boyun noktaıına bir çeyrek 
keş) te geçit yerleri varmış. Ak· mesafede çadır kurduk. Külletin 
şam üıtü (Tirkeş) e geldik. Bura · ı1 me-<kii çok ~ı~i zama~larda da hu 
da bir kaç ev ve Bayiz Paıanm dut noktası ımış. Bu cıvarda yazılı 
çadırları var. Pata bizi mükellef bir laf var. Bizim tarafta Topuz 
bir ziyafet verdi. 12 Temmuzda Ova köyünün ilerisinde de bir ya· 
Paıaya veda ederek düz fakat dai· zılı tat vardır. Bunu gidip gördük. 
ma iıka hendeklerile katedildiğin- Hududun bu kısımlarının gerek 
den hayvanlarımızın yürüyüşünü lran ve gerek Oımanlı arazisi çok 

mütkülletliren bir yolda yürüyo· çetin ve ücra yerlerdir. Mühim 
ruz. Kandil dağlarından çıkarak mevkiler olarak İran tarafında 
farka akarak Küçük Zapla birle· (Oşno) ve (Merkever} in merkezi 
ıen badinva deresininkenitliği(7) olan (Kalei Zeva) ve Osman!ı ta.-

metre kadar olmakla beraber suyu rafında (Şemdinan) vardır. Kül. 
pek çok olduğundan adeta geçit ]eşin cihetlerinde (Hoki) a~ireti 
vermez bir dere halini almıştı. 

Vezneden sonra şimale doğru 
Kandil dağları yükseliyor ve (Ra
yet) c kadar devam ediyor. Kandil 
dağlarının en yüksek tepeleri 
(3400) metredir. İran topograf he
yeti reiıi Abdürrezak Han kendi 
maiyeti ile hududun bir kısmının 

haritasını yapmak arzu etmiş idi. 
Komiıyon heyeti de Kandil dağla· 
rı kısmının yapmasını muvafık gör 
düler. Abdürrezak Han da Vezne· 
de bizden ayrıldı. 

bulunmaktadır. (Merkever) de Ho 

ki aşiretinin Seydan tayfası vardır. 

Külle§inden aonra halk lisanın· 
da (Kirdisor) denilip haritalarda 
(Hrena) boynu adını almıı olan 

noktayı geçtik. Dik ve imtidatlı 
bir yokuıla <:iadir nehrine indik. 
Çitten yapılmıt bir köprü ile dere· 

yi geçtikten sonra dere kenarını ta 
kip ettik. 

On, on beş metre genişliğindeki 
derenin yanından yürüyoruz. iki 

dinlemedi bile.. --<>- Retit Bey, 31 - Erzincan orta 
Her §ey, o feryadın uyandırdı- Hi rnayeietf alin mektep Türkçe muallimi Selçuk Ucu bucağı hiç tanınmıyan bu tarafımız sarp kaya ve ucurum· 

ih kasırgada kaybolmuıtu. ltira • k b Bey, 32 - Silifke belediye reisi dağlara dald!. Maamafih biz kendi dur. Derenin suyu epeyce ;iyade. 
fın yanında, her söz sönüktü. lr alosu Sair Bey, 33 _ Rober Kollej mu· topograflarımızı ayrıca bu kısmın yatağı pek fena, uçurumlları tatlık 

Cinayet mahkemesinin gedikli· Himayeietfal Cemiyeti Kadıköy allimlerinden Salih Feridun Bey, haritasını yapmağa göndermittik. ları geçerek bazan suya dalıp çıka 
lerinden birine, katilin itiraf et • kaza idare heyeti riyasetinden: 34 - Rober kolej muallimlerin • Biz Badinva suyunu geçtikten son· rak gidiyoruz. Derenin hesapsız 
tiğini söyledikleri zaman: Himayeietfal Cemiyeti Kadıköy den Salih Keramet Bey, 35 -Tu- ra Revandız - Savuçbolak yolu büküntülerine tebaiyet ediyoruz. 

- Deli, dedi, ellerinde kat'i de fubesi tarafından B. M. M. Reisi takta musiki muallimi Salim Bey, üzerinde ve lran cihetinde kain Bir yere geldik ki hayvanla geç
lil yoktu. Nihayet birkaç ıene ya- Muhteremi K;..zım Paşa Hazretle- 36 - Afyon karahisar ismet Pata (Hant) mevkiine gelerek orada mek kabil değil. Hayvandan atla-
Reçiriyor. Erkek deg"''ıl o. rinin himayelerinde 19 temmuz mektebi ba• muallimı' Şefı'k Bey, çadırlarımızı kurduk. Küçük Zap'· 1 d l b :ı- mamıı o say ım at a eraber uçu· 
tardı. Herif boynunu zorla ı'lmı"g"e 934 tarihine müsadif per•embe 37 - Edirne maarif müdürü Şa- ın memba taraflarını tetkil eden l ~ ruma yuvar anıyorduk. Altı ıaatlik 

Kaya Hasan, fedakarlık delisı· günü aktamı Suadiye plaj gazino· hap Bey, 38 _ Tutak kaymaka· bu ovalıkların ismi (Li.hican Ova- b' dd 1 ır mü et bu halde gittik. Sonra 
o muıtur, baba §efkatinin bir tim- su bahçelerinde bir k+. balosu ter· mı Bey, 39 - Bursada Kardet ga aı) dır. Sulak ve çok feyizli ve b .. b' . D •al' 'b' t' d'l . . K , h ld d H f k'l . . ogaz ıttı. algalı bir araziye ye-

1 gı ı mırıldanıyordu: ıp e ı mıştır. adıköyün kibar ve zetesi muharriri Vasıf Necdet B., ma su ar ır. er tara e ı mıttır. . 'k B 

M 
' hayırpe h b f d' b gelı'rken yolumuz (Seyyı't ova) dan tıştı · eyamzorte köyünde etraf-

k
- eı ut olacak, zengin ola • rver anım ve eye en ı • 40 - El istan orta mektep Türk· ~a ~ Yaııyacak ve ihtiyarhyacak lerden mürekkep tertip heyeti ta· çe muallimi Ziya Bey, 41 - Af- geçiyordu. Bu köyde Piran aıireti- tan Mecit Han istikbalimize geldi. 

enını oilum ! rafından idare olunan mevslmin yonkarahisar Dumlupınar mektebi nin reiıi Mehmet Emin Ağanın ça Biraz oturup dinlendiken sonra 

• K

1
aya Hasan yoldaılarının au • en nezih balosu olac:ıktır. Dave~- muallimlerinden Zihni Bey. dırlarını gördük. Kendisile görüt· harekele Ü§noya geldik. 

uz: ukların · d k . . Hler iç.in Köprüden saat 21 .45 te tük. Piran atireli Menkürlerin bir Oşno ufak bir ka5abadır. Kaf-
la 1 gı erme ıçm damar· Bu zatların gönderdikleri fi• rını kesip k · · . ve Suadiyedcn sabah •aat 4 te gi- :r tayfası olup Lahicanda (1000) ve kas niıancı alayından beıinci bö -
lardandr. e· af?kmı ıçı_ren mıan - d' I sayıaı 14.945 tir. Evelki 14 liste ile (R ) . B l k h I ki b f 

d·ı . . ır 
1 

re, hır a•ka ken· ış ve ge işte Kadı köyüne ug" rıya- ayet ın a i na İyeıinde ü e ir aüvari mü rezeıi burada 
1 

:ı- beraber gönderilen fi! yekUnu 
erını kurban edenlerdendi. rak hususi vapur temin edilmiştir. 

7
1.

793 
ü bulmuştur. (100) hane olarak bulunmaktadır- oturuyor. Rua zabitanı bize yemek 

Kaya Haıa I -o-- lar. Lihicanda piran aşiretinden hazırlamıtlar, davet ettiler. Bura· 
ti, bir hayva nın ev fıt muhabbe .. Bebek bahçesinde bir otel Her birine ayrı ayrı tetekkür maada Mamİf atireti de var- nın lran müdürü ile hocalarını da 
do... nın ıevkitabiiıinden · mektubu yazmağa imkan buluna-Ban muhabbet k d k 

1 
yaptırılıyor dır. Bu atiretin (1000) ka- davet etmi•ler. Ög"le yemeg"ı'nı· bı'r 

bir k d a ar uvvet i, madıg" ından göıterdı'klerı' hı'mmet.. :r a ının an ı k dar hanesi Mamure ka • b h 
dar h ft ı muhabbeti ka- Belediye, bir müteahhit tara - ten dolayı kendilerine alenen te· a çede yedik. Sofrada f&rap ta 
k aaaastı. Onun b k f f d B bek b h zaıında ve nim ıeyyar halde olup d R l albeıer bir hiıt' u &f r, ev • m an e a çesinde otel şekkür olunur. asıl külliyetli kısmı (10,000) hane var ı. amazan o malda beraber 

"~11 baba11 deg"'il ı. Od adam lhıa. yaptırma teklifini kabul etmit ve ~~~~~~~~~~~~~~~' kadar Peave ve civarındadırlar. Re hocalar bizimle beraber yemek ye-
dı ç ' sa ece: Baba İ· dün bir mukavelename imzalan • ::: . . . .. · · diler ve bizden çok tarap içtiler 
n · OCuğuna süt veren h' b' ıalerı Krem Agadrr. Bu reıı Bayız O • 

a., Hasanın o") ıç ıra. mııtır. Bu müteahhit oteli muay· Şimali Af rikada Pata ile iyi geçinmiyor ve bize . ~no müdürünün ismi Sadık Han 
tırdığ1 zama~ :u;~: .. bağrına baı· yen bir müddet itletecek ve bu taraftar değildir. (Hane) köyünün: ıdı. Sadık Hanın büyük bir derdi 
~arnııt 

8 
h gu zevki duy müddet zllrfında da belediyeye T Ürk/er üç ıaat timalinde ova bitiyor. Son var. Kendisi burada ahaliden ala· 

llıak a ır: u mu ah bete §atma - bir hine verecektir. Sonunda o • Y k d V ... 1 rn • Ynı zamanda da h 
1 

- a ın a akıtta ra gene küçük bir ova daha görü . cagı para i e idarei umur edecek-
aınak imkansızdı. ayran o. tel belediyeye parasız devredile- nüyor ki Ma9ki.n ovasıdır. Mat • mit. 

ccktir. k anda Kreni Ağa ile görü9tük. (Devamı var) 
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Hitlerin mane:vi"i :;şa;;hksi::y:e~t'.!ı1• Bsa:ik:u:ya~d=av=e~t:=:=;;=;:=~~~~~~ S Meraklı bir sergüzeşt roma-nı 

mahvolmuş bulunuyor! Zek~o~:~ı:ı;:~nda Edgar Pip'in 
Hitlerciliğin mahiyeti değişmiş ve bu bur R:;:::~a c::;; son maceraları 
hareket başka bir istikamet almıştır ~IbÇ~~:;;~: Yazn : Arnold Galopen 

"Konçita ile Aramın iyileşmesi vapur 
halkını bana düşman etmişti! Geçen haftanın en mühim had"ı· L k" B ondır~yı yokladı. Bilhassa Pariıe ı eyin (Senfo-

seleri, gene Almanyada vuku bul- ehemmıyet verdi. nik soayete mü-
du. Hitlerden evvel, hem de Hit- 'k 1) l . 'kb l ld Hatta hu anla•man "t" b" zı a tarafın .. erın ı a yı ızını aöndürmeğe 1 l:' ın şeraı ı ı· dan .. k 
muvaffak olacak, Alman efkarı u- ~l~hrtlaya atılıyor ve Fon Şlayher~n ver ~ç .. onsBer 
m . • . H" l sı a anmaktan vaz g m k S me uzere a umıyeaını ıt erden çevirecek halkı .. . d eç e , ar kuya davet edil-
ve kendine döndürecek derecede uzerın e tazyık yapmamak Riyascticümhur or-diğini t k 
lwvvet ve faaliyet gösteren Cene· ;illetler cemiyetine dönmek: kcstra ıefi: Zeki B Zeki ı[az~~f: · 
ral Şlayherin bir hareketi, bir pla~.. _ovyet Ruaya ile harıtmak mukabi . ey ır aç lınd Al güne kadar ken-
nı, bir darbei hükumet hazırlığı . e man müstemlekelerinden diaiyle birlikte davetli olan kızı 
az kaldı Hitleri de, Hitlerciliği de ~~kaçının iadesini, bir kaçında avukat Bahzaz Zeki hanımla yola 
yok ediveriyordu. manyaya imtiyazlar itaaını, Al- çıkacaktır. 

Ceneral Şlayher, Hitlerden ev - maııyaya iatikrazlar bulunmasını 
1 b k 

temin ettiği söyleniyor. Zeki Bey Bakuda Beetthoven 
ve atve ildi. Kendisi <> zaman Ça k k" K H·tı . ··1 d b Şlayher bı"r taraftan harı·çle bu y ova ı ve oraakov'dan çalı· 

ı erı go ge e ırakmıştı. Çünkü k l h"b" "d tekilde anlatırken, dahilde de ıa • n_aca parça arı idare edecek, ay-
progro.m sa ı ı ı i. Maksadı sos- b k l d nı zamanda Türk musikisinin in-
yaliıt değil, fakat sosyal bı"r Al .. . ı. soıya emokratlarm, naziler l'kl d k 1 ce ı erini göstermek .. d 
manya vücude getirmekti. Onun ıçın e i ao ların müzaheretini te - C l uzere e • . k d. . min ile me11.gul oluyorlardı. Onun _ema Reşit Beyin eserleriyle UJ. 
lÇın en ııme muzaheret edebile- l:' C 1 B cek bütün anasırla e.nla11.m111., Mis- , yüzbaıı Röhm ile anlaımaıının ~'.. dema eyin bayram, ayın on :ı- :r sebebi budur. or Ü eserlerinden nümuneler 
ter Ruzveltin Amerikada tatbik göıterecektir. 
ettiği k~kınma programına eaa~ Şliyherin planını tatbik etme 
itibnrile çok benziyen bir prog .. sine ramak kalmıştı. lş olup biti • 

ramla i~e baılamak istemisti. yordu. 
Bu programa muhalefet.ede~ler Tam hu ıırada Her Hitler ile 

büyük arazi sahipleri ile büyük sa- arkadatları vaziyetten haberdar lo 
n~yi lordları idiler. Almanyada ~uş ve_ Her Hitler hiç şüphe yok 
hala sözü geçen en mühim sınıf kı havlıcan denilen haleti ruhiye 
la bunlardır. Bunların Şlançere i~in~e gösterilebilecek bütün çe .. 
muhalefeti ve Hitlere muzahereti vıklık ve kahramanlık ile harekete 
yüzünden Şlayher düştü ve yerine geçerek naziliğin vaziyetini kur • 
Hitler geldi. tarmağa muvaffak olmuştur. 

Hitlerin ikbal mevkiine gelme. ..Her Hitler bu badire sırasında 
ıinden onyedi, no sekiz ay kadar dune kadar en güvendiği adam· 
geçti. Bu müddet zarfında Alman• ları kurşuna dizdirmekte tered • 
yada her şeyden fazla iki şey ol- ~~t etme~iş, ve hu tereddütsüz • 
du. luk sayesınde mevkiini, şöhretini 

Birincisi; günden aüne ıiddeti- ve her feyi kurtannıthr. 
ni llrlhran ve memleketi bir inhi - Yob~ayn~rı-ı~ onunt11 'U2a1mm 

dama sürükliyen mali bir buhran, ve yakından alakadar olanların 
ikincisi siyasi ıbir infirat. hepsi tarihe karışmış bulunuyor • 

Sanayi ve arazi erbabı, Hitlere lar .. 
haini miydiler, 
Bunun hükmünü 

muzaheret gösterdiklerinden piş .. Bunlar vatan 
man olmuılardı. Onların bu piş- değil miydiler? 
manlığınr ve Hitlere karşı hisset • tarih verecektir. 
tikleri istiskali von Papenin Mar- Fakat bu hadiselerin vukuu sı· 
hurgta irat ettiği nutuk açığa vur- rasmda adı sanı lekelenen, kirle • 
<lu. nen bir kuvvet, Hitlerciliğin meı-

Mali ve iktrsadi buhranlar kar- nedi ıayılan nazi hücum kıt'aları. 
ımnda kalan bir takım siyasiler dır. Bunların reialerinden olup 
kurtuluş yolunu askeri maceralar- birer kahraman sayılan ve ,an ile 
da ararlar ve bu sayede nüfuz ve şeref şahikalarında mevki alan 
hakimiyetlerini muhafaza etmek şahsiyetler bir anda bataklıkların 
isterler. Almanya ordusu da bu- en mülevvesine düştüler ve türlü 
nu hissediyor, fakat bu Çeşit ma· türlü hakaretler içinde ya kur .. 
ceralara hazırlıkaız olduğunu göz şuna dizildiler, yahut öldürüldü • 

önünden uzak bulundurmıyordu. ler .. 
Bahusus bir harp çıktığı takdirde Vaziyet cidden acı ve cidden 
cephe bir olmıyacaktr. Çünkü son şaşırtıcıydı. Daha birkaç saat evel 
günlerde Fransa ile Sovyet Rusya milletin gözbebeği olan ve kurtarı· 
anlatmrt bulunuyordu. O halde er gibi· ııfatlardan baılıyarak kendi 

bir harp vuku buluna, tek cepheli !erine izafe olunmadık hiç bir 
değil, çift cepheli olacaktı. Al - kahramanlık vaafı bıralulmıyan 
man ordusunun böyle bir harbe insanlar bir anda (Goering) inli
takati yoklu. ıaniyle hain, mürteci, ca • 

O halde hu çıkmazdan çıkmanın ni, suikastçı, namuaausz, ah -
yolu ne idi? likıız, ıefil , gayritabii oluver-

Bu ıual Fon Şlayheri tekrar or- mitlerdi. En müteaasıp fırkacıh. 
t~ya çıkardı ve bu adam bu aua· ğın tesiri altında hile ağza alına • 
hn cevabını vermek iatedi. mıyacak olan bu küfürler, bir an· 

Ankara Musiki mektebi 
Ankara musiki muallim mekte

bine bu yıl 18 talebe alınacaktır. 

Mektebe girmek için şimdiden bir 
çok müracaatlar oluyor. Mektebin 
geçen seneki talebe mevcudu 132 
idi. Alınacak talebelerin ilk mek
tep mezunu olmaları lazım geldiği 
halde m'üracaat edenlerin ekserisi 
orta mektep mezunlarıdır. Geçen 
aene mektepten beşi kız ikisi ero. 
kek olmak üzere yedi kişi diploma 
almıştır. 

Adalarda şenlik 
Adaları güzelle§tirme cemiyeti-

''''' uu •'-'•• .... ••• ·--··,-·· ~-o-........-• 

12 temmuz önümüzdeki perşembe 
akşamından itibaren haşlıyor. O 

akşam Yat klüp bahçesinde Ek .. 
rem ve Cemal Reşit Beyler tara -
fından bilhassa hazırlanan gayet 
eğlenceli on dört tabloluk "Ada
lar revüsü,, Darülbedayiin en de
ğerli artistleri tarafından temsil e
dilecektir. 

Bu temsilden sonra da şehrin 
en mükemmel cazbandile geç vak
te kadar dans edilecektir. 

Bu müstesna şenliğe iştirak et -
mek istiyenler davetiye almak için 
Tepe başında Şehir Tiyatrosuna 
(Darülbedayi) ve yahut Büyüka -
dada Yat klübüne müracaat ede -
rek davetiye alabilirler. 

Şehirden gelecek zevat için sa
bah saat üçte bir vapur tahsis e • 
dilmittir. 

13 temmuz cuma günü saat on 
aekizde de Adalar mektepleri a
raaında sürat ve mukavemet koşu· 
ları yapılacak ve kazananlara he
diyeler, en iyi bakılmış ve en güzel 
palana malik.merkep sahiplerine 
de münasip mükafat verilecektir. 

Bu yarışlardan birisi Darülbe .. 
dayi artiatlerinin binecekleri mer
kepler arasında yapılacaktır. 

Almanyayı bu çıkmazdan çıkar- da, bu şahsiyetlere yükletilmit ve 
mak lazımdı. Fno Şlayhere göre bunlar, yıldırımla çarpılmıt gibi ı--------------
bunun için Hitleri ve Hitlerciliği bir söz söylemeden mahvolup git· sudur.. • 
yıkmak, onun yerine yeni bir hü- mişlerdir. Almanya ordsunun maneviyat 
'kumet kurmak icahediyordu. Fa- Fakat bunlarla birlikte mahvo. ve an'ane itibariyle neye bağlı ol· 
kat kup kuru bir hükumet kur .. !up giden bir şey vana 0 da Hit- duğu göz onune getiri-
maktan bir fey çıkmazdı. llk ön- }erin manevi şahsiyetidir. lirse bugünkü Hitlercilik hak 
ce alakadar devletlerle anlatmak Gerçi Hitlerin şahsiyeti gene kında bir hüküm vermek kolayla
ve Almanyanın mali, iktıaadi dert- Almanyanın şefi olarak bakidir. tır. Hitlerciliğin mahiyeti değif • 
1:_rine bir derman bulmak gerekti. Fakat bu ıeflik tekendi manevi mit ve bu hareket baıka bir isti -
i'on Şlayher dahilinde yeni birhü- kuvveti kalma.mı!, ve batka bir kamet almıştır. Önümüzdeki 
kumet k k • · · k k günler bize bu ı·stikametı"n ne 0

) .. 
urma ıçın zemın arar en uvvete iıtinat zarureti haaıl ol -

han
·,. ·ı d t b 1 d V dugyunu gösterecek .. 
~ ı e e emasa a, a ı. e muftur. 

rivayete göre Pariı, Moskova ve Bu yeni kuvvet: Almanya ordu· ömr Rıza 

-20- " 

-İyi saklamışsınız, faka görü- cakladı ve: 
yoraunuz ya .. keşfettim. Hala in- , 
k

• d k . . . - Sevgili Cems'im nen var?. S-
ar e ece mısıniz?, .. -

Güzel melez ağhyarak ayakları- m bu ak~am çok müteessir görüyo
ma kapandı.. rum dedı. Sakın Konçita'cığmdan 

bıkmış olmıyasın? 
- ':' azif em sizi adalet pençesi- H 

ne tealım etmemi amirdir ded' - ayır, dedim, hiç bir şeyim 
fak b 

, ım , yok ... 
at unu yapmıyacağım .. K . - Bilakis seni çok degy is.mı· <I: bu· 
onç.ıta güzel siyah gözlerini 1 l:' 

gözlerime dikti: uyorum. Fena bir haber almıt ol· 
mayasın? 

-.- Evet bunu yapmıyacağım .. Emın olabilihsiniz !.. - Emin ol hiç bir §ey yok.. 
. Ve gerdanlığı kutusuna yerleıti- ra: Fakat biran düşündükten son· 

rıp genç kadına dikkatle baktım: 
- Sahi mi, dedi, hakikaten beni 

polise tealim etmiyecek misiniz? . 
lğildim ve yava!Ça: 
- Hayır, dedim, sizi adalete 

t~slim etmiyeceğim.. Burada hiç 
kımse ne yaptığınızdan haberdar 
o]amıyacaktır .. 

Konçita ellerimi kavradı, şid .. 
detle sıktı. Zavallrcağız tirtir titri
yordu: 

- Oh, dedi, çok teşekkür ede
rim .. Ne iyi yürekli imişsiniz, size 
minnettarlık borcumu nasıl ödiye
ceğimi ..• 
Ağzına bir buae vermek auretiy

le sözünü kestim .. Mağlup olmuş· 
tu. Titriyerek kollarım arasına düş-
tü .. 

Konçita erteai sabah decli ki: 

~onz~!z8~~-W~1e'J.\\'t ~~ 
. ? 

sın .. 
- Bu meseleyi ileride konuşu .. 

ruz sevgilim .. 
- Doğru mu söylüyorsun, doğru 

mu söylüyorsun? Kimeseye bahset
miyeceğini vadediyor musun?. 
Yemin et bakayım .. 

- Bir şartla yemin ederim .. 
Bundan aonra kimse ile senli benli 
olmıyacağını vadedersen?. 

-Vadediyorum .. Oh artık bir 
tek sevdiğim var ise o da sensin! . 

Maksadıma erişmiştim. Fakat 
artık çok dikkatli hareket etmek 
icap ediyordu, çünkü bir hırsız ka· 
dının suç ortağı olmuştum. 

xıı. 

Konçita vadine sadakat göate • 
rip bir daha gemide kimse ile kur 
etmedi ve bir saniye bile yanım .. 
dan ayrılmadı. 

Bugüne kadar gemide kimae be
nimle alakadar olmamıştı. Halbu .. 
ki bugünden itibaren, Konçitayı 

elde etmek istiyenlerin hepsinin 
düşmanlığını celbetmeğe başla .. 
dım. Konçitanın sevdalıları kim 
olduğumu, ismimi, ne işle mefgul 
olduğumu araştırıyorlardı. Hak .. 
kımda derin bir tahkikat batlamış 
bulunuyordu. 

Bir akşam Konçita kamarasın -
da bulunduğu bir sırada ben gemi 
korkuluklarına dayanmış denizi 
seyrediyordum. Bu sırada beni gör 
meyen iki kişi arasında cereyan e· 
den bir mükalemenin bazı parçala 
rını işitebildim. Gemi kaptanına 
telsizle bir meçhul şahsın etkili bil 
dirilmiş. Acaba bu adamlar bilmi
yerek br.nden mi bahsediyorlardı? 
Bu mükalemeden oldukça kusku-
lanmıttım. • 

Konçita ile buluttuğum zaman 
çok sinirli idim. Beni şefkatle ku-

- Öyle iae, dedim, söyliyeyim 
Bütün kamaraların aranacağını h~ 
her aldım. 

- Maamafih muhakkak değil. 
- Bilmem ... 

Ara~ızda küçük bir sükut oldu. 
- Dınle, dedi, yapılacak en iyi 

şey bu menhus gerdanlıktan kur· 
tulmaktır. 

- Evet, dedim, belki de haklı· 
sın? 

- Gerdanlığı geçit yerinin bir 
tarafına atmak kafı'dı'r H" t . ··• ızme .. 
ç.ılerden biri bulur ve kaptana tes• 
lım eder ve biz de rahat etmiş olu
ruz. 

Birkaç gün evvel reddedeceğim 
hu hal çaresini bugün münaaip bu
luyorum. _Doğrusu bu gerdanlık yal 
mz Konçıta için değil aynı zaman· 

si~, Q..c;~mjGinı~~&. tnPh@t101hbir 
ç.ıtanrn aşıkı olduğumu öğrenmiş
tı. Aramızda çok ani bir surette hu
aule gelen münasebetler şüpheli 

görülebilirdi. Gerdanlığı Konçita
da bulsalar benden de şüphe ede
cekleri şüphesizdir ve benden şüp· 
heye başlarlarsa masumiyetimi is
pat güç olur. Belki bunu ispat ede· 
bilirim; fakat Konçita aramızda 

olan biteni anlatmağa kalkışına 

mahvolduğum gündür .... 

Konçitaya: 
- Bunu, dedim, geçit yerine aen 

bırakmalısın ... 

- Senin bırakman, dedi, daha 
doğru olmaz mı? Soğuk kanlılığı· 
mı muhafaza edebileceğimi zan
netmiyorum sevgilim. 

- Pek ala, ben bırakırım. 
Diz çöküp halıyı kaldırdım ve 

parke tahtasını çıkarıp kutuyu al
mak için elimi aoktum. Fakat der· 
hal doğruldum. Kutu ve gerdanlık 
kaybolmuştu. 

Konçita yanıma yaklaıtı. Bir ölii 
gibi sararmıştı. Biran aesaizce ba· 
kıştık. Gerdanlığı Konçitanın al" 
mıt ve başka bir yere aaklamıt ol" 
masını farzetmek kabil değildi· 
Heyecan ve telaşı çok hakiki idİ· 
Kendisini yatağa atıp ağlamai• 
batladı. 

Mırıldanarak: 

- Mahvoldum ... 
diyordu. 

Mahvoldu111··· 

Bu hatır ve hayale gelmiyen ye' 
ni bela elimi ayağımı keımişti. Dl" 
mek oluyorki, biz yemekte iken k'' 
marada taharriyat yapılmış ve ger: 
danlık alınmıştı. Böyle bir taharr• 
yapılacağını düşünüp gerdantıkt•" 
vakit ve zamanile kurtulmamı:r: Jj' 

zımdı. Ah ne ettik!. .. 

(Devamı var) 

b 
d 
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Bu hafta makinemize bir lim- Görüyoraunuz ya, tranıforma· 
b, daha ilave ediyoruz. Ve Jim - tör yerine koymuJ olduğumuz mu 
diye kadar tatbik etmekte olduğu .. kavemetlerin eıaı itibarile tranıfor 
~uz temaları biraz tadil ederek matörden hiçbir farkı yoktur. Yal 
b..zı malzemeyi çıkarıp yerine da- nız bu reziztanım ve mekıifeler 
~ .. ucuz ve daha kolay parçalar tranıformatörden daha ucuz ve 
ltoyacağız. Bunun için (fema 10) daha kullanıtlı ve nihayet burada 
t çok dikkat lazımdır. Makinede/ lazım olduiu için kullanıyoruz. 
>'lpacağımız bu tadilat timdilik Yalnız yukarda ıöylediiim za • 
>'llnız tranıformatörlerde olacak-

maz ikinci tranıformatör yerine 
kullandığımız "2000,, ıantimlik 

man bilmem dikkat ettiniz mi i -
tır. Şemaya dikkat eder.eniz birin kinci dedektör li.mbaıı dediğimiz 
ci ile ikinci ikinci le üçüncü li.m· 
b J ı ikinci lambanın evvelki gibi bir 

mekıifenin bir ucuna bağlandı. 
Ve evvelki gibi mekıif enin girit 

ucuna da "500.000,, omluk bir re

ziıtanı (l''"') yükıek tekerrürde 
rektanı bobini ile yüksek zaide 
çıkıt ucunu da "m. n. 0,5,, lık ya
rım megomluk bir reziıtanı ile 
menfi cereyan verdik. Ve 2000 
ıantimlik mekıifenin çıkıt ucun -

da üçüncü lambanın griıine bat" 
le.dık. 

t a ar araıında konmaaı izmıge-
en. tranıformatoııer mükemmel 

'bir tranıformatör vazifeıi görmek 
ı, beraber ıeıi temizlemek buau• 

'tında da çok faydalan vardır. Ve 
hilha11a bu tekilde dört lambalı 
ltıakinelerde birçok düdük ve gay 

tit..bii ıeılerin önüne ancak mek
a" f I~ e ve mukavemetlerle geçilebi -
ır. 

.. Şimdi temaya bakarak yapaca 
•tınız montajın öğreneceğimiz 
)erlere teıbitine ve temayı oku -

l'cııya baılıyalım. Herhangi bir ir

'llin attıiı tekerrür bobininden 
~'çerek toprağa gitti. Ve gene 

~ noktaıından birinci dektör 
'- buını birinci giriıine girdi. 
•Ye f'J ~ . ı emanlardan atomlann tazyi 

~ ıle plak üzerine atladı. Ve plak· 
h. "'.çıkarak evveli reakıiyon bo

~ lllı Ve reakıiyon kondanıatörü 
l>~lt1.1iyle toprağa gitti. Ve gene 
t .lctan çıkan ikinci bir uç va11-
'•1rie "2000 · l'k b" k air ,, ıantım ı ır me • 

d eye doğru ıaptı ve yolu üzerin-
e ttlıladıiı bir tok bobininden 

teçeıtek "2000 . . . 
f eni . ,, ıantımlık mekıı • 
ki 11 bır ucuna bağlandı. Nuıl 

eekiden tra f t" .. . • \l nı orma orun gırı' 
Ctııı._ y • p· . • 

ce .anı ırımerınc yüksek + 
re yan • 

~~ • 
1 .verıyorduk burada da 

o ltaıfenın ıiriı ucuna "100000 
'-'ltık bir · " 

~ rezıztanı yani muka • 
e'-'et ·ı 

" ı e ıene yükıek "+ c ,, !l.Jlı ,, ere-
Verec•g"' iz Mele 'f . d'"' \le · ıı enın ıger 

ile·" ~nıada görüldüğü v hile 
'llcı dekt" ı~ eç 

~liJ or anıbaımın grıııne 
~ -._ıt ve bu bağlanma ucuna 

orla a7•i .. vardır. Bu orla ayaiın· 

dan toprağa bağlanmaıı li.zım "' 

dır. Fakat bu bağlama birinci lam 
banın orta ayağı gibi direk ola -

rak dejil "900,, omluk bir muka-
t " F 2 . "k" 'k veme ve m. • ,, yanı ı ı mı .. 

rof arathk bir mekıif e ile bağlan
malıdır. Akıi takdirde makineden 

gene gürültüden batka bir !ey 
dinlemeye imkan yoktur. Şimdi i-

kinci lambanın orta ayağını ıe • 
mada ıöıterilen kıymetlerdeki 
mekaife ve mukavemet ile topra
ğa bağladığımızı farzederek !e -

ma takibine devam edelim. İkinci 
lambanın birinci grisine giren te• 

kerrür gene filemanlardan çıkan 

atomların tazyikiyle pli.k üzeri -
ne atladı ve plaktan çıkar çık -

Buradan ıonrasım biliyorsu . 

nuz. Maamafih her ihtimale karıı 
ben bir kere daha anlatayım. Ucu 

nu lambanın giriıine giren teker

rür gene filemandan çıkan atom .. 

plaktan çıkarak hopartöre girdi. 

ların tazyikı ile plağa atladı ve 

Hoparlörün diğer ucu da lamba

nın ikinci griıiyle beraber yüksek 

zaide bağlanacağı için makine ça 

lıtmıya batladı. Tabii bu çalıtmak 

pek kolay olmadı. Çünkü makine

de bağlanmıyan daha birçok yer

ler vardır. Bunları da. haftaya 

bağlar ve dört lambalı kuvvetli 
makinemizi de zevkle dinlemeye 
baılarız. 

r· ...................... ::_.11 ..... :ıes n m .. - uırııı11111ıtlllll1t111ıttlttıı11111ıtııı1111111ıııı 

J Radyonuzdan şikayetlerinizi 
İ bize bildiriniz 
~ Radyo amatörleri için açtığı- Bunun için de Perşembe gün ~ 
~ mız derslere devam ediyoruz. leıi saat 13 ten 18 e kadar mat-~ 
~ Karilerimizin ellerindeki maki baamızda "Radyo sayıf asr,, mu ~ 
~ neye ait anzalarr, akrllanncim harririni aramanız lazımdn·. =-_-=-=_: ____ = 
~ geçip tatbik etmek istedikleri 
ff tecrübeleri ve müşkülleri elden lstanbul Radyosunda 
~ geldiği kadar halletmcğe gay- neler dinlemek isti-
~ ret edeceğiz. Yalnız muhterem yorsunuz ? 
ff karilerimizin müşküllerini so ~ Okuyucularımız arasında~ 
~- rarken elerindeki makinelerin -faydalr olur düşüncesiyle bir~ l lamba adedini, antenlerin şekil anket de açıyor ve soruyoruz:~ 
~ ve tulünü, anzanm ne şekilde İstanbul radyosunda neler din-\ 
~ başladığım ve nasıl devam etti-

lemek istiyorsunuz, fazla veya~ 
~ ğini nihayet makinenin çalrştığr 
~ yerin elektrik tesirlerine karşı eksik bulduklaıımz nelerdir? J 
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Radyo Hikayeleri 

Parazit ve saadet .. 
Onlar evleneli henüz üç ay ol -

muftu. Biribirlerine o kadar uy
gun, o kadar yakındılar ki hiç mü
nakaıa etmiyorlar ve birinin tak· 
dir ettiği bir feyi öteki tenkit e -
miyordu. 

Nedim dıtarda geçirdiği yedi, 
sekiz ıaatin ittiyakile karısına ko

§uyor. Sevim, kocasının dönüş sa
ati yaklaıtığı zaman pencere önün 
den ayrılamıyordu. 

Bir gün bu ıakin ve mesut yu -
vayı müziç bir gürültü doldurdu. 
Nedim bir radyo almıf, oldukça 
pahalıya mal olan bu aleti ko!a 
koıa karısına götürmü§tÜ. 

Çok titiz bir arzu ile süsledik • 
leri salonlarının uygun bir tarafı
na radyoyu yerlettirdiler ve karı 
koca makinenin baıına geçerek 
me11ul olmağa baıladılar. 

Aradan bir kaç gün geçmişti. 
Nedim yorgun argın kapının tok
mağını çaldı!. 

Her gün, ilk vuruıta ardına ka· 
dar aoçılan kapı ne yerinde oynu

yor, ne de neıe ile yüzüne gülen 
karısının seıi duyuluyordu. Çal
dı, bir daha çaldı. Hatta bir az 
aıabileıerek kapıyı bile zorladı. 
Fakat onun bu hareketile alay e
diyormuf gibi uzaktan bir parazit 
seıi ve bu sese tekaddüm eden biı· 
kadın kahkahası duyuluyordu. Ne-

dim bu ihmale sinirlendi. Bütün 
kuvvetini parmaklarına. top\ıyaraK 
bir daha çaldı ve bir az bekledi. 

Merdivende ilerliyen topuklu 
terliğin ıeıi duyuldu ve bir az son· 
ra kapı açıldı. Sevim dün akıam
danberi arkasından çıkarmadığı 

gecelik entarisiyle, dağınık saçları 
ile ve çıplak ayaklara giyilen to -
puklu terliklerile kapı önünde gö
ründü. 

Nedim, şa§kın şaşkın karısına 

bakarken: 

- Ne var, dedi, Sevim hasta mı
sın?. 

Sevim, sakin hareketlerle: 

- Hayır, dedi, Neneciğim, hiç 
bir ıeyim yok. Bugün hep radyo 

ile uğrattım da diğer işlerle me§· 
gul olacak vaktim kalmadı. 

Ne ortalık süpürülmüş, ne ye -

mek hazırlanmı§, ve hatta ne de 
yataklar toplanmıflı. Bu gayri ta
biilik Nedimde beklenen tesiri yap 
tı. Maıapın üzerinekonan bir iki 
lokma ekmeği yiyerek dağınık ya
tağın üzerine uzandı. Her gün 

leden çıkmamak için dudaklarını 
ısırıyordu. 

Nedimin mütemadi yalvarmaları 
Sevimde hiç bir tesir bırakmadı. 
O, radyosundan aldığı zevki her 
şeye, hatta her §eye tercih ediyor -
du. Bu hal Nedimde de bir kayit
sizlik uyandırdı. O da karısını 

yavaı yavaş ihmale başladı. 
Ayakta bir kaç bardak bira ile 

başlıyan bu kayitsizlik yavaş ya • 
vaı ıişelere, hatta kilolara tahav
vül etti ve nihayet Nedim gece ya
r11mdan sonra zil zurna sarhoş o

larak eve dönmeğe baıladı. 
Bir gece hava müthiş parazitli 

idi. Sevim, bütün uğra!malarına 
rağmen temiz bir istasyon bula -
mıyor ve yardım etmek için koca
sını arıyordu. Gözleri birdenbire 
boş yatağa ilişti. Ve bu aralık bü
yük saat on iki defa vurdu. Se -
vim tekrar boş yatağa baktı. Say
dığı on iki adedine inanamıyor, 

gözlerile saati arıyordu. Radyo 
mütemadiyen en müziç kudretile 
parazit seslerini saçıyordu. 

Pençereye koştu, kapıya atıldı 

ve sanki kocası ilk defa sokakta 
kalıyormuş gibi merak, kıskançlık 
ve sevgi ile beklemeğe başladı. 
Kim bilir ne kadar bir zaman bu 
şaıkınlıkla vakit geçirdi. Nihayet 
kapıya vurulan yorgun yumruk 
seslerini duyarak atıldı. 

Nedim gene zil zuma sarho§lu. 
Kapının çabucak açılıvermesi ve · 
karısının şaşkınlığı karşısında hay
ret ederek: 

- Ne o, dedi, Sevim, radyo din
lemiyor musun?. 

Sevim sustu. Devirdiği süt ka
sesi için yiyeceği dayağı düşünen 
bir kedi yavrusu gibi Nedimin kol· 
tuğu altına sokuldu ve: .,. 

- Beni affet, dedi. 
Bin bir müşkülatla yatak odası

na çıktılar. Hoparlörden çıkan 

parazit sesleri bütün şiddetile de
vam ediyordu. Sevim yaşlı göz • 
lerile radyonun başına geçti ve yal
varan bir ifade ile: 

- Nedim, dedi, gel bana biraz 
yardım et .. 

Nedim anlamadığı halde radyo· 
nun bir kenarından tutarak kal -
dırdı ve Sevimin yardımı ile açık 
pençerenin yanına kadar götürdü. 
Parazit bütün şiddetiyle devam e-
diyordu. 

lki sevgili, aralarına sokulan bu 
düşmanı sokağa fırlattılar ve ay • 
lardanberi hasret kaldıkları bir iş
tiyakla birbirlerine sarılarak eski 
saadetlerine kavuştular. 

Hebil Vasıf 

günün hadiselerini ve günün ha • 
vadislerini ısrarla öğrenmek isti -
yen Sevim, radyonun ba,ından 

kalkmıyor ve kocasını ihmal edi -
yordu. Dünyada kaç Radyo var? 

Böylece bir kaç hafta geçirdi _ Dün~~da ne kadar Radyo makine-

} Y · d . k ıi var bıhyor musunuz? l§te rakam • 
er. uvanın neşesı, saa etı ay - 1 ar: 

bolmuttu. t ·it 
ngı ere 

Radyo ıalondan yatak odasına 
tafındı ve Nedimin ıüki'inete muh
taç olan kafası her gece sabaha 
kadar gıdıklanmağa batladı. Bu 
artık tahammül edilmez bir işken· 

5.973.759 
5.526.607 
1.367.715 

648.275 
507.479 

lene tranıf ormat·· .. '--
'~ · orun ÇIKI!\ 

('I" •nde yani ıekonderinde ol : 

'• llW lair nıegom • 
~'"-1.lr de reziıtııns Yani mu-

-... etle f' .._İttir men ı cert:y&n •eril • . 

~ vaziyetini açık bir ifade ile yaz Gönderilecek cevapların~ 
~ malarr lazımdır. Yalnız yol arı· mümkün olduğu nisbette kısaf 
~ zalann icin makine tetkiki ve olmasını ve kağıdın yalnız birj 
j açılarak b;kılması 1azm1d1r. tarafına yazrhnasım rica ederiz.~ 
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ce olmuttu. Ne karısının yüzünü 
görüyor, ne onun neşesinden iıtifa 
de ediyor ve bilhassa ne de rahat 

bir uyk uuyuyordu. Hele gök gü
rültüıünü andıran parazit ıeslerile 
yataiından fırladığı zamanlar çi -

Almanya 
Fransa 
Hollanda 
Avusturya 
Belçika 
İtalya 
Macaristan 
Romanya 
Yugoılavya 
Türkiye 
Yunanistan 

465.791 
365.000 
328.179 
100.000 
58.896 

8.000 
4.000 
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Kasımpatı 
Gün doğusu 

Gün batısı 
Sabah n amazı 
Öğle namazı 
ik indi namazı 
ı\k~am namaı 

Yatsı namazı 
imsak: 

PAZAR 
8 TcmnıuT. 
!ıl:i R.l::Hcl ::~;.~,~~ BİN MASKELİ KADI~ 

4 36 4.36 

Nakleden : Selami İzzet 
gömdü. 

19 . .ı 1 

4 36 
12 ıll 
16 IQ 

10,43 

21.4~ 1 

19.H 
4 36 

11. 19 
16.19 
19,41 
i l .4,1 

Almanların, lngiliz siperlerini geçmek 
üzere oldukları bildiriliyordu 

Kral dördüncü Hung hüküm sü- J 
rüyordu ... Bundan bir kaç yüz asır 
evveldi; fakat o zaman da kadın
lar uçarıydılar. Hoa • Lan'da u
çarı, fakat çok güzel bir kadındı. 

Z. lQ 2.'W 
183 
181 
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Hoa - Lani tarif etmek imkan
sızdır. tlkbaharda, gökyüzü gibi 
Janjan, deniz gibi, kabına, kaca
ğına sığmıyan bir kadındır. 

Hoa - Lanın uğruna Kien -
Phu altın iılemi§, zümrüt doku -
muştu. Fakat Hoa - Lan , ona 
dudak büktü. 

Hoa - Lanın uğruna Kuong 
- Le abanoz ıedefinden oyma • 
lar yapmı§tı. · Fakat Hoa - Lan 
omuz silkti. 

Hoa - Lanın uğruna , Mai -
Du yepyeni bir renk İcftt etti ve 
bu renkte dibalar dokumuştu. Fa 
kat Hoa - Lan yüz çevirdi. 

Kien - Phu atkından çıldır · 
dı . 

Kuong - Le atkından öldü. 
Mai - Du aşkından dağlara 

düştü. 

Ama, beş oklu ilah, Hoa - La· 

Büyücü kadın bir ,eyler mırıl· 
dandı ve gözden kayboldu. 

• • 

Yılın ı; ı çcn gunlcrl 181 
\·ılı'! kıl an iinlcrl 183 

L~~~--~~--~-----'-' 
Hoa - Lan ertesi gün karan- lı- R-A -1::) y-{> - 1

1 ,, -~ 
lık bir ormanda Mun - Cayı gör- -=== =----:.;;------=;;;;....;-==.;;;-. ....;;~~-....;_!.:... ı 
dü. Mun - Cay gözlerinin önün- B u 9 U n 
de bir abanoz ağacı oluverdi. 

Büyücü kadın göründü: 
- İşte bak, sevgilin bundan 

sonra seni üzemez. 
Hoa - Lan haykırdı: 
- Kötü kadın, ne yapbn? .. Ya 

bana sevgilimi ver, yahutta canı
mı al! 

Büyücü kadın güldü ve ardında 
bir kükürt kokusu bırakıp kaybol• 
du. 

Hoa - Lan ağacın dibine diz 
çöktü: 

- Beni affet sevgilim! diye 
yalvarmağa batladı, bak, dizleri

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,10 Solist ko.:ueri. 19: Musahabe. 

19,15: Piyano konıeri. 19,45 Muıa -
habe. 20, 15: Piyano refakatile orkeı-
tra konıeri. 21: Musahabe. 21,12: Ke
man konıeri. 21,50: Haberler. 22,02 
Neıeli neıriyat. 23: Musahabe. 23,30: 
B.B.C. danı orkeıtraaının plakları 
(Henry Hali. 24,05 Danı musikiıi. 

823 K.hz. BÜKf~EŞ, 364 m. 
12: Radyo orkeatraaı. 13: Muaaha· 

be. 13,45: Hafif muıiki. 14,15: Muıa· 
habe. 15: Köylü neıriyatı. - Musaha
be. 18,15: Plak. 18,30: Köylülerle haa
bibal. 19,5: Jan Marku orkeıtraaı. 
20,30: Oniveraite. 20,( (: Plak. 21: Mu-
ıahabe. 21,15: Danı musiki. 22: Mu . 
aahabe. 22,15 : Radyo orkeatrası. 

230 K.hz, LOKSEMBURG, 1304 

ne kapandım ... Sesimi duymuyor m. 
İngiliz neıriyatı. 21: Hafif mu"iki. 

musun? .. Bana acımıyor musun? 21,30: Muaahabe. 22: Senfonik plak 
Saatler geçti. Gece oldu. Ve da· konıeri. 22.45: Plak. 23,30 Dans mu· 

ha bir çok günler ve geceler geç• sikiıi. 24: Piyano konseri. 

ti. 
nın cezasını vermek istiyordu. Ka. Nihayet bir ilah geldi. Hoa -

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Opera orkeıtraıı. 20: Harpa 

konıeri. 20,30 Musahabe. 21: Spor ha· 
a - Lana gönül verdirdi. Lanın omuzuna dokundu: 

Hoa - Lan diyarın en güzel - Kadın! .. Kendini beğendir· 
erkeği Mun - Caya itık oldu. mek kastile, çok fenalıklar yaptın. 

berleri. 21,15: Tiyatro temıili. 23,30: 
Haberler. 23,50: Cazbant. 24,20 Si · 
gan muıikiıi. 

Çünkü erkanıharbiye dairesine 
gelen haberde Alman piyadesinin 
Alman bataryalarının hiınayesi 
altında büyük bir taarruza bat· 
ladığc ve ilk İngiliz siperleri • 
ni geçmek üzere olduğu bildiri} -
mışti. 

Bundan sonra hadiseler sürat· 
le biribirini takip etmişti . Bir iki 
gün sonra Bapaume ve Peronne 
mevkileri Almanların eline geç • 

mışti, bu mevkileri Moreuil ve 
Monttidierde takip etmitti. Mar
tın yirmi üçüncü günü Almanlar 

uzak menzilli büyük toplariyle Pa 
risi döğmeye başlamışlardı. Ni -
sanda Alman kuvvetleri Lys ha .. 
valisinde ilerlemitlerdi. Alman 
ordusu Portekiz kuvvetlerini mah 
vettikten sonra İngiliz fırkalarını 

geri püskürtmüşlerdi. Nisanın 25 
inde Almanlar Kremmele hücum· 
la zaptetmişlerdi, mayısta da Soi· 

ssons ve Reinse doğru büyük ta • 
arruzlarını yapmı,Iardı. Bu hü • 
cumlar esnasında Chemin des Da
mes'i atarak Aisne'i geçmişlerdi. 
Mayıs nihayetinde alman ordula
rı Marne sahillerinde bulunuyor • 

Hoa - Lan uyanı:- uyanmaz Fakat acı giinahlarını affettirdi. 

göle gidip yıkanır , süslenir, la · ı İstediğin gibi öleceksin. Betbaht 
vantalar sürer, elmaslarını takar . bir aşk, hayatla beraber biter. Sa-

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Mancinellinin (Ero e Lean· du. Velhasıl haziran nihayetinde 

dre) iıimli operet temıili. Alman orduları Paristen 85 kilo-
592 Khz. VIY ANA, 507 m. merte uzakta bulunuyorlardı. lti-
20, 10: Haberler. 20,20: Piyani kon· d Mun - Cayın yolunu beklerdi. na böyle acı çektirmek yazıktır. 

Mun - Cay, güzel kadının Fakat senin ölümün, batka ka· 
ıeri. 21: (Danı ıüue Maedel) iıimli laf devletleri son aylar zarfın a 
Heinrirh Reinhardbn operet temıili 200.000 esir, 2500 top ve hadsiz 

yüzüne bakmadan geçerdi. drnlara misal olacaktır ... Uçarı - 23,15: Haberler. 23,30: dan ikiye ka- hesapsız malzeme zayi etmişler • 
dar: Caz. 

Bir sabah Mun - Caya yak · lık ve çapkınJık eden kadınlara 
laıtı: · il n ···· -

MO 9, BAASl-AU ·nı;. .... _ ._di. 
~ ~:...::~ ~ ... ~-....-~~.._......nuar aevıeuertuın \."tll)U:> cc ıu· 

_ Seni sevıyorum ! dedi. Sen bir çiçek olacaksın. Aına 
Mun - Cay güldü : gal'ip bir çiçek. Saçların, giyini-

Haftanın haberleri, 21 : Musikili kım· 
şık netriyat, 23: Aktüalite, 23,30 Ha· lalı bu aylar zarfında humınalı bir 
herler, 23,45 Dans musikisi. faa liyetle çalışıyordu. Alman or-

- Ne yapayım, benim gönlüm şin gibi garip bir çiçek olacaksın .. 
batkasında.. Seni görenler, huyunu anlıyacak • 

Hoa - Lan deli oldu, saçını ha· lar. 
tını yoldu ve birdenbire aklına Kadınlar seni f t •ecekler, çün • 
Tan - Vin dağının ilahı ·geldi. kü onlar garip şeyleri severler .. 

Karanlık bir gece,' titriyerek ~enin batına gelen teyden den a-

yola çıktı. \ .ı -:aklar da çok olmıyacaktır •. Ha 

~BORSA~~ 
1 Hizalarında vıldı 7. İ$areti olanlar üzer 
!erinde 7 Tcm1~ da muamele görenler· 
dir.j Ral\amlar kapa nı ş Hat la rı nı ~u,terir. 

nukut (_Sat.,) 
- --·1 

t:. -

I 
• Londra 63 ı , - • VI\ •n• 

Şemtekler çakıyor , yağmur ya· yır, onlar ki uçarılık, çapkınlık e- • Nev}'or ~ ı~!I . - • l\tatJrıı 
ihyordu. Dağrnyamac ına geldi.. decek1er, erkek kalbi yaralryacak • rarı 16

" · - * Berlln 
ı~. -
4fı -

P • Mil.im ~ıs. - • Var,ova 23. • · 
Mağaranın ağzında bekliyen de • lardır .. Fakat, senin hikayen an - • Bruk~e 18. _ • Budıpcşı. !:7. -

vin ağzından ateşler fıtkırıyordu. latıld : ğı zaman, yaptıkları fena • • At ı n a 25. -· • Hukrc. 
. • Ccne\•rr • 1 ~. - • Bclgrat .. 6. -

H oa - Lan izin istedi, içeri gır • lıl, laı a acınacaklardır. " • h ' • .. ~or~a !"4 • • • ı •J •O ama 3 ~. - • 

di. Uı::Rrılıktan nefret eden namus· i • ı\msıcrJn 1 84, * Altı o cı24• - 1 

M ~ b k 1 1 d 1 d ı • Pr;ıız ıoo * Mecidiye ı.ıı 50 
agara ay uş ar a o uy u. lu kadınlar bulunacaktır ve an - • <\tnkho m 31 • R~nknnı 237 -

Yerlerde yılanlar sürünüyordu. k b 1 t 1 ki d -~ 16) ·-ı ca un ar mesu o aca ar ır . , Çekler (kap. aa. , 
Hoa - Lan kara taftan yapıl- Kadın saadeti gizli bir saadettir.. 11:-=- ~-~--·=- ;;._..;.::.~=.:=~:=:::=7.:7:"-1 

ht ki • ı.ondra tı.;4 •ıı • Stokholm 3 o ıı 
mı§ ta a ya attı: Bu saadetin inkitafı için evin er • ı • l\C\) nr\ 0.795010 • Viyana 4,':<ı5o 

- Acım var ilahım, dedi. keği lazımdır. • raı ıs 12.06 • ~ladrı ı ~.s 1 1s 
- Acın nedir? Hoa- Lan Kasımpatı oldu. • Mllh o n.y ı ıJ • Rerlin 'l,ıı:-ı:;~ 

C • Rru\:se W\6 ' Varşo•a 4 W6 - Mun - ayı seviyorum, o c 1 .111' ~ , • ".tın.. 8.l .~~40 • Rudape$tr 3,YS , 

beni sevmiyor. ' V A K 1 T • < enc\rt '44~ 'i ' HUk re~ 71),61 s 
_ Müheldir ıana ... Seni seven· ' 1 : S~l)'H ı 6.2 ı~5 • llelgraı 34 84 

.. d 1 , ~3 .. . rokoh.ım• f.66 
k d ? '~UD"' ilk sıyast Gazete • nnı5t t r aıı . , v . ., lerin canini ya ma ın mı• v uC • • P rııı: i l) 13, • ,\l o~lcOU lO 6 • ·' 1 

Hoa _ Lan yalvarıp yakardı, lstanbul Ankara caddeııt , CVAKIT> yurdu I• _ __ • _ _ _ _ 

TEl.E•"ON NU&L'\.RALARI: E SH- A- M ' 
fakat ilaha söz geçiremedi. Mağa· Yazı tşlert teıetonu : '4311' - - - - - - , - ·r• 

11
, - -- . • ıo ı 

k B. k f h (b.. • ı s Hanlı.ıs• ıı - • " radan ÇI tı. ır on - ın e U· ldare teletoou : t~'lO • Anadnhı ~6 SO (, lmento e~ 11 15 

rn -

d ~ sunun bu büyük taarruzunda 
muvaffak olması hem itilaf ordu
ları, hem de ikinci Fransız casus 
tetkilat büroıile İngilizlerin intel
Jijence serviceleri için büyük bir 
mağlubiyet idi. Bütün İngiliz ve 
Fransız casusları bu mağlubiyet· 
lerini unutturmak için Almanların 
bütün sonraki askeri planlarını 
ke,fetmeğe çalışıyorlardı. 

Bunları anlamak için en bol 
menba tutulan Alman esirleriydi. 

bundan sonraki askeri planlarını 
Bu esirler birer birer sorguya çe
kilerek, her birine ayrı ayrı sual· 
ler sorularak Alman ordusunun 
maksatları, hangi kuvvetlerde n 
mürekkep olduğu ve ihtiyat kuv· 
vetlerinin miktarı hakkında bir fi· 
kir edinilmesine çalışılıyordu .. 

Violet Magg bitap bir hale ge

linceye kadar çalışıyordu. Yirmi 
dört saatinin ancak bir iki saatini 
uykuda geçiriyordu, sair zaman · 
)arda i, batından hiç ayrılmıyor -
du. . Cas11s kız İsviçreli hasta ba· 

yücü) rasladı. Tulı:rat adresi: lstanbul - (\'AKIT> HeJI 2 •o ( n ·on Dd -.00 

Büyücü kadın paslı bozuk diş- Poata kutuıru No •e şı1. l la) rıH • oo · ıırk ıı e 1 -.oo 

l d ABONt.: Kl!:Dp;LLERI : I İ Mcrl.:e7. Ranka<ı ~7. ·· Halya - O 
1 

ı lı k w. henı ~ ;releri1& kıyafetine gir· 
yor, İsviçreli Alman şivesiyle ko
nuıuy.>r ve h;'\~qthanelcrde yaralı 
yatan Alman za~ .tler int: bu kıya· 
fet ve bu şive · ı ,. ~ aklaıarak on • 

lerini ıöstererek gü üyor u . t•. ~tgorı.. ıo.s!i · ark m. ccu -·.OO 

Hoa _ Lan titredi. Büyücü ka· Türkiye gcnebl ' ', Homon ıı 14~- ı elc!nn _ - 00 ı 
~nelik l tOO K.r. ı100 Kr. _ 

dın: ı 14:M> 6 ay ık 'l:M> .. "00 • l iatikra~~·_!~_ - ta~vtl_l~r ___ 1 
_ Güzel kız,dedi , derdin var, 3 o~hk 400 .. o • l 

biliyonım. Seni sevmiyen ve seve- ı a)lık ı50 • soo • • ı93ffür~ Aor. ı ~~ 60 ı :ıeı. ı r ı ~ - .o ı 
• il l'ram\'I\ .ıı ~ 

miyecek olan Mun - Caydan in· iLAN Vt ' RETLERI : ıo • • .. . ııı 'l" 7ıı ıtıhııııı 16 90 l 
tikam almak ister misin? Bana T fcarl IJAnlann Uı\n sayıfalannda ean· ı ı hıltı;ıtz ıl>ahlll I ıı:ı. nadolu 4'> 9fl ' 1 

1 tik ·- •0 ' F:rı;anl ı stlkru.ı ll:l 7!i \naJolıı il 4(!,() ı 1 
vicdanını sat, Mun - Cay kimse• tımJ 30 kunı§tan tıq ar. sa, .. ada 2 .. 

kuruşa kadar c:ıkar. 1928 \hı \ .OIJ \nadolu 111 ~S l •J 1 
nin, hiç bir kadının olamaz. ı ı Ad da• - oo • \lümessıı \ 4~.7U 1 

Hoa _ Lan düşündü, pazarlı· BUyUk. razıa., devamlı llAn verenlere ıtlt L. ... , 
ayrı tenzllAt vardır . 

ğarazıoldu. lll~ .......................... 11111!
1 

Realmll llAnların bir aaun ıo kuruıtur 
Büyücü kadın bir muz yaprağı 

KOÇUK iLANLAR: 
~ldı. Kalp şeklindekesti . Bir di-
.... le Hoa _ Lanın kolundan yap Btr defaaı 30, tld d,•uı :Kl, uç deJuı M, 

dört defası 7~ ve oo defası 100 kuru§tur. 
nfa kandamlattı. Bu kanla si • Oç aylık UAn vercnterlıı bir detası mecca· 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

l 'abı ~ li . /\ ııkar~ ~a dde"' :\'o fıt ı 

Tclcf •• n ?.<l5f1'> 

ları teselli t-<lcı ~ı bi görünürken 
tarı teselli eder gibi gö~ünürken I 
hakikatte sorduğu safdılane sual-, 
ler sayesinde Alman zabitlerinden 
bir çok hakikatler öğrenmeğe mu· 
v~ffak oluyordu. Ondan sonra 
Ahaslı köylü kız kıyafetine giri • 
yor, t\lman askerlerini ziyaret e • 
diyor onlara sigaralar veriyor ve 
bu auretle onların muhabbet ve İ• 
limadmı kazandıktan sonra asker 
lerclr~n bi r r.ok şevler öğrenmeğe J,irli bir §eyler yazdı ve yaprağı nendir. Dört satın geçen lllıılarm fazla 

aatırlan ~ ku?U§t&n b6sap edilir 
Jcai - bua (nuska) yaptı. Yere -•-•ı..•ıiılll•••••••• 

1 muvaffak oluyordu. 

Casusların bu mesaisi pek bot' 
gitmemiıti; yedinci Alman ordıJ• fo 
su Temmuz ortasında Marne n~h- ~~ 
rini geçmitti. Casusların tahkı • 
katı sayesinde bu hareketi evve ' ~ 
Jiı:,fon bilen itilaf orduları müda' ~:ı: 
faa ha~ ı mı daha evvel ikinci halli b~ 
çeknaişlt' rdi. Onun için Alınası ır 
taarruzu sönmüştü. Şimdi itilif ~ 

•tt 
orduları yedinci Alman orduıll 

T . . 'k' . ,; ltr emmuzun yırmı ı ıncı gece . 
Harne nehrinin öbür sahiline pür •t:ı: 
kürtmek jıtiyordu. Alr.ıanlar dı du, 
Fransız esirlerh?i iıtiçvap edere~ 
Fransızların bu fikirlerini öğren· o,. 
mişlerdi. Fakat Almanlar bu hr dtr 
herden istif ad eye vakit bulmadaJJ C\i 
evvel F orh mukabil taarruza. geÇ' l1t 
mişti: Nillers Cattrets ormanla..r • ~tı 
dan taarruza kalkan F och'un ih ' dol 
tiyat kuvvetleri bir sürü tanklar • tıı:ır 
la beraber yedinci Alman ordusu' tiı:ı 
nun bir cenahını ııkııtırmııtı. ilt 

Her ne kadar bu taarruz Soiı• beı:ı 
sona - Reins arasında bulunal' ~t 

Alman kuvvetlerinin aralarını ar/ ~d 
mağa muvaffak olamamıısa dı ~ 
her halde o günlerde baılıyan Al- ~ 
man taarruzunu durdurmu§tu. z., ) tr 

fer itilaf devletlerine doğl'u mey' 
letmitti. 

Ağustosun sekizinci günü ViO" 
let Magg cephe gerisinde otomo ' 

oille bir seyahat yapıyordu. Ga • 
yet alçaktan uçan bir Alman tay· 

milrahlrz"'a1e\1ı'nifit1°r- arif~f :rr t 

dırıyordu. Maksadı itilaf ordula ' ~1PI 
.... , t k''t 

rının cephe gerısını ız aç e me k• 
'il 

ti. 

Bir aralık Violet Magg'ın oto• t~ 
mobili tose üzerinde giderken so; ~ 
la doğru kıvrılmış, otomobil hen' tıı 

h ~k değe yuvarlanmış ve casus kızı ~, 
vada büyük bir kavis yaparak bı' dt 

lll 
tarlaya doğru fırlamıtlı · 11 

'- ··~ Çünkü Alman tayyaresi mitr•r "jl 

"I İı\.t 
yöz kurtunile toförü öldürmel ,. '-d· 
muvaffak olmu§tu. Şoförsüz 1' ~ ' 
lan otomobil hendeğe düşerek 1'1' ı,~ 
zı da dııarıya f ırlatmıflı . 

"'"• Bu kaza esnasında Violet Mal' Lı 
, '1tl' 

gın beyni hafif surette zedeletı 
' ~'l>ı mit ti. Fakat kız üç hafta kad~, 

k . 1 
hasta yattıktan sonra te rar ıY . 

leşmişti. Violet Magg iyileşir i!~ 
leşmez hemen istibarat kararS' , 

d 
.. ,, 

hına giderek vazifesi ba§ına o , 

müıtü. O gece ağustosun 29 u"., 
cu günü karargaha kocaman 

171 

b· ı 1 . . v· ole' askeri otomo ı ge mı§tı. 1 :..ı 
Magg o otomobilden iki zabit~ı 
cıkdığrnı görmuttu. Kız onl' 
~ 1 ·· ıb" derhal tanımı§tı. Gelen er yo 1"' 
şı Raguart ile yüzbaşı Raeflan° , 

idiler. İkisi de kızı selamla~1:i' 
tan sonra Raif Lenoko deınitll 

.,~( 
" - Mis Magg, bir kazageÇ1 il' 

ğinizi haber aldım. İnıaallah ıe 
tikeli bir kaza değildir.,, 

. ti= 
Violet Magg cevap vernıı~ 

11
;t 

" - O kadar ehemmiyeth fi ı 
şey değildi, Mister Lenoka .. ,~. 1' • 
kat kız bunu söylerken ne ·~~, 
diğinin farkında değildi . .. ç~il 
bütün dimağı, gözleri bütun l1'' 
feri sevdiği adamla meıgul 0

9
, 

yordu. Lenoks çok zayıflaııt• 

y"' ( 1 ıe' anır 
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14 eıplak bacak 
tek 

modası .. 
Bu modayı bir kadın düşmanı, 

muziplik diye icat etmiştir! 
bot• ·---~ 
)rdı.r . Jf~rkes arcak günleri nasıl ge- ı zaman, aynen o küçük kız çocuk 
neh- S~l'tceğini bilemiyor. Fırsat ve va· gibi utanıyorlardı . Fakat 

'1ki • 1'ıt bulabilen aileler yemeklerini modaya tabi olmak arzusu galebe 
vve • :~tlere koyunca soluğu biraz çalarak, bir müddet sıkıldıktan 
~da 1 ~J!tirlı, ağaçlıklı ve gölgeli yer- ve utandı klan sonra çorapsız gez-
1attl trde alıyorlar. Geçen gün böyle meye, alışıyorlardı. 
1 aJI ~ir ·1 · k 1 d . d. - . b. . k m ~ .. -aı enın ır ar a geçır ıgı ır - Bundan §U netice çıkıyor kı a-
ltilif ~ ••ati uzaktan seyretmek f ır - dınlar kendilerinde aslen mevcut 
duıll ''tına nail oldum. Bu birkac saat olan hisleri zorla ezerek ve 
eceıİ llrfında geçen gayet ehem~iyet- çiğniyerek modaya riayet etmek-

! pür ~~ ~İr hadise beni uzun ~zadıya l ten çekinmezler. Fakat bu 
r d• llfundürmeye mecbur ettı. öyle bir modadır ki herhangi bir 

liere~ Uzaktan ıeyretmekte olduğum elbise, §apka, kundura veya ça~ 
en· 0 'İlenin be, altı yaılarında ka • ta modaıına benze?'iyor gibi mo· 
hl' ~r bir kız çocuğu vardı. Bu kız· dalar ortaya çıktıkça mali iktida

daJI C\iız bir aralık ailesinin bulundu- rı olan ve moda hareketlerini ta .. 

~: t Yerden biraz uzaklaştı . Ayak· kip eden hemen her kadın o mo
tı "ıplaktı. ihtimal ki sıcaktan dalara göre giyinip kuşanmak i · 

ih 1 d ~ 
lar _ ~layı kunduralarını ve çorapla- çin lazımgelen tedbirleri almakta 

gecikmediği halde bu çıplak ba-

cak modası, mali iktidarla filan 

da hiç bir alakası olmadığı halde, 

u, ~Ilı çıkarmıftı. Çocuk cayırrn üze 

~de yalnayak kotarak bulundu · 
l ~ yere doğru yaklaştı . Fakat 
~il b' d b' d d umumi surette taammüm edemi • ~ ı görünce ır en ıre ur u. 
t1tıen ayaklarına baktı. Çorapsız yor. 

a'1 'l 
dı d~iunu hat•;·lar hatırlamaz, fe • 

}.lıı ~halde utandı, derhal gerisi ge
z.- ·~ kosarak ailesinin bulunduğu 

)~ . -. 
~ ııttı. 

f Çocukta gördüğüm bu hareket 
iViO" Qıtti bir dütünceden doğuyordu. 

l ll ~ütünceıi onu utanmıya sev
~dı~ordu. Utanıyordu, çünkü •· 
~klarıl\da çorap yoktu. Çorapsız 

~l't' !.. · -.": .... - . ..... olduaunu b ilmedi· 
g · " lla.lde içinden gelen br his ona 

~•Plt.k ayak ve çıelak bacakla do

k~anın ayıp olduğu hissini tel • 
1 ıt ediyordu. 

to' ~ .leüçük kız çocuğunda gördü • 
ıo 1 ~ltı h.u hareketi böylece kendi 

en• ~ lldime tahlil ettikten sonra sı -
hıa" .ı kların arttığı nispette adetleri 
bil il~ 

lı tittikçe çoğa!an çıplak bacak· 

t hanımlarımızı hatırladım . Ço • j 
rıal- i'lıaı~ gezmeyi ister moda diye, , 
ei' 'lt "/'e tasarrufa riayet etmek mak 
"" ~ 1>'1e adet edinen kadınların 
ıır t,~k kız çocuğunda gördüğüm u 

I' '" hissinden azade oldukla -

' 
•tı, k 

a Lı -bul etmeye imkan yoktur. 
• 41~ h 

~,., al de ilk defa onlar da, ço .. 

•ı~ olarak sokağa çıktıkları 

Bu çıplak bacak modasını or • 
taya çıkaran kimse her halde bü
yük bir kadın düşmanıdır. Bu ka-

dm dütmanı kadınlardan intikam 
almak için onları erkeklerin gö • 

zünden dü,ürmek istemit ve onun 
için çıplak bacak modasını icat 
etmi9tir. Kendi kendine dütün • 
müştür. 'Kadınlar çıplak bacakla 

gezecek o lurlarsa, erkeklerin na 
zannda büsbütün gülünç bir mev 

kie düşeceklerdir, ilk nazarda er .. 
kekleri cezbedecek gibi görünen 

bu vaziyet, erkeklerin onlardan 
daha ziyade uzaklatmalarına ıe 

hep olacaktır.,, 

Ben bu tahminimde kat'iyyen 
yanılmadığımı zannediyorum ve 

d iyorıım ki: "Kadınlar, erkekle -

rin ipekli çoraplar içinde tıpış tı· 

pış dola~an kadın ayaklarını Çil>" 

lak olarak dolaşan kadın ayakla
rından daha büyük zevkle tema -

şa ettiklerini bilselerdi , tek bir 

kadın bile çorapsız sokağa çık • 
mak şöyle dursun, hatta evinin ka 

pısı önünde bile durmazdı . ., 

Dedikoducu 

Venedik 
aslanları! 

Italya yerine Yu
goslavyayı temsil 

eden heykel •• 
Bundan bir iki sene evvel bazı 

ateşli Yugoslavya gençlerinin Yu
goslavya Dalmaçyasında tarihi 
T rogir şehri kapısında bulunan 
"Venedik aslanları,, kabartma 
heykellerini yıkmaları İtalya ve 
Yugoslavya gazeteleri arasında 

aylarca devam eden ve bir aralık 
iki devlet mi.inasebatına tesirde 
bulunmak istidadını gösteren mü
nakaşaları mucip olmuştu. 

Venedik aslanları, bir gece ka
ranlıkta yıkılmı§, uzun tahkikat • 
tan ~onra, y1kanlarm bazı milliyet
perver Dalmaçyalı gençler olduğu 
anlaşılmış ve bunlardan biri, hal~ 
yanın Belgrat sefiri M . Carlo Galli 

lstanbul şampiyonu bu
gün kazanabilecek mi? 
Taksim stadında bugün atletizm 
müsabakalarına da devam edilecektir 

tarafından yapılan şiddetli te~eb- Bugün de 8efikta,ıa kartllatacak olan Atina şampiyonu 
büs1erden sonra, bir ay hapse mah Galatasaray klübü tarafından ı ler alınz. Sonra en çok güvendi-
kiim edilmişti. tertip edilen büyük spor hareketle: I ğimiz meziyet ayak oyunlarıdır. 
Dalmaçyalı gençlerin bu hey rinin bugün 2inci günüdür. Evvela Bunun da sebebi futbolümüzde 

kelleri yıkmalarının sebebi, hal · atletizm müıabakalarına devam' gençliğe modern olan şöhretlerin 
yanların hu heykelleri ilerj Eiirerek edilecek, sonra Atina !ampiyonu ayak oyunlarındaki meharetleri .. 
Yugoslavya Dalmaçyası i(7 , 'nde Panatinayikoı takr.mı ikinci ve dir. Bir görgü meselesi.. Üçün. 
irredentizm iddialan ııerdetmele · son kartılaşma11nı İstanbul şam· cü meziyetimiz de amatör olmaklı
ri ve Prodalmacia İtalyan cemiye· p:yonu Beşiktaşla yapacak. ğımız bu itibarla daha hissi daha 
tinin Trôgir aslanlarını Dalmaç- Bugün yapılacak atletizm prog candan oynamamızdır. Böyle gün. 
yanın İtalyan olduğuna şahit gös· r:ımı şudur: lerde de iyi neticeler alırız. Fa. 
termeıidir. 110 metre manialı, cirit atma, kat ne yazık ki bütün hü meziyet-

Yugoslavyada Lyublyana şehrin- 403 metre, 1500 metre, sırık at· leri göstermediğimiz maçlar da o-
de çıkan"Yutro .. gazeteıinin 4 tem lama, üç adım atlama, Balkan lur ki takımlarımı zböyle günlerde 
muz tarihli ıavıaında verilen ma • bayrak kotusu, futbol. adeta tanınmaz bir hale gelirler. 
liimata göre Yugoslavya heykel · Müsabakalara bugün 15,30 da Beıiktaf takımımız da ayni va-
tratlarrndan Niko Pirnat Yugos • batlanacaktrr. Galatasaray atlet- sıfları tatıdığı için, bugünkü maç 
lavyayı temsil eden beyaz karta· }erinin bugün bir iki yeni rekor hakkında kati bir hüküm yürütmi· 
lın büyük kıtada mermerden bir yapmıya muvaffak olmalarını ye imkan var mıdır bilmiyoruz. 
heykelini yapmı~ ve bu heykeli bekliyoruz. Yalnız maçın bir hayli entressan 

T rogir şehrine hediye etmiştir. F utbola gelince, cuma günü olma.~u ihtimali çok kuvvetlidir. 
Aynı gazeteye göre, bu lieyk'el. Yunanlı misafirlerimizin göster- Çünkü Beşiktaş takımında açık 
Trogirde yıkılan Ven~dik aslanla- dikleri futbol kabiliyetleri bugün· paslarla oynamak ve bunda mu -
rı heykelinin yerine yerleştirilmiş kü maçın ehemmiyet derecesini vaffak olmak gibi diğer takımları
olup önfönüzdeki 15 temmuzda laakal bir misli arttırmıt bulunu- mızda pek de görülmiyen bir hu· 
büyük milli merasimli açılma res- yor. Buna samimiyetle kaniiz. susiyet vardır. Bu hususiyet Yu • 
mi vapılacaktır. Yalnız fUrasını itaret edelim ki nan takımındaki İngiliz sistemine 

Yutro diyor ki: Panatinayikos takımınm hiç de- iyi bir karşılık olabilir. Bundan 
" ... lO\·en gil;r.el ~anatlar üstatla- ğil~e cuma günkü gibi güzel bir bafka gene ayni takım vücut ve 

n. hnnunla ı dryatiQ:in hir Yugns- oyun çıkarabilmeai şartiyle. boy itibariyle de başka bir husu· 
lm· denizi olduğunu l!Ö::itermek i~- Yunanlı futbolcuların daha ilk siyet gösterir ki bu da Atina Jam· 
temektedirler. :'ahil halkımız ö- dakikalarda, Taksim stadına ga.. piyonuna karşı ileri sürülecek 
niimii7.d<'ki son baharda Kırk arla- Jiba bizimkilerden bile fazla inti- meziyetlerd -·n birisidir. 
smda da hir hPyaz karta l hcYke- bak ediverdikleri, hiç yadırga- Beşiktaş müdafaasına, bugün
linin :ırılma re~ınini :ı:aua(':> ld :n- - madıkları görüldüğü için kasttet• kü maçta Galatasaray müdafaası· 
rlır. Rn e::.ı' ı1n imali de hevkPl ı ·a!" tiğimiz ihtimal saha meselesi de· nın uğradığı vaziyetten ibret ala
Pimat'a ,·cril ınh~tir. Hunun hÜ~'Ük- ğildir. Daha fazla yorulmuf ol - rak cok ileri vaziyette oynama
lüğü iki metre olacaktır Ye Kırk maları ihtimalidir. Sonra alaka· masını tavsiye ederiz. Aksi tak
limanmda Frankon:rn ku}p ;;;.1 nirı darlar Yunan takımlarının da. bi- dirde Yunan açıklarını tutmak 
'1ll \ .<"1'1TI1 kıınt1),'lC':lkttr., , ' k'l .b. h k't .. . 1 • h d d " zım ı er gı ı, er va ı guze! .. ır ususun a ci di müşkülata uğrar-

gi. 

öll' 

oıı ' 

"i' 
te1 

· t·-,ı 1 • ,,,. 

"" o~" 

1"AK/1 gezintisini unutmaqınız 
Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir . program hazırladık 

oyun çıkaramadıklarını söylüyor- lar. Muha".:imlere de hızlarını 
lar ki bu da üzerinde durulm,ya ve nefeslerini hesaplı kullanmala

değer. rını, yan muavinlere topu fazla 
Bununla beraber Yunan takımı- sürmemelerini, hücumlarda uk 

mn bizim bugünkü takımlarımız• sık cenah değiştirme cihetini gö .. 
dan iyi futbol oynadığı muhakkak zetmelerini tavsiye ederiz. O ka
tır. Bir kere atletik meziyetleri naatteyiz ki Betikta§ takımı, ge .. 

çoktur. Nefesleri ve hızları faz- çen hafta Galatasaraya karşı bi
ladır. Sistemlerini muvaffakıyet· rinci devrede çıkardığı oyunu bü
le henimsemi,lerdir. Takımın u- tün maç için çıkarabilirse maçı 
mumi anla,ması ayni hedefe doğ- kazanmak ihtimalinde rakibiyle ay 
ru yürümektedir. Korner ve taç ni derecede ,ans sahibi olacaktır. 11' 

~;· 

,,r 
,,r 

'-'ah C.zetemiz okuyucularına 
le .•uı olmak üzere bir gezinti 
ı, ~p .etti. Bu gezintinin vapur
le I enızde veya huausi bir tren • 
1 •t.nbulda ._ ~ 
ı • n uza"ça, 11k agaç· 

lıııı- e Çok ferah bir Yerd l 
~• b e yapı -
~ '. una ittirak edeceklerin 

lerıyetinin ... arzusuna bırakıl -
'"'1ttır, 

İft· 8'ı ıezintiye davetli olarak 

-..::~ edecek olanlar hiç para 

el •YeceJder, on ı,. __ Ha2·1 
~ 'tib ~ ran -

.ı. 1 
&ren gazetemizin ba•) • 

•lllııı :I' ı 
"-•ı Yanında netrine batladı-

~nlar mukabilinde bi-

Jetlerini alacaklardır. Kupon· ''aki~ mükemmel, vadimizin yal. 
ların neşri 31 Ağustoıa kadar nız kelimeden ibaret olmadığı 
sürecektir. Şimdiye kadar görülecektir. 
çıkan kuponların idar<!hanemiz- 1 Bir çok gezintilerin tadını 
den tedariki mümkün olduğu kaçıran izdihama meydan ver -
gibi müvezzilerden de istiyebi - memek üzere yeder mahdut o · 

lirainiz. lacağı için bilahara toptan ku· 

Gezintimiz için hazırladığı · pon tedarik etmek iıtiyenler a 

mız proğram b:r çok sürprizler- rasında belki müşkülat çekerek
le doludur. Mesela muaiki kısmı 
herkesi tatmin edecek tekilde 
tertip edilmittir. Bundan ba,ka 
musiki yalnız vapurda kalmıya
cak, gidilecek yerde de gezinti· 
YP. ittirak edenleri takip edecek
tir. Proğramı nefrettiğimi:z 

lerdir. Bu itibarla hcnii z kupon 

biriktirmiye hatlamıyan okuyu-

cularımız varsa kendilerinden 

bu İ§i ihmal etmemelerini ve ek-

aiklerini şimdiden tamamlama 

ları lüzumunu ifaret ederiz. 

atışları da ucta futbol takımların- İstanbul §ampiyonuna iyi bir 
da gördüğümüz gibidir. netice temenni ediyoruz. 

Bunlara kartı bizim takımımız BugUnUn programı 
ne haldedir? Evvela itiraf etmeli Galatasaray spor klübünden: 
ki hiç bir takımımızda tamamlan- 8 Temmuz 934 pazar günü a§a· 
mış ve benimsenmiş bir ıistem yok ğıdaki program mucibince atle • 
tur. Çünkü sistemler bir takıma tizm müsabakalarına devam edi. 
bir iki senede yerleşemez. Bilhaa- lecektir. 
sa İngiliz ıiatemi atletik kabili ye- Saat 15,30 da 11 O metre mani· 
te en çok ihtiyaç gösteren bir sis- alı, 15,40 ta cirit, 15.55 te 400 met 
temdir ki futbolcuların bunu be- re, 16 rla 1500 metre (Yunanlı 
cerememekte hakları vardır. Çün· Çokulas ta İ§lİrak edecektir.) 
kü pek azı atlettir. Sistemıiz oy- 16,05 te sırıkla atlama. 16,45 
narız ve oyunumuz ara sıra kendi- te üç adım, 17 de Balkan bayrak 
fiğinden sistemlenir. Bunu da da- kotusu, 18 de Panatinayiyos tak1 .. 

ha çok mevzii anlatmalarımız do- mı ile Be,iktat takımı arasmda 
ğurur. Böyle günlerde iyi netice- futbol maçı. Hakem Suphi Bey. 
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Von Papen, başvekil Hitlerden hesap soruyor! 
-- !Ba,taratı l lııco aayıfada) 

iu Jiıteler içinde ezcümle 
Roehmün, Bavreya ıabık batveki· 
Ji von Kahr'in, ıabık Reichtag a
zasından sekiz kitinin ve bit cene
ralin iıimleri vardır. 

Gayrireımi bir liıtenin daha 
hazırlanmaıı da muhtemeldir. 

"Kurfunt ordu,, nun yeni erka
nı harbiye reiıi M. Lutze, iıyanın 
liderlere inhiıar ettiğini bildirmit
tir. 

HUcum kıt'alar1nın yeni 
•rJcAnı harbyie reisi 
Berlin, 7 (A.A.} - Milli soı· 

yaliıt hücum kıtaatınrn yeni erki· 
nı harp reisi M. Lutze, "Anıriff,, 
ıazeteaine beyanatında Röhmin 
ve arkadatlarının hareketlerinden 
ancak vaziyet had bir devreye ıir. 
dikten ıonra haberi olduğunu söy· 
lemit ve hücum kıtaatınm hainler
le kaUyen tetriki mesai etmemiş 
olduklarını ve hadiıenin birkaç 
reisin iıyanından ibaret bulundu
lunu ili ve ederek dem ittir ki: 

"Hitlerin hücum kıtaahna olan 
itimadı tamamiyle bakidir "·e hü
cum kıtaatı da reiıi eıkisi gibi ıev
me~de ve ona hürmet eylemekte -
dir. Hücum kıtaatı, zaruri olan 
tenıikat esnasında azaltılacaktır.,, 

Mlllf sosyalist teislerlnln 
tahliyesi 

Berlin, 7 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Bnşvekil muavini M. von Pape
nin arkada,ları olan mevkuf milli 
sosyalist rüesasının tahliyesi, mu
maileyhin vaziyetinin şimdilik is· 
tikrar bulduğuna hükmettirebilir. 

Hatırlardadır ki, M. von Pape • 
nin en yalUn meaaı arıca t• o'I\ 

Rose, batvekil muavinini odasın
da tabanca ile öldürülımüı ve biz· 
zat von Papen de derakap tevkif 

edilerek birkaç gün nezaret altın· 
da bulundurulmuıtu. 

Serbest bırakılanlar 

Berlin, 7 (A.A.) - So~ hadise
lerde tevkif edilen rüesadan von 
Tıchinohky, von Savigny, von 
Stotzingen ve von Killinger yapı
lan tahkikat neticesinde hainlerle 
!Üpheli bir temaıta bulunmamış 
oldukları anlatıldığından serbest 
bnakılmıtlardır. 
Yeni hUcum kıt'aları ku
mandaıuna Göbbels'ln 

telgrafı 

Berlin, 7 (A.A.} - M. Lutzenin 
milli sosyalist hücum kıtaatı erki .. 
nı harbiye reisliiine tayini müna
sebetiyle propaganda nazm M. 
Göbbelı mumaileyhe §U telgrafı 
göndermiştir: 

"Asıl vazifen muarızlarımızın 
husumetlerini milli ıosyaliatliğe ve 
hücum kıtaatımıza tevcih etmeme
lerine dikkat etmek olacaktır. Hü· 
cum kıtaahmız namuıki.r ve leke
siz kalmı§lardır. Senin emrin al
tında Hitlerin kendilerine verec~

türlü kabil olamamaktadır. Bu dır. Bunlar vaktile Roehm'ün tev
hususta her gün yeni tafsilat ve zi etmiş olduğu hançerleri taııya· 
yeni isimler geliyor. Mevsuk ha- bileceklerdir. Fakat dinlenmek 
berlere göre dün de Hitlerin en müsaadesini alan her şef, her yir
kuvvetli dü§manlarmdan Bavyera mi dört saatte bir harkatını ya
halk fırkası reisi ve en kuvvetli 21 il~ batkumandanlığa bildire -
katolik ricalinden von Kor kurşu· cektir. Bu hançerler üzerinde ya
na dizilmiıtir. Bu zat ile Hitler zılı olan "Kan ve ıeref kelimeleri 
arasında çok tiddetli bir dütman· silinecektir. 
lık ve münaferet vardı. Çünkü Berlinde en çok dikkat nazarı
Guıtav von Kar 1923 ıenesinde nı çeken şey, ıeflerin kurtuna di
Hitlerin çıkardığı ihtilali gayet zilmesi !Uretiyle hücum kıtalarına 
tiddetli tedbirlerle bastıranlardan vurulan hakaret darbeıinin mak\u 
biridir. Bundan maada von Pa • tesiridir. Bazı yerlerde halkın 
penin en yakın ndalarmdan tura· kahve l'enkli gömlekli ordu erki
yı devlet azası Edgar Jung ile nını tahkir ettiği görülmüı ve po· 
Rayitvere menıup miralaylardan lis müdahaleye mecbur kalmıştır. 
von Bredo'nun dahi kurıuna di • Bu gibi hakaretler bilhassa Essen 
zildiklcri teeyyüt ctmittir. ~ehrinde çok olmut ve polis mü • 

Buıün Lichterfeld kışlasında dürü ve hücum kıtaları tefi Tzech 
gene bazı kurtun.n dizilmeler ya- tarafından neşredilen bir emirna • 
pılmıştır. Kur§una dizilenler ara· me ile !on hadiselerin devlet düt· 
sında sabık Kronprinzin yaveri mi manı olan unsurların faaliyetine 
ralay von Buldner vardır. meydan hazurlamıyacağı ve had· 
Sakıonya baJvekili Kilingerin dini bilmiyenlerin çok !iddetle tec

akibeti hakkında henüz kati bir ziye olunacakları beyan olun • 
haber yoktur. Bazı rivayetlere muştur. 
göre öldürülmüş, bazı rivayetlere Hücum kıtalarının ba,lıca imli· 
göre de hapsedilmi!tir. yazlarından biri de para ve mal o· 

Hitler, bugüne kadar hi~ bir )arak iane toplamak idi. Bu ia • 
hükme istinat etmeksizin yapılan neler, ekseriya cebir ve tehditle 
idamların durdurulmasını ve mev· toplanıyordu. Şayanı dikattir ki 
kufların divan harpler tarafından nazırlar heyetinin son içtimamda 
muhakeme edilmelerini emret · ittihaz olunan bir karar ile 31 le§· 

mittir. rinievvelekadar muteber olmak Ü· 

Tahakkuk etmi' bir ıey varaa o zere iane toplamak yasak edilmek
da von Papenin hiç bir tehlikeye tcdir. Bu ianeler ekseriya hücum 
maruz bulunmadığıdır. Bununla kıtaatının fakir fertleri için topla· 
bizzat reisicumhur Hindenburg a· myor ve fakat ziyafetler ve eğlen· 
Iakadar olmaktadır. Von Pape • celer tertibine sarfolunuyordu. 
nin şahsı, orduya mensup kıtalar Eski ba,vekil ve harbiye nazırı 
mu haf aza altmda bulundurmakta- von Schleicherin nasıl öldürüldü -

"Temps,, den -Yüzbaşı Roehm
ün nasıl tevkif olunduğu hakkın -
da verilen laf ıilat insanın namus· 
karlık hislerini rencide edecek 
mahiyetedir. Şöyle ki: 

Bundan bir kaç gün evvel sıhhi 
ahval dolayısile izin alan hücum 
kıtaatı şefi Roehm, dinlenmek ü
zere Münih civarında bulunan 
Vieissee namındaki küçük kaplıca-
ya gitmit bulunuyordu. Ren hava
lisinde bulunan Hitler, gece yarı· 
sından sonra saat ikide tay
yare ile Münibe gelmi~ ve hücum 
kıtaatrnın başkumandanının orta
ya attığı: 

"Hitler aleyhimizde!. Rayişver 
aleyhimizde!. Sokaklara çıka -
hm!.,, 

Parolasilc ayaklandıklarını ha · 
her almı!, Bavyera dahiliyenazı -
rım, orada bulnan hücum kıtaları 
şeflerinden ikisini tevkife memur 
ettikten sonra otomobille Veiasee
ye ve be!i otuz geçe vasıl olmuı -
tur. 

Hitler buraya gelir gelmez doğ
ruca Rochmün oturd:ığu villaya 
gitmiş, Roehmün yatak odaıma 

girerek kendisini azlettiğini ~öyle· 
miştir. Roehm buna karşı hiç bir 
itirazda bulunmamıştır. 

Bu sırada, Roehmiin odasına 

bitİ§ik odada Hitler, Breslau polis 
müdürü ve hücum kıtaatı şefi He
inesi, ahlaksız bir gençle beraber 
hulmuılardır. Heineı kurJuna di
zilen yedi hücum kıtaaı şeflerin -
den biridir. Bu tevkif &ahnesi o 
kadar iğrenç imiş ki. bunun fao; . 
virinden kaçınmak daha doğru o· 
lurmuş ... 

.&.la• - 2 · ol
makla beraber nazırlar heye ı iç-

fi b;t.kkmd&:cl:ru •••i1fı"" ~failal ugUn taviili ounmu,ur. • UKV•nav1a l ııuıınu 11"l1 

Maktulün Neu Babelsbergteki Hz. hakkında söyJ edikleri 
köşküne iki değil, on polis git- Yugoslavya kralı Hz. bir F ran· 
miş ve ansızın Ceneralin odasına sız gazete muharririni kabul ede
dahil olmutlardır. Bunlardan bir rek kendisine muhtelif mevzulara 
genç Cenerale yaklatmı§ ve: dair uzun beyanatta bulunmu,tur. 

timaına iştirak etmiştir. Bütün 

nazırlar bu istifanın kabulünde 

müttefik iseler de Hindenburgun 
ne düıündüğü henüz anlaşılama -
mıttır. Bunun i~in Hitler dün 
Neudeckte reisicumhuru ziyaret 

etmi,tir. 
Siyaıi mahafil, von Papenin çe· 

kilmeıine ve onun yerine Goerin· 
gin getirilmesine muhakkak gözü 
ile bakmaktadırlar. Bugün Hitler
<len sonra Almanyanın en kuvvet
li ıahıiyeti Prusya başvekili Goe
ı·ingdir. Temizleme i'i esnasında 
bunun Berlindeki salahiyeti hu -
dutsuz idi. Bir tek i!aret ve emir 
ile istediğini kurşuna dizebiliyor · 
du. f ilhak;ka bütün k•.ırşuna di· 
zilmelerin gizli polis teşkilatı mü· 
dürü Himpherin eınrile yapıldığı 
söylenmekte ise de Goeringin rı · 
zası istihsal olunmadan, daha doğ
rusu ondan talimat gelmeden hiç 
bir şey yapılmı~ değildir. 

Sabık veliaht ve kay,erin dör -
düncü oğlu olup hücum kıtaJarın· 
dan biri olan August Vilhelıni biz· 
zat Goering sorguya çekmiştir. 
Bunların masum oldukhırını o teı· 

- Ceneral von Cchleicher siz Kral Hz. Bu arada Gazi Hazret • 
• . • ? 

mııınız .. !erinden de bahsetmiş ve demiş· 
Demiş. Fakat Ceneral: "Ben· tir ki: 

im.,, dcmezden evvel ate! etmiıtir. - Gaziyi severim. Zamanının 

Ceneral yazı makinesi başında öl- ihtiyaçlarını harikulade güzel gÖ· 

dürülmü,tür. Bu esnada odada ren ve milletini onlara intibak et· 
Ceneralin zevcesi de bulunuyordu 
ve kocasının öldürüldüğünü gö • 
rünce feyratla na!inin üzerine a
tılmış ise de ikinci bir kur,unla 

0 da boğazından yaralanmıştır. 
Kö!k hizmetçileri hadiseyi po -

lise haber vermişler ve derhal bir 
tıbbi komisyon vaka mahalline 

tirmek için devasa bir mücadele 
yapan bu d~_hi adama karşı derin 
bir sempatim var. 

Geçen sene 'İstanbulda birlikte 
bir kaç saat geçirdik. Mustafa 
Kemalin ~ahsiyeti azametli çizgi • 
terden mürekkeptir. Adeta bir 
fresk. Türkiye ile aktedilen iti . 

gelmiş ise de işe ba~lar başlamaz, laflarımızdan memnunum. 
derhal tahkikat ve tetkikatını 

Dr. Ihsan Sami :ı kesmesi telefonla emredilmiştir. 
Diin Lichterfeld kabristanında Gonokok aşısı 

cenaze merasiminin icrası icin bir llclso~ukluğu \C ihcil~ılanna kar~ı 
çok hazırlıklar yapılmış "e mak • pek ıesirli ve ıuı: ısıdır Oivanyoı:; 1 
tul Ceneral ile zevcesinin akraba - Sultan ~lahmur türhesi :'\o l 89 iii.I 
ve dostları buketlerle gelmit ise · 80 -

Jer de merasime ba!lanacağı bir Dr. Hafız Cemal 
sırada gelen gizli polis teşkilatr 

ii vazifeyi cesaretle ve fedakara· bit etmistir. 
ne ;fa edeceklerdir.,, HUcum' kıt'alar1nda ıslEhat 

memurları c~r.aze meraıiminip te· 
teh;r oluncluP.unu söylemiş ve me· 

I' ahili hast;ılıklar · · • ı-ha11111 
Cuma ve puarden batka ıünlerde 

~leclen 11onra ıant 2A d< 6 ya kadıır 
Alman ı, nazır1 ~llcarlldı Hükumet, hücum kıtaatında ga- ruime mani olmuı1lardır. 

Iıt:ınbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı hususi kabinesinde 
kabul eder. MullyCnf!hane 
fonu: 22:i9ô. 

hastalarını 

ve ev tr1 ! 

Yaz'ık ikametgah telefonu Kandılı 

imtihanda muv 
fak olan üçüne 

komise'l'ler 
İkinci komiserlik için açıl.O 

mumi müsabaka imtihanına i 
rak edip muvaffak olan 3 
komiserler ıunlardır: 

Ra,it Ef. Ankara. Şeraft 1 
Ef. Ankara, Şefik Ef. ErzutVi 

Sabri Ef. İstanbul, Mahir f.~f 
tan bul, Mahmut Nedim Ef. 1 
bul, Niyazi Ef. Aydın, H. ~ 
tü Ef. lstanbul, Tahir Ef. Is 
bul, F ahrettin Ef. İstanbul, 
Ef. İstanbul, izzet Ef. Ank 
Ekrem Ef. Kars, Şevket Ef. 
sa, Tahir Ef. İzmir, Ali~aP 
İstanbul, Mahmut Ef. lst• 
Hikmet Ef. İstanbul, HüsnU 
İstanbul, Şevket Ef. lstanbul, 
ci Ef. Edirne, Vehbi Ef. lst•ıl 
Hıf zi Ef. İıtanbul, Naim Ef·~ 
tanbul, Edip Ef. İstanbul A 

Ef. Diyarbekir, Vecdi Ef. Lll 

Antep, Hamdi Ef. Konya, 
Ef. Tekirdağ, Fahri Ef. lıta 
Fevzi Ef. İstanbul, Hakkı 
Ankara, Kadri Ef. Kocaeli, 
seyin Ef. lıtanbul, Hamdi E 
tan bul, Hulusi Ef. lstanbul, 
lip Ef. Maniıa, Mahmut Ef. 
gat, Emin Ef, Edirne, Seme 
Ef. Bayezit, Salih Ef. Se1 
Kazım Ef. Gazi Antep, I• 
Hakkı Ef. İstanbul, Şerafetti 
htanbul, Tahsin Ef. latanbul 
ik Ef. latanbul, Cemal Ef. 1 
bul, Fevzi Ef. lstanbul, S• 
Münir Ef. Ankara, Refik Ef. 
kara, Mu:"a Ef. Ankara, lbt• 
Nuri Ef. I~onya, Selim Sırtl 
Giresun, Hakkı Ef. Seyhan, 
hanettin Ef. htanbul, Ra.hrrı 
lstanbul, Abdürrezak Ef. Jat 
ı. .. ı l'A .C·l~l E.f H.oan Ef 
tan ul, ttakKı t:.f. 'lzinır, ~ 

hattin Ef. 1ıanbul, Atıf Ef. 1 
bul, Hüseyin Ef. lıtanbul, 
Ef. lstanbul, Hakkı Ef. lata 
Celal Ef. lce1. Hüseyin Ef. ' 
sun, Nazif Ef. htanbul, Hi~ 
Ef. Ankara, Niyazi Ef. İstal" 
Hilmi Ef. Sıvaı. 

Yoksul kadınlano 
el işleri 

Halkevinden: 
Evimiz içtimai yardım f 

himayeıinde tetekkül eden b~ 
komite tarafından yoksul k• 

ların elitlerini tanıttırmak ·~ 
tılmalarına delalet etmek iç~ 
temmuzda açılacak Galall 
yerli mallar sergisinde bir P'' 
tefrik edilmiştir. Evinde he' 
lü el iti yapıp ta bu tetebb 
henüz haberdar edilmemif / 
hanımlardan arzu edenleriJ1 
lerini 12 temmuadan 16 te~ 
akşamına kadar ıaat 14 ile 1', 
sında Halkevi Cağaloğlu ıı1 1 
zinde bulunacak olan koıı'J 

k b·ı· te' getirip makbuz mY a ı ı 

meleri ilan olunur. 

Berlin, 7 ( A.A.) _ Almanya yet cezri ve çok şümullü t,ashihler 
it nazırı M. Seldt, Alman gönüllü yapmağa baş'amı~tır. Bugüne ka
it komiserliğinden çıkarı)mııtır. dar i.ki ~ilyon. azası olan "~~hv.~
Bu kararın son hadiselerle ali.kası rengı gomleklıler orduıu,, ıkı yuz 
yoktur. Ve bu komiserlik dahili- ve en ziyade 300 bin kişiden ibaret 

· b K · lacak v,. cok sicldetli bir nezaret ye nezaretıne mer uttur. omı • o . 
serlik vazifesini dahiliye memur - ve inz\batft tabi tutulacaktır. 

f 'h "t d b r' k .. 

Harbive na:ım Blnmberg bugün 
bevanattıı. bulunarak Almanyada 
ord•tr:ı:n hakimi mutll\k olduğunu 
ve H1tlerin ordıı !'amma irluede 
bu unacağını =:öylemiştir. Bu su· 
retle hücum kıtaatı ortadan kalk· 
makta "f! n 'nt zamanda Hitlerin 
idar~ mevkiine gecmeııini mucip 
olan ki;stahlık rJahi zail olmak · 

;---sk-
0

:-·;-~b---;-:---~-ri ___ k_a_la_r_U_ . -M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ-iı-:;{ 
k F b "k l U M"'d" 1..... .. K·· "k Y atl.,~ tarından M. Hierl yapacaktır. Maama 1 , o e en e ı ço mu-

Kur,una dJzllenlerln sayısı kemmel bir te!kilf\t ve disiplin sa· 
hlll belli de§ll hibi olan "SS,, yani "fırka polisi,. 

Bcrliı:, 5 (Hcsusi) - Almanya oldı:ğu gibi bırakılmaktadır. Hat
ahv~H ht-ıriiz: aydm!ımmaktan çok ta bunun yeni kuvvetlerle takviye· 

U%ak hulun'!lyor. 5on gUnlerde ö!- si dtlhi muhtemefdir. 
dtiTUl~ ve kc.rtuna dizilenlerin at• Hücum kıtaatı şefleri de cok 
lanm t•e sayumr teshil etmek bir !İddetli kayitler altına alınmıılar• 

tadır. 

Maamafih, Münihten gelen ha
berler, Baviyeralı rüesanın kurşu· 
na dizilmesinin Baviyerada husu· 
le getirdiği feveranın devam etti
ğini göstermektedir. 

Aı eri a rı a ar mum u ur ugunun uçu ozg V-. 
e11eıatında çalı,mak ve 150 lira ücreti maktua verilmek ~ 
hekime ihtiyacı vardır. Tal ip olanların diplomaları ile e.-t 
lı§hkları yerlerden almıt oldukları veıaiki ve nüfus hüviye& 
larını raptedecekelri bir istida ile 15 temmuz 1934 tarihiıı• 
Ankarada Umum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 
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ıl - V"'n.la 8 ı.c ı.uı1 l.JZ 1934 - · 

Dahiliye Vekili 
Tahkikata başladı 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l elefoo: 22925 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

12.000 Kilo Köıele l 
8.000 Kilo Vakete 

Pazarlık münakasası 10 temmuz 
1934 salı günü saat 16 da 

...... (BaftaraJL l lncu aayıfada) 

~ekil beyefendi doğruca vilayete 
ııuniıler ve ç.alıımağa baılamı§ -
lardır. 

Mlton Ventura Bey 
ne diyor? 

Trakyadaki yahudilerin hicreti 
rneseıesi üı.erinde dün '.Türk kül 
tür birliği,, reisi Tekin Alp (M:o
iz Kohen) Beyin ınütalcasım neş
retıniştik. Bugün de avukat Mi 
§on Ventura Beyin mütaleasmı 
neşrediyonız. :Mişon Ventura Bey 
§Unlan söyliiyor: 

"Trakyanın bazı yerlerinde vu
ku bulan uygunsuzlukları ıistemli 
bir ~tisemitizm tarzında telakki 
~bnek katiyen doğru değildir. 

Bunlar ancak bazı f ~rtler tarafın

kiyle yaptıklarına kati kanaat hu
sule geldiği zaman kendileri hiç 
bir sahada Türklerden farklı tu -
tulmıyacaklardır .,, 

Sovyetler de Yahudi aleyh· 
tarh§ını ezecekler 

Trabzon Yolu 
D J Vapuru um upınars Temmuı 

4.500 Ayak Amerikan Vidalas J 
3 Temmuz .1934 salı günü kapalı ı:arfla yapılan münakasasında tek

lif edilen fiatlar gali görüldüğünden dolayı pazarlıkla satın alınma. 

aına karar verilen yukarıda cinı ve miktarı yazılı üç kalem malzeme 
hizalarında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla satın alınacaktır. Şart 

na.meaini ıörmek ve almak istiyen ler her gün ve itaya talip olanların 

o gün ve ıaatte Kaaımpa§ada ki.in komisyona müracaatları. (3659) 

Belediye Sular idaresinden: 

Londra, 7 (A.A.) - Royter a
jansının haber aldığına göre, Tür
kiyede olduğu gibi Sovyet Rusya
da da Yahudi aleyhtarlığını ez -
mek için resmi t~dbirler alınacak-
tır. 

1 - idarenin Silihtar ve Karaa ğaç depolarından terkos köyündeki 

fabrikaya gönderilecek olan beheri 1.000 • 1100 kilo ağırlığında 300 

Türkiyede Yahudileri Trakya .l••••••••••••••1•I: adet font borunun nakliyesi kapalı zarfla münakaaaya konulmu§lur. 
dan kovduklarına kanaat getirilen D 8 n1• z y 0 11 arı 

P 8Z&r günü ıaat 20 de Ga

lata nhbmınclan kalkacak. Gidit • 

te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Dönüıte bunlara iliveten Of ve 

Sürmeneye uğnyacakbr. 

2 - Münakasaya ittirak edecek olanlar nakit veya muteber bir 
memurlar tiddetle tecziye edile -
cek ve Moıkovada Yahudi iıçileri İ Ş L E T M E S i banka mektubu olarak bet yüz liralık teminat vermeğe mecburdurlar. 

Acentclen l\ara\côv · Köprübaşı 3 T 1' l kl' t k d · d ki kl'fl tedhitten maznun edilen fazla i..,..i ı - a ıp er na ıya ı ara ve ya enız en yapaca arını le ı e-
n reı 42362 - Sirkeı:ı Mlihürda r za<lı-

hakkında takibat yapılacaktır. Han Telefon '22740 rinde tasrih edeceklerdir. 

,.ı dan vukua getirilen geçici ve mün
v f erit gayri kanuni hareketlerden "Deyli Telgraf,, ın 

dikkate değer bir 
Trabzon Yolu 

v A T A N lOVT~~':ıuz 
S A L 1 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
Zonruldak, lnebolu, Sinop, 
Samıun, Fat11, Giresun, Vak-

4 - Münakasaya iştirak edece k olanlar şartnameyi bir lira mu• 

kabilinde idare veznesinden alabi lirler. 

ı, 

E 
1, 

ibarettir. 

Feyizli ve bereketli olan Türki
Ye toprağında yetifftlek kabiliyeti 
olmıyan bir ıey varaa o da antiıe· 
ınitizna tohumudur. Tarih, bu hu· 
•uata pek belii bir ıahittir. 

Eaasen dahili ve harici siyaset 
itlerini çevirmekte ıöıterdikleri 
büyük kiyasetle ecnebi devlet a -
damlarına imtisal örneği olmağa 
li.yık olan Türkiye müdiranile Mu
ıevilere olan muhabbeti eaki bir 1 
&nane mahiyetini alan Türk halkı· 
tun antiıemitizm ıibi orta çağlara 
ait ve bazı yerlerde vakit vakit 
canlandırılmak iıtenilen bir mo • 
danın tesirine kapılmaktan pek u
zak bulundukları hakikatini teslim 
et1l'lemek icin kiSr veya sersem ol-
mak lizım gelir. 

Alri:ıanyada ı ıerızm kuruldu • 

yazısı 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesi yazıyor: Şark Av
rupaıı diplomaıiıi iki mühim is

tihaleye maruz kalmı,tır: 

ir tafatan, Yunan hükumetinin 
Londra ve Roma kabineleri tara
fından imza edilmiyen hiç bir Ak

deniz misakına İftİrak etmemeğe 

karar verdiği, çünkü Atinanın böy

le bir diplomatik vesikanın ltalya 
aleyhine müteveccih bir koalisyo
nu kolayla§hrmasından korkmak· 
ta olduiu bildirilmektedir. 

Diier taraftan ise, Kemalist 
Türkiyenin, munhasıran Sovyet 
Rusya dostluğunaistinat edemiye
ceğine kani olarak han ile sıkı bir 
antant aktetmiı olduğu ve yakında 
Tahrana askeri bir heyet göndere
ceği ~öylenmektcdir. 

fıkebir, Trabıou, Rize'ye. 
D&nliıte bunlara ilaveten 
Silrment, Ordu'y• ufraya· 
caktır. (37 ı3) 

lzmir süra't 
lskenderiye yolu 

EGE Vapuru 
lOTemmuz 

S A L 1 il de Galata nb· 
tamından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskeoderiye'ye 
gidecek Te dönecektir. (3721) 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

9 Temmuz 

5 - Talipler ihale günü olan 11 Temmuz 934 çarşamba günü sa• 

at ikiye kadar teklif zarflarını ida re heyeti batkitibine vermelidirler. 
(3702) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürl~ğünden: 
Aakeri Fabrikalar Umum müdürlüğünün Kırıkkalede bulunan bir 

eczacılık yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu eczacılığa talip olan -
ların: diplomaları, evvelce çalıştıkları yerlerden alacakları vesaild 

ve nüfus hüviyet cüzdanlarını rap tedecekleri bir İ8tida ile Anka
rada Umum Müdürlük Zat İşleri Şubesine müracaatları ilan olunur. 

(3713) 

Kiralık Kagir Hane ve Diikkan 
Beıiktat Akaralı Vakfiye İdare sinden: 

Betiktaıta Akaretlerde 38 numaralı hane ile 23, 28 numaralı dük
kanlar açık arttırma suretiyle kira ya verileceğinden talip olanların 

temmuzun on altıncı pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mez

kurda 54 numarada mütevelli kaymakam l ığ ına ve yevmi mczkurun sa· 

at on üçünden on beşine kadar İs~a l\bul Evkaf Müdüriyetinde id .... rc 

encümenine müracaat etmeleri. (2661 ) 
iu zaman bu cereyan medeni 
dünyamn bir çok yerlerinde az 
çok akıüli.meller doğurmu§tur. 

Fakat, memleketin en yüksek irfan 
ocağında Almanyayı terketmeğe 

lllecbur olan Muıevi alimlerine ge
ni, biryer verildiği Türkiye dere· 

"Anadolu Ajansının notu - Bu Pazartesi 19 da Sirkeci A k ~ F b •k J U M ••d •• J d 
husuata aali.hiyettar mahafilin ma- rabtımıodao kalkacaktır. (3712) s erı a rı a ar . u ur üğün en: 
lumatına müracaat eden Anadolu 111••••-••••llİlıı••ll Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kır•kkale Fabrika ve mü
Ajansı, bu haberin asıl ve esas! ol- eaaesatı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75 : 98 lira ücretle bu va

zifeye talip olanların şeı·aiti anlamak üzere, diplomaları ile nüfus 
Ceainde hiç bir yerde bu cereya - madığını beyana mezundur.,, 

tun manasızlığı fiilen gösterilme -
lllittir. Hitler A iman yanın 

Muhterem Baıvekilimizin, zik - Türkiye sefirile konuştu 
l'olunan esefli vakaları haber alır Berlin, 7 (A.A.) -Başvekil M. 
'lbıaz neırettikleri re.mi tebliğ ile Hitler, Almanyanın Türkiye sefiri 
'Üyük Millet Mecliainde irat bu • M. Yon Rosenberg' i kabul ederek 
)\ardu'kları aon nutukta kulladıkla- uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
l'ı liıanın fevkalade samimiliği bu l , .................... . . _...._.lllllR R 
quausta zaten müesellem olan bir ii ................. -... --...... 11 1111m1::H 

h•kikati bir kat daha teyit etme· İ! Yurttaş ! Ü 
lııit midir?. ji Az, çok kazancından mutlakail 

Teık'ıla· t · k 1;
1 

tasarruf vazifendir, borcundur. i·:: 
ı eaasıye anunu ve • B . . . :. 

Ji•lk Fırkasının nizamnasemi mo- . unu ıyı bıl, belle ve yap. ii 
dern b' t 1.kk' I •11• k "lt" • Mılli lktzsat ve Tasarruf Cemiyeti i: u· e a ı o an mt ı u ur Ü :: 
eaa.aını kah 1 k d .:=a:a11:1111111111::::ımw.ı:n::nım:n11 ..... 11ii d n ve ır eaaaını re -
etınit değil midir?. ' Mısır, Suriye ve ırakla ticari 
Bu vesileden iıtifade ederek mUnasebetlerde bulunan-

~uaevi vatandatlarımıza ! U mü -j ların dilekleri 
k~ın no~tayı hatırlatmak isterim Türk of isin şehrimizde bulu .. 
I 1 va..zıfeleri vatandatlık bağ- nan lıkenderiye mümessili Mitat 
~rını, Türk kültürünü tama- Bey per§embe gününe kadar her 
n~n heniınaernek auretile daha zi- gün saat 16-17 arasında Mısır, 
e .e kuvvetlendirmektir. Katiyen Suriye, Filistin, Erden, Hicaz ve 
tnın olabilirler ki bu vazifeyi hak- Irak ile ticari münasebette bulu -

Tayyare Piyangosu 
3 Üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
A.g~ıca: 10.000, 5.000, 4.000 Liralık 

ıkramiye ve 20.000 liralık bir 
mükifat vardır. 

Istanbul Kumandanlığı 
hüviyet cüzdanlarını ve va .. sa evvelce çalı•tıkları yerlere ait ve•a'ık'ı 

atı nalma l'omi } Onu ıJ~nJan. ~ 0 

.. _______ , ______ ,, Umum Müdürlüğe hitaben yazacakları bir istidaya rapten l:Jmum 

Ankarada M. M. V. Satın -
alma komisyonundan: 

Hava kıt'aları ihtiyarı için 
11460 metre mavi renkte kış
lık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 23/7 /934 ı>azar
tesi günü saat 15 tedir. Talip
lerin nürnune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplariyle 
Ankarada l\'I. 1\1. V. Sa. Al. 
Kom. na müracaatları • 

(3054) (345i) 
* • "' 

Ankara l\1. lU. V. Sahnalma 
Komisyonundan: 

Hava kıt'atı için Eskişe· 
hirde yapılacak olan birinci 
sınıf tayyare hangarının in • 
şası kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Şartname ve 
projelerini görmek isteyenle
rin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek ~ 
Jerin 25 /7 / 934 ~arşamba gü -
nü saat 10,30 dan evvel temi
nat ve teklif mektuplariyle 
1\1. M. V. Satınalma Komis. 
yonuna müracaatları. 

(3057) (3505) . .. . 
Ankara M. l\f. V. Satınalma 

Komisyonundan: 
Hava kıt'ah için Diyarıbe. 

Müdürlük Zat işleri Şubesine müracaatları ilin olunur. 
(3712) 

kir Alipınarda Tayyare garni 1 •1111nıı•ınııııınımımınırnıııınnnııııııınııımıııaııııııııı.ııır. ı• 

zonunda kanalizasyon ve s1 ı A K B A 
deposu inşası kapah zarfk 
münakasaya l<onmuştur • . 
Şartname ve projelerini gör il . ~nka~~da. AK~ A kıta p 
mek isteven]erin her gün ()ğ evının bırıncı şubu ı modern 

1 d 
· .. k bir (ekilde Maarif Vekileti 

e en sonra ve muna asa) :· . 
• t• k ed ki · 26/7/9~ karş111nda açı n:ı,tır. A K B A 
ış ıra ece crın v k' t 1 . h d ' . 
perşembe günü saat 14 ter 1 ap ev erı er ılde kıtap . 
evv~I teminat ve teklif mek · ıi:l mccır.ua, gazete ihtiyaçlanna 
tuı>lariyle Ankarada M. l\1. y c~vap vermektedirler. Gere:( 

. .. kıtap arınııı itrek kırtasiye-
Satmalma komısyonuna mu i · · , k A KB A nııı en ucuz o.ara 
racaatları. (3056) (3506) k't 1 • d t d ·k d 

ı ap ev erın en e arı e e· 
• • • bilirsiniı. Devlet Matbaaisı 

Ankara ~I. M. V. Satmalmr kitapları ve VAKiT' ın neşri· 
Komisyonundan: vatının Ankarada satış yeri 

Hava kıt'atı için Diyarıhe . i AK B A kitap ev eridir. 
kir Alipınarda ikinci sınıf biı 1 Al\BA !\1rıkC'ıl Tddon 
hangarın inşası kapalr zarfh Bir ııci ~ube 

inci .. ube :-Jıman PJzaı 

. 3 1J7 

. liO I 

münakasaya konmuştur. 11._11111111111 .. ı~ıııwıııııııımuııımıııı u ını 

Şartname ve projelerini gör· Doktor . Op~ratör -
mek istiyenlerin her gün öğ· 
leden sonra ve miinakasaya A'1met Asım 
iştirak edeceklerin 26/ 7 /934 Doğum ve kadın hastalıkları 
perşembe günü 10,30 dan ev· 
vel teminat ve teklif mektup· 
lariyle Ankarada 1\1. M. V. Sa 
tınalma komisyonuna rnüra · 
caatları. (3055) (3507) . ........................................... . 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşrİy•t müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbuıı - lstanbul 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
: crrahi hastahkları mütehassısı 
l\ l uaycııc saatları . 10 12 Orı aköy Şifa 
) urdu 15· J 8 Be' o~lıı istiklal cad J 9 

- Tcldon 42221 \ e 41960 -
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..... SA TIE VBDtilllrleri--
ve f evkalide tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
c89:i) 

1 Devlet Demir yolları llAnlarl 

Musabaka ile Memur 
Alınacak 

Devlet Demiryolları muhasebe m.üdürlüp içia muaabaka ile 
memur alınacaktır. Verilecek Dcret ma1abakada ghterilecek 
liyakata g&re 80 -150 lira araaındad1r. 

Türk olmak, Askerlikle alika11 bulunmamak veya müeccel 
olmak, sıhhi muayenede hizmete elnritli olduğu aalaıılmak ıarta 
ile Mülkiye, Üniversite ve Yokaek Ticaret mektebi meıualana-
dan talip olanların musabaka gllnü ve ıeraitiai &ğreamek Ye 
veaaikini ibraz etmek üzere hergln Aakarada Muhasebe MOdür
IOiOne lstanbulda Haydarpaı• Iıletmesi Mu'ul Mubaıipli;iae 
mliracaatları. (3590) 

r 11a:nm11•••••--•••• Fatih - Saraçhanebaşında :s:cmıımm 

ı Hayriye Lisesinde 1 Bakaloryaya Hazırlık Kursları 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BAN~A51 

1 
Birinci •e ikinci denenin her zümresi için reaml liaelerin 

tanıamıı muallimleri tarafından idare edilen kurslar açdmııtır. I ~ 
Arıu edenlerin bergün mektebe müracaatları. • ,,...,., 

(Telefon: 20530) (845) HU&.V.ı, lll•m••••-m111•m·•--"•--111-:za---· · .... --= ..... ·· ~ . ...:: ~ -· ··- ... ___ ...... ____ .................. --..................-.......... ..._.......... / 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden; 

3000 Metre efrat kaputluk ı•· 
yak kumq. 

3500 Metre erf at kaputluk fa
y ak kmaş. 

Açık azaltmaıı 9/ temmuz/ 934 
Pazarteai ıaat 14 te. 

1300 Metre 
kum af. 

talebe elbiıelik Açık azaltmaıı 9/ temmuz/ 934 
Pazarteıiıaat 16 da. 

4000 Kilo ı hı na 
500 Kilo beyaz peynir Sah süntl aaat 14 te. 

2/ 7 / 934 tarihinde kapalı zarfla münakasaya konulan yukarıda · 
yazılı kumaılara teklif edilen fiatlar gili görüldüğünden hizalarında 
ıöıterilen gün ve ıaatte açık azalt ma ile alınacaktır. Makarna ile 
peynir de hizalarmda göıterilen tarihlerde münakasai alenjye ile ah· 

,.~. 

. 

B , 'KT'REN 1 1 1 • 
RAb-IAT-bOCQ 

nacaiından gerek kumqluın, ve ıerekae makarna ile beyaz peynirin ~:::nmnnmnm:::mı:::=m:ım:ıı::==nırs::s:nnl ı ıstanbul Beledlyeaı llAnları J 
f&l'bıameaini ıörmek iıtiyenlerin her ıün, ve azaltmıya ittirak ede- İ Adalan güzelleştirme ~ 
celderı"n yukarda yazdı ıün ve saatlerde Kaaımpa-da kiin komi.. • • • Kadıköy Belediye Şubeıinden: Kadıköy Vapur lakeleıi kutum• 

:r- cemıyetı d · 1 ka k yonumuza müracaatlan. (3618) daki Neftaendikat benzin iıtaayon unun enıze nazır o an ar ıı • 
taraf mdan bu yaz mevıimi mımn duvarı önüne müıadif ve geçen ıene Suruki tirketine ilin ta• 

!inhisarlar U. MüdürlüQünden: 
Şartnameainde yazılı evsafta bet yüz kilo Arap sabunanun pa

zarlığı 9 - 7 - 1934 tarihine müıadif pazarteıi ıünü aaat 16 da 
icra kılmacaktar. Taliplerin o/o 7 buçuk temintlan ile müraca 
atları ilin olunur. (3627) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

321 adet uç leYha 
260 ,, Kite beat 

, 

6507 adet koadanHr bormu 

5175 kilo pe1'İD çiwiıi 

1 
Ka~ ıarfla mllaakUUJ 24 

Temmuz 934 Sah pi 
uat 14 te. 

1 

Kapab zarfla mlbaakalUI 24 
Temmuz 934 Sala ptl 

... t 15,30 dL 

1 
Açık ualtm• 24 T emmaı 
934 Sab .... uat 16,30 ela. 

Deaiz lmnetleri ihtiyaca içia JQkancla miktan yazdı uç 
leYlaa ile klfe beatler koadeaHr borulan kapalı zarfla per~ia 
p.Ueri apk azaltmaya koaanlfhlr. 

Şartaamaiai almak isteyenlerin 
iftiralc eclecelderia de yukarada ya11la 
papda klia komiı1ona mOracaatlan. 

ber sBn •• mlaakuaya 
rD• Ye uaUerde Kamm

(3464) 

Diyarbekir Belediyesinden: 
(37323) Otu yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli ketifli Diyar· 

lteldr Elektrik U.İsab hafriyat ve inpat kıımmm kapalı zarfla iha
le süaü 19 - 6 - 1934 aah aünü aaat on ikiye kadar talip zuhur 
etmedijinclen ihale huaünden itibaren otuz IÜJl zarfında pazarlıkla 
intaç edilecektir. Taliplerin 19 -7 - 1934 tarihine kadar Belediye
ye miiracu.tları ve prtname ve projenin latanlnıl ve Diyarbekir 
Beledi,elerinden tedarik edilehileceti ilin obmur. .(3708) 

için tertip edilen ıenlikler liki için kiralanan mahal bu ıene dahi ayna makıatla ve taliplerin a• 
12 Temmuz perıembe aktamı ra11nda aleni müzayede ile ihale tarihinden itibaren Mayıs 1935 IO' 

Yat klübü babçeıinde nuna kadar kiraya verilecektir. Tekarrür edecek bedel Ye rüsumunu 

Ad ı R .. •• def'aten ve pefinen vermek tartile talip olanlarm 29-7-1934 tari• 
a ar eVUSU hine müsadif pazar ·ıünü saat 14 te Daire Encümeninde hazır bu· 

ile ba9llyor lunmaları ilin olunur. (3735) 
Bu revü Ekrem ve Cemal Re-
tit beyler tarafından ıureti Kadıköy il inci mektep tamiri: Teminat 42 lira 
mah111S&da hazırlanmı,br • Çubalclu Gaz depolarında kiremit ve dere tamiri: 29 lira 
Ertutrul Muhain Beyin ida· Vakarda yasılı itler pazarlıkla yaptmlacaktır. Talip olanlar k• 
reai altında Şehir Tiyatrom tif enakmı ıörmek üzere her IÜ n, puarlıla ıirmek için de hizal 

(Dariilbedayi) aüzide artist· rmda yazılı teminat akçesi makbuzu ile 10 - 7 - 1934 aab · 
leri tarafmdan temıil ıaat on bete kadar Levazım Müd ürlüiüııe müracaat etmelidirler. 

edilecektir. ( 

Temallden eonra ı~ 
vakte kadar dana 

edilecektir. 
Sabah saat üçte avdet için va· 

purvardr. 

Kartal Emirli köy mektebi tamiri : Teminat 22.5 lira 
,, Kurt k&y ,, ,, ,, 17.9 ,, 
,, Kama ,, ,, ,, 2.5 ,, 
,, Yayalar ,, n : " 32.5 '' 
,, yakacık ,, " ,, 17 ,, 

Beyoilu 28 mcı ,, ,, ,. 19.S ,, 

,, 7 " " ,, " 35.S ,, 

Davetiye almak için Cemiyet 
n•mına Büyikada Yat kulü
büne ve Tepebqmda Şehir 
Tiyatroıuna (Darülbedayi) 

Yukarda yazılı mekteplerin tam iri açık münakasaya konulm 

Müracaat edilebilir. 
Talip olanlar ıeraiti anlamak ve k eıif enakını ıörmek üzere Le.
zım Müdürlüiüne, münakasaya ı irmek için de hizalarında yuılı 

lıı•H-•••• --•aırı•mıu111111111111111111 ıaıaı11111111aıua:n:uımaı minat makbuz veya mektuba ile 30 _ 7 _ 1934 pazartesi pnfl 

Dr. Hafız Cemal at on bete kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

Dahili baatabldar. ~= •teha111sı 
c- " ............. ~ 

.............. 2i • 6 p bclar 

JıtullaJ• DiqaJOlada (1JI) DU• Ankar .. .. • "f •ı • d ~b'--'- " 235 d --a. ....... k-W-inde butalaruu a vı ayetı çı tçı erme •a• '™ uzere a et sap 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 

k-INI eder. Maa,..,...._ ve n t'"'" 26 temmuz 934 per,embe IÜJlÜ aaat 15 te ihale edilmek üzere 
fanu: 2239d. zarf uıulile münakasaya konubmqtur. 

Yalık ik-metsih telefonu Kandili Şartnameyi aörmek iatiyen taliplerin Ankara, latanbul, 

( 

38 - Be1ıene,i 4L Buna ziraat mlldürlülderine Adapuar ve laeall ziraat memaır11 
nna müracaat etmeleri ilin olmar. 


