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rakya hadiseleri Şahenşah Hz.nin 

~
11~•hiliye vekili Şükrü Kaya B. kumandanlarımıza 
e Uz Trakyadadır.. Baıvekil 11- iltifatları .. 
t P&fa Hazretlerı taraf mdan 

lllQr olduğu yahudi muhacereti M k" H ·· k ·· d d •• ·· 
eıeı . . . . . . a u u um arın onu-

eıının tahkikinı bıtırmemıı· •• •• ' • 
• Bununla beraber bu itin ma- şunu parlak şenhklerle 
Yeti lıtanbula gelmit olanların kutluladı 
~rinden bir dereceye kadar an 
dıyor. 

lürkiyede yahudilere kartı ne 
ili, ne de aiyaai bir dütmanlık 
lttur. Olıa olıa son zamanlar -
hariçten gelen bazı yahudi a· 

Ylarlığı propagandası Trakya
~ bazı yerlerinde esası iktısadi 

n ferdi husumetleri canlandır • 
.•!, Yahut muhitlerinde bir yahu-
1 dütınanlığı cereyanı açmak su· 
'yle ortalığı karııtırmakta men-

ıörenleri harekete getirmiş 

. 1lllabilir. Binaenaleyh ıon ha
ı. leri bu v~ziyetin ~ir netic~ıi 

r,k telikkı etmek lazım gelır. 

tier Edirneden, Çanakkale-
'll, Geliboludan, Kırklarelinden 
tlerı yahudi aileleri vaziyeti bu 
kilde görebilmit olıalardı her 
ide yerlerinden kımıldamazlar • 
' Ortaya bir hadiae mahiyetin· 

~ ~İr hareket de çıknıı§ olmazdı. 
etlerini terkedenler bunu takdir 
dttrıedikleri gibi bir kısmı da bir 
. •ın propagandacıların ve tah· 
kçilerin sözlerine ve hareketleri

Kumandanlarımız 
şeref ine parlak bir 

ziyafet verildi 

Buzat hükümdar tarafından İran top
raimda kumandanlarımıza mihman
dar tayin edilen lran Hariciye Nazrrı 

Kizimi Huretleri 

Gazi Hz. 
Ankaraı1ı 
Şereflendirdiler 

Ankara 8 (A.A.) - Reisicüm
hur Hazretleri bugiln saat 12 de 
şehrimizi teşrif buyurmuıtardır. 

Başvekil İsmet Paşa Hazretleriyle 
Nafia Vekili Ali, C. H. Fırkası u
mumi katibi Recep Beyler Gazi 
Hazretlerini yoldan karııtamışlar
drr. 

istasyonda da Büyük Erkim 
Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa 

Hazretleri. diğer vekiller ve mebus
lar, billı-num vekiletler erkim. An· 
kara Valisi ve Enmiyet müdürü ta
rafından sclamlanmıılardır. Kala
balık bir halk kütlesi Gazi Hazret· 
lcrini şiddetle alkrtlamıştır. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü1tü 
Beyle eski Tahran elçimi% Hüsrev 
Bey Rcisicümhur Hazretlerinin re
fakatinde gelmitlerdir. 

Bütün ormanlar 
Devlet tarafından 

işlettirilecek 

Orman idaresinin müstakil 
bir mali teşekkül haline 

Uç adım atlamada yeni bir rekor 

lstanbul, Atina şampiyon 
ları berabere kaldılar 

Maç biraz sert fakat zevkli oldu. lki 
taraf da birer sayı yaptılar 

konulması düıünülüyor Galatasaraylılar tarafından tertip edilen Spo: ~a~ramının ~ki~ci gün~ de dün ya: 
.. ... pılclı ve ilk günde alınan neticelerden da ha ıyılen elde edıldı. Atletızmde yenı 

• An.kara, 8 <.Hua~I) - Hükume- bir Türkiye rekoru kazandık. Futbolda birer sayı 'ile berabere kaldık. Tafsilatınt 
tın 929 aeneıınde ılk defa olarak bugün dördüncü sayıfamızdaki Spor si\ tunumuzda okuyunuz. Buradaki resimle· 
memleketimize getirttiği Alman- rimiz üç adımda yeni rekor yapan Pulyool ile Beşiktaş - Panatinayikos ta kımlan ma 

luYllıet vermiıler, kendilerinin 
"'1la nakilleri hükGmetçe ve· 
İ! bir karar icabı zannetmi, -

yanın yüksek orman mektebi pro- çından evvel iki tanf reisleri arasında bayrak teatisini ve maçta bir hücum 
Maku, 8 (A.A.) - Şahenşah fesörlerinden M. Bemhard, tek· vaziyetini gösteriyor ... 

Hazretleri~nizhar buyurduk~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•t etmiyeii .. yanı;; bi~ ·zan 'ttftri
~•lerini ve i,lerini bırakıp yo-
çık1ııı,lardır. 

Mehmet ASIM 

ı t Uncu sayfa:ım ı inci .Utununda) 

- • .,. .. ·~ ........ : ... .,. m ihmAnrtarla'l'I ÜCÜil• 
dl kofôrau mıifelfiti birinci ferik 
Ali Sait Pa,a, refakatinde kolor
du kumandanı Abdurrahman Na· 
fiz Pa!a ve erkanı harbiye reisi 

(Devamı O uncu aayıfanm G fncl sütununda) 

Darülaceze nasıl bir 
müessesedir? 

mil ormanları gezdikten ıonra bir c: 

uornar.ı.., ... "~ .. -v~\ç)e Papen, fflndenburgla görüşmiye-gitti 
mitti. Ziraat Vekiletince hazır • 

)anmakta olan yeni orman kanunu Al d 3 •ı 
layiha11 katiyet keabetmeden e• - manya a mı yon 
vel bunun bir de Profesör tarafın. • 

d~~. gö~den geçi~iJ-~esİ muvafık ı·nsan mu··sellaA h ·vazı·yette' 
gorulmu§, Profeaorun tekrar mem- • 
leketimize gelerek maddeler üze
rinde mutaliasını bildirmeıi ka -
rarlatmıttır. 

Ziraat vekili Muhliı Beyin hazır· 
)anmasında uzun müddettenberi 
çalıfbğı yeni orman kanunu layiha 
aı birçok yeni ve mühim eaa•ları ih 
tiva etmektedir. Liyihaya göre 
Türkiye hudutları içindeki bütün 

ormanlar ve hatta evkaf ormanla
n bile devlet tarafından istimlak 
ve idare edilecektir. HükUmet, 

Bir ihtimale göre bu üç milyon silah
lının yüzde yetmiş beşi tekrar 

hücum kıt' alarına alınacak 
Tan gazetesi

nin Berlin muha· 
biri 4 temmuz ta· 
rihile yazıyor: 

Bqvelik Hit· 
ler dün Neudeck· 
e giderek reisi -(Devamı O unc·ı ~ayıfann l inci aUtununda) 

, ____ ._.._....,. ... ____ , cumhur Hinden -

BıT 1G;;.AT burga 30 haziran 
V' U.lY hadiseleri hak-

. Dürüst /ngilizlere bir kında izahat ver· 

dost igkazı J di. Hindenburr 
tabii olarak ken • 

Yazan:Behset Kemal diıini tasvip etti. 

5 İnci sayıfamızda Hitler ondan ıon

Eğlenceli yazılar 
7 nci sayıfamızda -- - - -

Bilgi müsabakasında 
kazananlar ve hedi

yelerimiz 

-
Lise talebe•i aruında açbiumz 

büyük bilgi müaabablannm neti
celerini geçen haf ta bildirmiıtik. 

Müsabakanuzcla birincilik, ikincilik 
it ~olt ı.:_ . ~ 1 ve üçüncülük kazanan hanım ve 
bit -&lll&Caız ıhtiyan .. 1~ ! Beylerin mümlriin oldaiu takdirde 

)erdir? Bunu hcme:\•okağa bırakılmış çocuğu banndır~n Dar; ac~ze n~- · bugün öileden .onra saat on albda 
tl'\lr ltaıni§, e.aıb tetkik crkes bilmez .. ATkadaşımız Ye~ta ag~p e: um~ idarehanernize plmelerini " heili· 
•ittıı "hrıdttıcı .. azılann ~- . Yapnu-ş tır. Bu tetkiklerı tesbıtb el enk ço yelerini almalannr rica ederiz. l 

h etlnıbd ·· " . ırınciıini bugün 9 uncu sayıfarnızda u aca sıruz. 
-., tiat en usttekrnc~ D .. ~ 1 da ba '9 ·-------------·, tekinde d ' aruıacezcde banndmlan anormal kız ar n zı. 

e aahat kadınlardan bir kısmı yatakhanelerinde görülüyorlar. 

ra kabineyi top-

ladı Ye huıuıi bir j 

kanun kabul e- 30 Haziran hadiselerinden sonra: Fon Papen'in evinde tev 
dildi. Bu kanu- kif edildiği günler, evin kapısı askeri muhafaza altında .. 

na göre 30 haziran günü yapılmıtl sule nihayet vermektedir. Gerek 
olan tedip ve tenkil harekatı dev-• bu son tedbir, gerek Rayiıver ku
letin emniyetini muhafazaya müs· mandanı Ceneral von Blombergin 
tenit olduğundan kanunidir. Ra- müdahalesi cok açık bir surette 
yİfver (Alman ordusu) memleket· gösteriyor ki Rayiıver son hadiae
te dahili bir harbi bertaraf etmek lerden büyük bir muzafferiyetle 
için aldığı ceıurane tedbirlerden çıkmııtır. 

dolayı ordu Ye kabine namına Hit- Bundan sonra hücum kıtalarına 
lere teıekJ<ür etmiıtir. Bundan İstikbalde verilecek vazife ve mev
oonra bbine yeni bir kanun daha kiin,i için eski teıkili.b ta • 
kabul etmittir. dil ecektir. Bununla beraber 

Bu kanun mucibince t imdiye ka· evvelce ~~ıtalarının şefi ka· 
dar hücum kıtaları kumandanı hine ,,oızasınrlr." t ... lıOlcki edilirken 

l #------.-kabine azasından iken artık bu u- (8e"8.Qıı ıo nm tJIŞıluın birinci sütununda). 
r ~ .J<' 
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Fransız - lngiliz görüşmeleri 
Rüşvet suçlularının 

tecziqeleri istendi .... iki devlet lıariciye na
zırı buqün görüşüqor 

Müzakereler, Avrupa siyaseti üzerin
deki müşküllerin hallini istihdaf ediyor· 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa ha- ği gibi yeni bir siyasi vesikanın 
riciye nazırı M. Bartu ve bahriye imzasını istihdaf etmemektedir. 
nazırı M. Pietri ile İngiltere hari· Bu mülakatlar, Arupada her yeni 
ciye nszırı M. Simon ve M. Eden ·müşkülat çıktılı vakit Fransa ve 

arasında müzakereler pazartesi İngilterenin aralarında istiıarede 
günü hariciye nezaretinde başlı - bulunmak ve birbirlerine yaklat • 
yacaktır. M. Makdonaldin gay - mak temayüllerini ifade eder. 

bubeti esnasında hükumete riya • ı iltere Avrupada bir .itti· 
set eden M. Baldvin Franıamn mü- ng faka' aokulacak deill 
mesaillerine bir öğle ziyafeti vere· 
cek ve kendilerile görüıecektir. 

Müzakerelerin programı M. pj. 
etrinin Londrada kalabileceği 

müddete bağlıdır. Şayet M. Pi • 

Birminıham 8 (A.A.) - Bir • 
minghamda söz söyliyen M. Ne -
viJle Çamberlayn, ezcümle demit
tir ki: 

ctri, Franıaya M. Bartu ile bera • - Fransız hariciye nazırının 
her dönecekse bahriye müznkere· lngiltereye seyahatinin lnıiltereyi 
leriyle Avrupa siyaseti hakkında- Avrupada yeni bir ittifaka tokmak 
ki noktai nazar teatileri müvazi ile alakadar olduğuna ve bu ni • 
bir tekilde yürüyecektir. yelle yaphiına halkı inandırmak 

Halbuki M. Pietri, lngilteredeki için bir gayret ıarfeyle:liğini gö -
tkametini uzatacak olusa M. Bar· rüyorum. Bu iddialarda hiç bir 
tunun mülakatları hemen hemen hakikat olmadığını söylemeği faz. 
umumi siyaıel meselelerine inhi • la bulurum. Hiç bir yeni ittifaka 
sar edecektir. Fransa noktai na· girecek ve sulh için yaptığımız 
zarının izahı büyük bir alaka ile gayretleri gev!etecek değiliz. 
beklenmektedir. lngiltere yeni taahhUdata 

Amerikanın büyük gemiler yap· glrltmlyecek 
mak siyasetinde İtalyan progra - Londra, 8 (A.A.) _Fransa ha-
mını behane ederek ısrar edebile- riciye nazırı M. Bartunun seyaha· 
ceği Londr da malumdur. Bin:=.:•-.-~ ..... ,~~- -:AA·'"-...... · -----,..-··-

eqa1e,rr n~ı ıiler IIilyanın ba n- day Timeı, lngilterenin yarın 
ye sa\t.-.sındaki fikirlerinin Franıız ba§lıyacak olan müzakerelerde, 
siyasetinde ne derecede müessir teahhüdata girişmiyeceğini bildir· 

ltalya ne istiyor? 
Arnavutluk Halkan ittif a- J 

ıılar 

kına girme~eli! Metr Sa/em ve Faraci Efen ... 'be 
Avrupa gazeteleri, İtalyan filo- d 1 "'~cl 

sunun Draça muvaıalatından son· di/ere İstenen Ceza ne İT 11
11

11 

ra vaziyetin bir aralık ne kadar Ankara, 8 (Huıuıi) - Rütvet suçluları Metr Salem ve Lcon f4tinı 
ciddi bir şekil aldığını yazıyor. ci efendilerin muhakemelerine bu gün devam olundu. Muhakenı 

Deha diyor ki: huaünkü celsesinde .l"afıadan gelen rapor okundu. Müteakiben 111 1"e 

Birinci ltaly~n. f~losuna me~au~ deiumumi iddianamesini serdetti ve ~ürm.ün sab~t görüldüğünü !ı::
be§ harp gemısımn 28 hazıran sürerek suçluların cezalandırılmala rmı 11tedı. lddıa makamının JR± "' 
da hareket etmesi lazımdı. hal • ğine göre Metr Salem efendi ceza kanununun 223 üncü maddesi d. IG 

yan sefirinin bazı metalibatta bu- Jetiyle 220 inci, Faraci efendi 226 mcı madde delaletiyle 220 1 tlec: 
lunması gemilerin hareketini tehi· maddelerle ceza göreceklerdir. Met r Salc:m efendiye bu maddeler j-1• 

re uğrattı. cibince üç aydan bir ıene kadar hapiı cezaaı verilecek fakat ' ~ . 
Sefirin istedikleri §Unl~r~ır: nın yarısından üçte ikisine kadarı indirilebilecektir. ~ 
1 - ltalyan mekteplerımn açıl· Muhakeme müdafaa için 1ıelecek pazara b1rak1ldı. 

ması. 

2 - Ceneral Parianinin riyase
tin deki askeri heyetin u·deti. 

3 - Evvelce ltalya tarafından 
verilen topların iadesi. 

4 - Hava hatları imtiyazımn 

uzatılması. 

5 - Balkan itilafına ademi itti
rak. 

Bilhaasa bu ıon talep ıayanı 

dikattir. Arnavut hariciye nazm 
Cafer Vilo, bir taraftan ltalyan 
filosu hareket etmeden Arnavut -
luğun hiç b;r r•ıüzakerede buluna· 
mıyacağını bildirmiı, diğer taraf
tan da başka devletlerin, bilhaasa 
lngilterenin müdahale yardımını 
iatemiştir. 

L.iseler on iki sınıf 1 

oluyor 
Ankara, 8 (Huıusi) - Önü · 

müzdeki derı senesi batından iti· 
haren liıelerin on iki sene olması 
mukarrerdir. Ancak bu karar on 

ve on birinci ıınıflar için muteber 
deiildir. Dokuzuncu sınıfta bulu· 
nanlar on iki ıene okuyacaklar • 
dır. 

Bira fabrikası bitti 
Ankara, 8 (Hususi) - Gazi 

çiftliğinde yaptırılan bira fabril<a· 
11 ikmal edilmiıtir. Ağuıtoı ba · 

Arnavutluk hükumetinin kati tında bira istihsaline baılıyacak • 
vaziyeti kartısında İtalyan filoıu• tır. 
na hareket emri verilmiştir. 
~l,an~ ~ .... tla.L.•- ---! L!

lakım v&kayi ile kartılatmamız 
Emnivet islerinde 

Tcuıcuuöueı 

Müşavir ataşe~t 
kommersiyaller ~ 
Ankara, 8 (Huıusi) - Ofi . 

tayin ettiği miitavir atafe kom 

aiyallerden bir kaçının lıtanb 

kalarak iktrıadi tetkiklerde bul 
malarr ve tayin olundukları Y 
bilahare gitmeleri kararlaftı. 

iskan umum müdürü 
Ankara, 8 (Huıuıi) - lskiJI 

mum müdürü latanbula har~id· 
etti. lstanbuldan Bursaya gider.ooıc 
tetkiklerde bulunacaktır. ~! 

Belediye intihabatı 
hazırlıkları 

--. 

olabileceğini çok merak ediyorlar. 
Dün aksam aiyaai mahafilde FTan-

• • 

çok muhtemeldir. Her halde İtal
yan hükumetinin bu meselede ko· 
}ayca ricat etmesini beklememek 

ınektedir. ı· d 
azım ır. 

İngiltere, yeni ittifaklar yapmı- d k 

beıinci §ube müdürlüğüne altıncı 

§ube müdür muavini Şükrü, yerine 
Ankara emniyet memuru izzettin 
Beyler tayin edildiler. 

Bir nahiye lağvolund 
Ankara, 8 (Huıuıi) - Bal 

sirin Y eniköv nııh1vl"-; 1 iı~Yc~İ aız - İngiliz müzakerelerınin ma· 
hiycti şöyle hulasa ediliyordu. 

M. Bartunun ziyareti mühim bir 
ıiyasi hadise olmakla beraber 
muhteJif işçi fırkasının iddia f!lti· 

yacak ve emniyete müteallik yeni Amesterdam a arz-
teahhüdata ıiriımiyecektir. lnıil· şıklıklar devam Dahı·ıı·yeVekı.)ı· Edirned 
tere bu huıuıta Lokarno muahe~e- J • OT 
si teahhüdatı İli! iktifa edecektır. e ıy 1 k ı d 

Amıterdam, 8 (A.A.) -Am~ t h •• t a arşı an ) 
t rdambelediye reiıi, askeri zabı- eza ura .,. e k .. 

Uç Baltık devleti• tayı ihtara lüzum görme ıızın Edı'rne, 8 (A.A.) -Dahiliye Vekili Şükril Kaya Bey refakatler.İ. kullanmak emrini vermittir. Dola· . 

1 nu sokaklarda ıezen Trakya umumi müfettiıi lbrahım Tali, dahiliye huıusi kalem nı 

d • • ı A f ~·maslı m.~;;; .. "imek tehlikeıine rü Ekrem Beyler. ve yaverleri bulun duiu halde bugün saat 18 de arasın a ıtı a ımıe ~r o uru neye ıelmiılerdir. 
maruz u~. . . ·-fıa•atın dur· Şükrü Kaya Bey vilayet hududunda Edirne valiıi Salim Özd 

Kaunas, 8 (A.A.) - Üç Baltık 1 

devleti arasında mınt&kavi ıbir iti-ı 
lif akti için Estonya, Letonya ve 
Litvanya mümeaailleri araıında 

bugün İptidai bir konferans yapıl
mıttıt. 

Lltvanya, Lehlatanla 
anla9acak 

Riga, 8 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdığına' göre, Litvanyanın ha • 

rici siyaıeti yeni bir faaliyet dev· 

reıine girecek ve Lehistan ile an· 

laımayı ve bir Baltık bloku teşki

lini istihdaf edecektir. Anlatıldı· 

ğına göre Sovyet hariciye komi • 

serliği ağustoı bidayetlerinde Bal· 

tık devletleri mümessillerini Mos· 

Beledıye reısı, ıg 1 :ı d •- J 
• ld' - · ni ıöyleımi•tir ve diier birçok zevat tarafın an "artı anmıttır. . ması lazım ge ıgı :ı • • d' · h' h ld" ' d 

. . . k 1 kların komünist Dahiliye Vekilı Bey ken 111nc ie ır namına Of ıe mız Şımdıkı argaıa 1 B k l 1 t kk" • 
.. k.l l"ıst fırkaların belediye reiıi Ekrem eye ve artı ayıcı ara ayrı ayrı efe ur 

ve musta ı soıya 1 d" · · l d" S 
h 'k. t' · oldug-u tebeyyün ten sonra otomobillerine binerek do iruca be e ıyeye ııtmıı er ır. 

ta rı atı ne ıcesı 1 d ı "t dd't t klarla ıii ·-· kd" d de bu fırkaların hir battan bata bayraklara onatı mıı ve mu ea ı a l. 
ettıgı ~a ıkr .e mittir. Güzergahı dolduran on bin terce halk Dahiliye Vekilini c~ ~ti 
teıhedılece tır. . d G · nı tt 

N b izonunun iki alayı cellmlamıtlardır. Ve dakıkalarce devam e en yaf&ıın azı , t 

h en Aoo gtarndama hareket et- riyle Gazi Hazretlerine ve inkılap ülküsüne olan bailıhklarmı bıt ~ emen mı er . . 
kovada içtimaa davet etmek fik • mek üzere kıılalarmda hazır bu • re daha izhar eylemışlerdır. 
rindedir. 

lunmaktadır. Kazım Paşa Hz. nin bel}anatı 

lktısat Vekili Eskişehire Şehrimizde bulunan B. M. Meclisi reisi. Kazım Paıa 
Yeni Japon kabinesi ilk toplantısını yaptı gidiyor Tralcyadaki musevilerin lıtanbula gelmelerı hakkında fU 

Tokyo, 8 (A:A.) - Okada ka· M. Hirota, dahiliye nazırı M. Go· Ankara, 8 (Hususi) - lktısat bulunmuıtur: . 
binesi, Mikadonun huzuriyle hu· to, maliye nazırı M. Fujii, harbiye Vekili Celi.l Bey salı günü Eski~e- "-Çok teeaaüfe dejer bir had; aedir. Baıka memleketlerıO 
gün ilk içtimaını yapmıştır. Yeni nazırı M. Hayashi, bahriye nazırı hire giderek ıeker fabrikasını tef· larında atedenberi muıevi aleyhtaı lığı olduğu malumdür. Bu ce 
kabine fU suretle teıekkül etmit- M. Osumi · tiı edecektir. Celal Bey b~rada~ far hazan memleketimize kadar &c> lebilmiı iıe de katiyen fili ye~ 
tir: Minıeito fırkası reiıi baron Va· Sunaya geçerek Bunadakı serıı· mi bir teıir yapamam•§ ve hiç bir yolıuzluğa meydan verilmedi 

Baıvekil ve deniz aıırı itler na· katsuki, yeni kabineyi tutacağını yi görece!<tir. Bütün vatandatlar, cümhuriyet kanunlarının himayesi al~ 
zırı amiral Okada, hariciye nazırı katiyen temin etmi!tir. Celil Bey Ankaraya dönecek lar. Hiç bir ferdin tecavüze ui're masına katiyen me~d~n vetl 

h h k t • b kl • ve on bet temmuzda Batvekil İs· Trakyanm bazı yerlerindeki muıe vileri, memleketlerını terk 
Viyanada geni tel iş are e l e enıyor met Pasa Hazretlerile birlikte ge· moc:bur edenlerin her ki~ olur~ olıun. cü~h~riyet .. kant .. 

Viyana, 8 (A.A.) - lnsbruek- Bazı ihbarlar üzerine bütün bu • k k B k'l hu"kümlerı· da·ıreıinde teczıye edılt ceklerı tabndır. Huktime ne seyahate c,:ı aca tır. a9ve ı 
dan bildirildiğine göre, Ti- hazırlıklardan malumatlar olan Pata, doğruca lzmite gidecek ve ıuıta lazım ıelen tedbirleri ıüratle almıttır. Mütecasirlerin 
rolün hududundaki kasabalarda hükumet memurları, nazi taarruz· oradaki kağıt fabrikasının temel ceza göreceklerine ıüphe yoktur. 
naıyonal ıoıyaliıtler büyük bir fa· !arının önüne ıeçmek. Ve bu hare- atma merasimini yapacak, latan • llat .. kil Pata Hazretleri bu bap ta Büyük Millet Mecliıinde ,_ 
aliyet aöstermektedirler. Mektep k"l · ı k ve •-atı"yelle beyanatta bulunmuıtu r. Yerlerini terketmit olan 0 

ketleri icabında ten ı ey eme bula gelecektir. " 
tatiller.i müna. ıebetiyle.bugü.nle.rdel l l lstanbulda Pa•ahahçedelci cam lerin, tekrar yurtlarına avdet etme ferine hiç bir mani yoktur. için icap eden tedbirleri a mıf ar· ,. - h d r 
yeni hır tethıt hareketıne ıntn:ar fabrika11nın temelini atacaktır. HükUnıet onları, bütün Türk vatandaşları ıibi jmaye e e ,, 
edilmektedir. dır. 



RETLER ...... _ 
r ınesleki 
lak dersi 

· taör Niaaenin tekzibini okur· 
llnle ahlik ·h · l · nl w ın, ı hıaı a ınaa ıgın 
erini L'ı· . . ... a terketmemı! oldukla· 

lcere daha hatırladım. 
ofeıör N' • . . 

t ıuen buıu11 bır ameh· 

:;nra etrafında dalgalanan de· ,,. n ra •erdiği cevapta diyor ki: r:e An.eı· 

a •Yattan evvel de ıonra da ' ... .:.: ' 
l., --cl&tı-• . • b. .. t 1 

' 

.. em ıçın ır ucre a • 
~ ladınazar ettiğimi tebarüz et· 
liı.ı.... Bu aatırlarla bu keyfiye-

iiın etmek iateyİ!İmin sebe. 

~~eki talim ve terbiyesini üs
~ olduium gençliği dü,ün· 

clir". 

1
tiöz belki pek çoğumuza alel-

e ec:ektir ... Çok baait, hatta ya. 

>'•1tlar bile olacakbr. Fakat ben 

he..btrna profesörün bu aözle

~ın için alınacak büyük bir 

• dersin bulunduğuna kaniim. 

lrtı.ıın, fakat çok iyi hatwhyorum. 

lanu2.1 tedavi için hekim an • 

~ihayet araya, araya bulduk. 
0 zaman Tıbbiyede hoca idi. 

• her gün ıeliyor, fÖy)e bir 
tdi1ordu. 

~ hey kolaylık olaun diye re

de bedelini daha evvelden alır-

tiin yine geldi, hastamıza bak

~ lira kadar ilaç ve tedHi uc· 
.. 

' Şimdi, dedi, hen ıideyim, ak-
' ~!le ilisları da getiririm, haa

... Uyuıun biraz ... 

alrtar ıokak kapıaından henüz 
ttı, ••elen bir vaveyla koptu: 
laaait, kuVYetli, kahir bir baki· 

aıtan.ız ölmüıtü: 

· ~ lfeti dönmedi. Ve bir daha 

' ... İaali verdiiimd•n dolayı bazı 
~iki hiddetlenirler, buna Türk 

1 hakkında toptan verilmi' bir 

~.)'le bir tamim de yaparlar. 
~ tamim benim aklımdan geç· 

~t ii•:t" b' 1t•• 1 f ı . . • un ır ut e ert erının 
lceııdi fettliklerini aımıyan 

· ~rini örtbaı etmeie ve kendi
' lbutlaka Melek diye göıter-

~ur değiliz. 
~ ~n .seçen hadisenin acıaı 

\ij dedır. Buıün, bu ıahrları ya· 

'~ ilıtiaaaiyle inaanlıiını, ılmi 
alaWaru birleıtinneğe mu-

~ oı...,.:ran tek inaana kartı nef

, )t ~· Fakat bu nefretim bir 
~emek için vaaıta addedil

•e '- h&d' ._..'- . a ''e demapun elin-
~ tnealek ve vatan müdafa

t11 ti~ .. aJınamaJıdır. Rea1iteyi 
~ IOl'Jne)idir. 

~~ ~ •utlaJıa para mikyasiyle 
;l l•t .. d·ı· .,., ı ı zamanlarda meslek 

Ağırceza mahkemesinde dünkü kararlar 

"Yerebatan Sarayı,, yanındaki 
cinayet davası, neticelendi! 

Bir müddet evel, Ayasofyada 
"Yere batan ıarayı,, yanındaki bir 
evde toplanan birkaç arkadaı iç
kili eğlenti yaparken, aralarında 

kavga çıkmıı, bunlardan Ahmet 
efendi, arkadatı Talat efendiyi 
öldürmüttü. Bu cinayet davasına 
bir müddetten beri lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde bakılıyordu. 

Muhakeme dün neticelenmiş, 

müdeiumumi Kitif Bey ceza is
temi§, müdafaa Y!lPılmış ve akşam 
üıtü karar bildirilmittir. 

Reis vekili Kemal, aza Sakıp 
ve Abdurrahman Şeref Beyler ta· 
rafından sözler birlikte olarak ve
rilen karar mucibince, Ahmet efen 
dinin ıuçu sabit olmuıtu. T ehev
vürle arkadatı Talat efendiyi öl
dürmekten on bet ıene ağır hapse 
mahkUnı edilmit. vakada tahrik 
mahiyeti görülmesi, yaf küçüklü
ğü ve af kanunu dolayısiyle bu ce
za yedi seneye inmiıtir. 

Ağır ceza mahkemesi, bundan 

On sekiz kişilik 
tayyare geldi 

lstanbul - Triyeste seferini 
yapacak olan tayyare dün sabah 
saat 11 de tehrimize ıelmiştir. 

Tayyare Aero ekspres kumpanya
sına aittir. Yeni tayyare on sekiz 

Dün tayyareci kaymakam Meh 
met Ali Bey, Sarıyer jandarma 
kumandanı Yakup Hilmi Bey ve 
bazı davetliler yeni tayyare ile la
tanbul üzerinde uçmuılardır. Tay

yare birkaç gün içinde ilk seferini 
yapacaktır. 

Tramvay şirketi yeni 
bekleme mahalleri yapıyor 

Belediye ile tramvay ,irketi 
arasında yapılan ıon bir müzake-

re neticesinde Bebekte, Çapada, 
T opkapıda ve Edirnekapıda üstü 

haıka bir öldürmeğe tam davra -
nış davasını da dün aktaAn kara· 
ra bağlamıtlır. 

Bu davada, Lutfi efendinin, ni· 
kahlamak istediği Mufide hanı • 
mın bu işe razı olmaması üzerine, 
kızı öldürmeğe davrandığı, üzeri· 
ne bet el silah attığı iddia edili • 
yordu. 

Mahkeme, vakamn faili Lutfi 
efendi olduğunu sabit görmüş, 

önce on beş ıene olarak teshit edi
len ceza müddeti, fiilin teşebbüs 

mahiyetinde kalma11, tahrik, ya§ 
küçüklüğü, af kanunu gözetilerek 
ıırasiyle on, sekiz ve nihayet beş 
sene dört aya indirilmittir. 

Her iki davada da ıahsi davacı· 
lar yoktu. Tazminat isteğinde bu
lunulmuyordu. Bu itibarla taz • 
minat hakkında bir karar veril
memiştir. 

Faizcinin ölümü 
Ağır ceza mahkemesi, dün sa· 

Mahkum oldular 
Vapurculuk şirketi mü

dürü ve kaptanı 
Vapurculuk tirketinin yeni al

dıiı Tarı vapurunda bundan bir 
müddet eve) kaçak şampanya bu-
lunmu ve bundan dQla ı~ §İrketin 
meclisi i are reiıı uıen Bey, va-
purun ıüvarısı Aziz bey, ikinci 
kaptanı Nüzhet Bey, kamarot Hak 
kı efendi ve §İrket memurlarmdan 
Balıkçı yan efendi muhakeme altı
na alınmı§lardı, evelıi günkü mah
kemelerinde de Ruten Bey ile Ba
lıkçıyan efendi dokuz ay, Aziz 
Beyle kamarot Hakkı efendi de 
dört buçuk ay hapiı ve dört yüz 
on sekiz lira para cezasına mah • 
kum edilmif, ikinci kaptan Nüz
het Bey iıe beraet etmittir. Mah
keme de olanlar tevkif edilmiı, 
Ruıen Bey ise apandisitten rahat
sız olduğu için hastahanede kal
IDıfhr. 

hah da bir müddet evel F erikö
yünde Menle§ Kasavi isminde bir 
yahudi faizciyi öldürmekten renç· 
per Arnavut Zihni efendinin mu -
hakemesine devam etmitlir. 

Zihni efendi, bu faizciden pa
ra almış, bunun için kefil göster
mit. parayı zamanında ödeyeme· 
yince, faizci, kefil olan bakkalın 
F eriköyündeki dükkanında bulu
nan mallara haciz koydurmağa 
davranmıı. Bakkal, rençpere ha 
ber göndermit, rençper gelmiı, a· 
lacakhya yalvarmıf, biraz daha 
mühlet istemit, "Beni kefilimin 
yanında mahçup bırakma!,, de
mif, faizci ise haciz koydurmak· 
ta ısrar etmif. Bunun üzerine Ar· 
navut, bıçağını çekmit, yahudiyi 
vurmuş. 

Muhakeme, timdi Zihni efen· 
dinin yaıının hukuk mahkemesin· 
ce tayini safhasındadır. Bu İf, da· 
ha halledilemediğinden, dün sa
bahki muhakeme kalmıştır. 

Ermeniler bir tayyare 
alacaklar 

Ermeni vatandaılarımızdan A· 
ram Geıeryan, Kevork Malhaı, 

Serkis Kınacıyan, Vahan Dikici • 
yan, Sisak Ağartmacıyan, Aris ln
ciyan, Levon Ziver, Mimar Kafaf
yan, Garbis Arzuyan efendilerden 
mürekkep bir heyet, memleketimi
zin hava kuvvetlerine yardım et -
mek ve tayyare alıp orduya bedi· 
ye etmek için aralarında bir tay
yare yardım derneii teıkil ederek 
faaliyete geçmitlerdir. 

--o-

Eroinciler mahkemede 
Dünkü sayımızda zabıtanın üç 

eroinciyi daha yakalamağa mu· 
vaf fak olduğunu yazmıttık. Yaka
lananlar sekizinci ihtisas mahke· 
mesinde dün sorguya çekilmiıler 
ve tevkiflerine karar verilmittir. 
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SOHBE1LER ................. ______ _ 
Anlıyamadım da .. 

Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti, 
Temmuzun 19 uncu geceai, plaj gazi
nolarından birinde, Kadıköy fUbeai 
menfaatine bir kır baloıu tertip et
mİf. 

Elime tesadüfen geçen bu balonun, 
bir davetiy~ıi, beni hayli dütündürdü: 
Davetiyenİ'!l bir yanı Türkçe, öbür ya
nı ... Franaızça. 

Siz olsanız düıünmez misiniz? A· 
caba bu ,1' Türk cemiyeti, neden da
vetiyelerinin bir yanını Franaızça )az

mıttır? Buna neden lüzum görmüı
tür? 

Sebebini anlarnağa çah,tım. Her 
halde dedinı, baloyu tertip edenler a· 
rasında, ecnt-biler vardır. Cemiyet, lü
zumsuz bir cenıile göıtererek, daveti
yelere Franıızça da yazmış. Heyeti 
tertibiyeyi teıkil eden hanım ve beye
fendilerin ialmlerini okudum. Anla· 
rında ecnebi olarak yalnız Madam K. 
Vitol var. Eğer bu Madama bir cemile 
yapmak istenilaeydi, davetiyelerin ya
r111 İngilizce yazılmak lazımdı. Sebebi 
bu değil. 

Ya nedir? 

Ha, tamr.m. Bu davetiye ecnebile· 
re de gidecek. Baloya ittirak etmek ia
tiyen ecnebilerin, gelip ıitme vapur 
ıaatlerini bi!mesi lazım. Davetiyelerde 
husuai bir varupun Köprüden kalkma 
ve gazinodan dönme saatleri yazıb .... 
Amma Türkçe yazılı. Bunun Franaız
ça yazılmadığına bakılırsa, davetiye
nin yanaı bunun için de Franaızça ya· 
zılmamı,. 

Ya neye • cılmıt? 

Ben de yok yere dütünüyorum. Hi
mayei Etmal Cemiyetine her münase
betle lütuf ıöatermiı, yardunda bu· 
lunmut ecnebiler var. Naaıl ki, bu ha
yır cemiyetine lütuf göstermi, ve mu
avenette bulunmuı olanlara, Cemiye
tin Kadıkôy ıubesi reiai, davetiyeler· 
de bunu a\ıkça söyliyor: Muhtert-m 
efendim, diyor; her münaıebetle, Ce
miyetimize karıı ibraz buyurulan lü
tüf muavenetine zamimeten, huzuru
nuz\a şerefyap buyuru\maklığıml7.t ... 
(Tanzimatı hayriye üdebaarnın ruhlan 
tadolaun ! ... ) Bittabi Cemiyet ayni iÖz· 

feri, ecnebilere de söylemek ister .. Da
vetiyenin Franaızça kıınuna baktık. 

Bu aözler orada yok. 
Ya öyleyae? _. 

Hani, bir kaç kere üat üate anJab
lan fıkrayı bir türlü anlamıyarak aül
miyen zat nihayet gülmüt te: "Gene 
anlamadım da, ona sülüyorum!" 
Demif. 

Ben de, Himayei Etfal Cemiyetinin 
balo davetiyelerinin yanaının neye 
F ranaızça yazıldıiını bir türlü anlıya· 
madım da, bu yazıyı onun için yazıyo
rum ! 

Sellmi izzet kapalı birer bekleme mahalli ya· 
pılması kararlaıtırılmışlır. Yakın· 

da yapıya başlanacaktır. 
Ruıen, Aziz, Hakkı ve Balıkçı· 

yan Beyler kararın kabili temyiz 
olmasından istifade ederek ayrı 
ayrı kararın temyizini istiyecek • 
lerdir. 

ihraç eşyasını tetkik için 

Haber verildiğine göre, gene 
belediyenin talebiyle, tirket Maç
ka - Bayazıt ve Şitli - Sirkeci 

arasında İ§Iİyen arabalarının mik· 
tarını birer misli çoğaltmııtır. 

'°'tle111~ icatlar .mesleki ahlakı da 
~İa.~~ bır zarurettir. Pro • 

..,..,. il """ ut "ftttttft tltt" .. IK*tl"•UHHeUltt ..... ttm""'" A•IMllMNtM ............... 

Mide, Barsak ve Karaciğer 

ra bat11zlık !arına 

Karann tebliğinden sonra ıuç· ' 
luların ne istediği ıorulmuı, piya· 
nist Friç Plaçki tahliyesini istemit, 
fakat kabul edilmemittir. Eliza • 
bet iıe yalnız gündüzlerini ni
fanlısı ile beraber geçirmek istedi
ğini söylemittir. Mahkeme zabı· 
ta memurlarının ve morfin mese
lesi hakkında Habe,istandan Kari 
ve Kampe mektup yazan mat· 
mazel Dorenin dinlenmeleri ve 
piyanist Plaçkinin evinde bulunan 
kristal bir maddenin tahlili 
için on dört temmuza bırakılmıf" 
tır. 

Praı konseyyesi Avni ve Mo .. 
kova konseyyesi Mümtaz Beyler 
ihraç eıyasının tetkiki için lzmire 
git.mitlerdir. lıkenderiye ateıesi 
Mitat Bey de dün Türk ofiste Mı· 
ıırla ticari münasebette bulunan 
tacirlerle bir toplantı yapmışlar • 
dır. Milat Bey bugün ve yarın 
Türk ofiste Suriye. Lübnan ve 

.......... 
, te., •ldıw :zahında, bu ahlak dava-

. 1 nı ve bunun bir ders 
•e.,Jdiii · .. " 

nı soruyoruz. Bunun 

için Profesör Nisaenin hareketini bir ti
caret davaaı değil, bir inaanlrk ve mes
leki ahlak c:lersi diye kabul etmelidir. 

Sadri Etem 
HfJOnKHIHHi8ftH 
MADENSUYU 

DEHRi E f c n d i Nası I 

.•• Muhakkak Türkiye Müıevileri
ni dü!Ünc:ye ıevketmiıtir .. , 

VATANDAS ,, • 

TUR l<ÇE 

• • 

••• Artık tanınml~ il' Tilrklt•rle harsı mü
na!lt"bt>tlnlnl sıklıı,,tırmak, hir Tllrk e\IAdı l 
ı-lbi nw mlekete müfit olmak !Azım Fldlğlnl 
oıılıtmıt ol~:ıhr l;'l'fPk... j 

Hicaza ihracat yapan 
dinliyecektir. 

tacirleri 

Görüyor? 

••• Acaba ıimdiye kadar bu vatan· ı 
dat!ann bize ısınamadıklanrun aebebi, 
bu zihniyet farkı nereden seliyor ... 

Dehri Efendi - Nereden olacak 
mirim... Kendilerini hila aaltanat dev
rinde zannettiklerinden ... 
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1'rakya hadiseleri 
(Başmakaleden devam) 

Nihayet bu tarzd muhaceret 
hareketlerinin haddızahnda sira -
yet hassası vardır. Herhangi bir 
vehme kapılarak yerlerini terke
den aileleri görm

4

ek ayni vaziyet· 
le olan diğer aileleri de muhacere· 
te sürükler. Onun için Trakya· 
dan gelenlerin bir kısmı bazı pro· 
pagandaların ve tahriklerin tesiri
le yola çıkmışlar ise hiç §Üphesiz 
diğerleri de cereyana kapılmak ne 
licesi olarak yerlerinden ayrıl -
mışlardır. 

Muhaceret hareketinin seyri 

bizim bu mütaJeamızı teyit edi 

yor: Zira muhaceret ipti

da Çanakkaleden batlamı§tır. 

Buradan bir gün sonra Gelibolu

ya sirayet elmİ§tİr. Oradan Edir
neye geçmi~, en sonra Kırklare
linde olmu§lur. 

Cümhuriyet hükumetinin elin· 

de kanunları vl\rdır. Bu kanunla· 

rın tatbiki için icap eden her 

türlü vaıılalara ve kuvvetlere de 
maliktir. Demek istiyoruz ki hü • 
kum et gerek T rakyada, gerek 
mcm1cl<etin diğer herhangi bir 

noktasında oturan bir kısım ya· 
hudileri yerlerinden kaldırıp di • 
ğcr bir yere nakletmek ihtiyacım 

duyarsa bunu kanuni yollardan gi
derek her vakit yapabilir. Devlet 
merkezinden her yerde hükUmeti 
temsil eden makamlara açıktan a· 
çığa emirler verilir. Hulasa her 
şey hükumet kuvvetleri ve vasıtala 
riyle yapılır. Bunun için bir ta • 
kım dola§ık yollardan gitmiye, 

gizli propagandacılar kullanmıya, 
gece karanlığında evleri taılata· 

1·~ pencere camlarım kırdıra· 
• rak şunu bunu korkutmağa da lla-

cel yoktur. Nasıl ki Başvekil İs· 
met Pa~a Hazretleri meclisin son 

günü sayledikleri büyük nutuk a
rasıncla. bu hadiseye temas ettik· 
leri zaman bu hakikati kafi dere• 
cede açık göıtermiılerdir. Türki· 
yede her fert cümhuriyet kanunla· 

rının muhafazaıı ve emniyeti al • 

tındadır. Antisemitizm Türkiye 
mataı ve zihniyeti değildir. Hü· 

kumet bu tarzda cereyanlara 
memleket hudutları dahilinde asla 

müsaade etmiyecektir. Son hadi· 
selerin mütecasirleri tiddetle tec • 

ziye edilecektir. Şunu memnuni· 
yelle kaydedelim ki lstanbulda 
bulunan yahudi münevverleri bu 

hakikati ta.mamen takdir etmi§ler· 
dir. Tekin Alp ve Mişon Ventura 
Beylerin (V AKIT) sütunlarında 

hadise hakkında neşredilen müla· 
katlan bu hususta en kuvvetli bi· 

rer delildir. Hadiselerin bundan 
sonraki inki§af ı da gene hiç §Üphe

•İz n~riyahmızın isabetini göste· 
recektir. 

Mehmet ASIM 

Iranla Irak 
Arasında 

Gerginlik devam ediyor 
Bağdattan gelen malumata göre 

İran - Irak hudutlarında gergin· 

lik devam etmektedir. İran hüku

meti, !randan lraka akan Endi)i 

suyunu kesmiı ve hududa sıkı ka· 
rakollar koymuftur. 

lranın, bu civardaki arazııının 

\.adiıine terkini istemekte oldu • 
iu ve hu muameleye bu ıebeple 
tevessül ecfüdiği de bildirilmekte • 
dir. 

~~nün_ s.!_Ya•~ 

F ran~ız--=in~ 
ittifakı mı? 

Beşiktaş ve Panatinayikos takımları 
birer sayı ile berabere kaldılar 

Fransız Hariciye nazırı ~ 
Londraya ıitti. Bu seyahate 
matbuatı büyük bir ehemmi 
yorlar. Hatta bazıları lngUl 
Fransa araıında Umumi harP

1 

vclki ittifaka yakın bir anlatlll' 
undan bile bahıediyorlar. 

üç adım atlamada yeni bir Türkiye rekoru yapıldı. 
Futbol maçı güzel ve heyecanlı oldu 

lhtimalki lnıiltere ile f 1ı: 
ııında umumi harpten evvelki 
yenilenmeıi biraz mübalağaht 
kat Franaız gazetelerinin net 
göre İngiliz ve Fransız müıı• 
nın bundan bir kaç ay evvele 
çok yakınlık peyda ettiği gÖ 

tedir. Bu yakınlıiın baıhca ıt 
Almanyanm ıilahlanmağa bl 
zamandan ıonra bu ıilahlarııt 
Franıaya kartı değil, lnıiltert 
ıı da kullanılabilcceiinin aıı 

olmasıdır. 

Galatasaray klübü tarafından 
tertip edilen spor bayramının ikin
ci günü daha muvaff akiyetli ııeç· 
ti. Çünkü atletizmde yeni bir Tür
kiye rekoru yapıldı. Futbolda bi· 
rer aayı ile berabere kalınmak gibi 
daha iyi bir netice alındı. · 

Pa-, r olmasına rağmen Taksim 
stadı gene hıncahınç dolmuıtu. Sa
at on beş buçukta atletizm müsa
bakalarına batlandı. 

400 metrede birinciliği Papa
duplos 53 3/ 5 kazandı. ikinciliği 
de Ragıp aldı. 

1500 metrede birinciliği Yunan
lı Çukalas 4 2 / 4, ikinciliği Teo
haridis kazandılar. 

Sırıkla atlamada birin.ciliği 3.21 
atlamak suretile Fethi ile Virapu· 
los müştereken kazandılar. Hay
dar bu müsabakaya girmemişti. 

Cirit atmada birinciliği 47.24 ile 
Necdet, ikinciliği Karakaı, üçün
cülüğü Müfahhar.ı kazandılar. 

Balkan bayrak yan ına Galata• 
saray, Fenerbahçe, Beyoğlu spor, 
Beıiktaı iftirak ettiler. Fakat Ga· 
latasaray takımı gene atletlerden 
mürekkepti. İçlerinde tanınmış 
rekor sahipleri yoktu. Neticede 
güzel bir koşu ile birinciliği Fener
bahçe takımı, ikinciliği Beyoğlu 
apor, 

ları kazandılar. 

1 l O metre manialı yarışta birin· 
ciliği 16 2/ 5 saniyede Sedat, ikin
ciliği Tevfik kazandılar. 

Günün en muvaffakiyetli hare
keti üç adım atlamacla elde edil· 
di. F enerbahçede Pulyos 13.45 
metre atlıyarak birinciliği aldı. 
Türkiye rekoru bugün üçüncülük 
alan Selim tarafından 13.39 ola -
rak tesbit edildiği için, Pulyoş bu 
~uretle yeni bir rekor yapını§ olu· 
yordu. ikincilik 12.99.5 ile T ev -
fikte, üçüncülük te 12.80 ile Se· 
limde kaldı. 

Futbol 
Saat on sekizde futbol maçına 

hakem Subhi Beyin idaresinde 
başlandı. Atina şampiyonu cuma 
günkü kadrosunu muhafaza edi • 
yordu. Beşiktaş takımı ise Nuri· 
yi müdafaaya almış, haf hattına 
Muhteremi getirmiıti. Muhacim 
hattı eski şeklini muhafaza ediyor
du. Maahaza hu kadro ikinci dev
rede bazı tadilata uğradı. Mesela 
Nazım Muzafferle değiştirildi. 

Tafsilatına giri~mezden evvel 
§unu işaret edelim: Maç, tama -
miyle dünkü sayımızda İşaret etti
i!imiz §ekilde açıldı ve kapandı. 
Beıiktaş umumiyet itibariyle iyi 
bir oyun çıkardı. Bunun içindir 
lti iki takım da galibiyet hedefine 
doğru müsaviyc l-cnziyen şartlar 
içinde yürüdüler. Aradaki çetin 
mücade1e z:tma" zaman çok zevkli 
bir şekil aldı. Ve neticede iki ta· 
kım şans bahıinde de ayni nisbeti 
muhafaza ettikleri iç.in berabere 

kaldılar. 
işaret etmek istediğimiz bir 

ikinci nokta daha var: Yunan 
takımının kıymeti. 

Dünkü aayımızda Yunanlıların 

çok iyi futbol oynadıklarını nefes· 
lerine ve hızlarına fevkalade ha -

Maçı seyreden bir pencere - Bir yan;t başlarken 

görii nÜJ ..•• 

Bunun için halihazırda ıJ 
en ziyade meıiul eden bir ~ 
çika hudutlarını atarak Fraıt,,: 
mal sahillerine gelecek bir .A 
duıuna karşı Britanya ada11nıe 
faasıdır. 

lnıilizler böyle bir vaziyeti 
leri için fevkalade tehlikeli P" 
hır. Çünkü Franaanın §İmal 
birleıecek bir Alman ordusul'I" 
yare kuvvetleri ile Britanya 
Londrayı ve diğer mühim lrı 
hirlerini kolayca tahrip edcİJ. 
dÜ§ÜnÜyorlar. Bu vaziyet k• 
Fransızlar lnıilizlere AlmanY' 
ıı müıterek müdafaa tertibatı 
fikrini telkin ediyorlar. Bu c: 
olarak lnıilterenin tayyare 

rine yapacağı ü11üharekeyi Frl 
raklannda (Frımaanın ıimal 
unda) teıiı edebiteceğini ilcrif 
yorlar. 

Her halde Fransız Harici)'' 
Bartu'nun londrada bulundui" 
lcr zarfında cereyan edecek J1'I 

Futbol maçından biı reler yalnız iki memleketi değil· 
dünyayı alakadar edecektir. BO 
ile dünya cfkin umumiycsi bu 

1 ·- _, ı...ı .. _ • 1 T'.lo.o• 1 ~ 1 . ı .... r ·~ 1 .n• • • • • • ... • 1 • 
maçta, bu görü~ümüzde de aldan- devrede nefesıcnm ıneıaplı olarak <lll'. 

madığrmız meydana çıktı. Yunan kullanamamı§ bulunan bazı Beşik .,
11111 

... .,,,..mın,...,."",_"mıı ___ ""'~ 
takımının, bir gün evvelki maçı taş oyuncularında yava§ yavaş ne· çok iyi kavramıJ, gerek fe 
yorgunluğuna rağmen dün, bilhaı- fessizlik alametleri belirmeğe ha~- rek tak!m itibarile mahart 
aa ikinci devredeki güzel oyunu lamı~tı. Buna mukabil Yunan ta- bi bir takım olduğu ve ful 
seyircilerden çoğunu zevkli bir kımı, henüz maça başlamış gibi nayışyarını zevkle seyret 
futbol seyretmek noktasından hızını muhafaza ediyor ve cuma bazı ecnebi takımları ile 
memnun etli. maçındaki ahengini bulmağa baş- niıbet edilebilecek bir el 

Maçın tafsilatı şu: lıyordu. bulunduğu muhakkaktır. 
Birinci devrenin yarısından faz- On beşinci dakikadan ~onra o- iki tarafı da tebrik ed 

la11, Beşikatın daha ağır basması yun Be§iktaş sahasında oynanma· ~j 
ile geçti. Çünkü Betikta§ İ§e iyi ya başladı. eşiktaş hatları gittik- Bir takım daJl. 
ba§lamı§, kazanmak azmile ileri çe kaleleri istikametinde daralı • ı• 
atılmıştı. Ofsayt vaziyeti olmasa yordu. Devrenin ortasına doğru g~ ~~ro~. 
idi Feyzinin ayağile Yunan kal~ Panatinayikos takımı cidden zevk- Haber verıl~ıgıne gore, 
sine giren top daha dördüncü da- li ve heye'canlı bir futbola ba,Ia· dm en kuvvetlı takımlar}J) 

1 
• • 1 Beo t k' t kısı' kikada Beşiktafa ilk sayıum ver- mııtı. rısı o an ıra s ı a 

mit olacaktı. Beşiktaş müdafaası inişler., paslar, atlayışlar mi.i - müzdeki cuma ve pa~ 
bir az rert olmakla beraber çok kemmeldi. Bilhassa sağ açık Min- Fenerbahçe takımımızla 
· · l N · ·ı H"' ·· ·· 1 yak'ı, gördü<Tümüz bütün sagy a - da ik'ı maç yapmak husus'11: ıyı ça. ışıyor1 urı ı e u.snu .guze a (ı 

vuruşlar yapıyorlardı. En büyük çıklara model olabilecek kadar iyi tabık .kal~~t.lard.ır. ~~e 
mücadele Yunan takımının sağ idi. Beşiktaş kalesi, birbiri arka- on sek1z kışılık bır ka~ 
hücum kısmı ile Be~iktaşın sol mü- sınatehlike atlatıyor, Beşiktaş ka· per§embe günü şchrimız~ .. 

ı . l 1 .... K d ko1 dafaa hatları, bilhassa Yunan sağ ecısi nadir görülen kurtanş ar ya· er ve cuma gunu a ı 
1
, 

acığı il~ Feyzi ve Hüsnü arasında pıyordu. da ilk maçlarını yapa.c.alc Jt 
1. d Otuz dördüncü dakikadaki Yu- Bu haberi memnuniyet ~ o uyor u. r111 
Beşiktaş muhacimleri, Nazım nan hücumu. sağ açıy ın güzel bir ken ~unu da i~aretede 1• 0 

k · · l d vuı·uc.u ile Beı:ikta<ı kalesi önüne. goılav takımının önüınil1.~·1 müstesna, ço ıyı oynıyor ar ı. :r :r :r ,. 
· d oradan d .. Yunan .!'ol icinin ıı.ütile maya mac yapmuı şek 1 

Ara pasl""rı ve yerme göre sag~ an "' -ı- ... ı .. b ~ d'k c·· k". Y'' aoldan hHcumlar çok giizeldi. Bil- Besikta~ kalesine girdi . egenme 1 
• un u a 

f k 1• d J b' Be•ı"ktac mı·ı·dafaa•ı ... deta son Takn1m stadmda Yune.tl• hassa Hakkı ev a a e ıayı a ı· s ..- ., ~' A cı' 
lirdi. Bt n•mla berab ...... Yunan ka· gayretini harcıyordu. Bu gayret Yu~osla'Y, Romen, r 1 

lesinin gördüğü tazyik topun Yu
nan sahasında dola,masma rağ -
men. ?.aman zaman hafifliyordu 

Bu zevkli mücadele yarım saat 
sürdü ve otuz yedinci dakikada 
Ha1<kmm .,.j:z-::l bi- pasını alan Ha
ynti topu Yul'!an kalesine soktu. 

Ara sıra bariz bi .. sidet göster· 
mesine rağmen. ze ·k'i S?eçen bi • 
rinci denrr bö rlece bitti. 

ikinci devre 
ikinci devre ani bir Be,ikta§ 

hücumu ile ba~ladı. Yunan ka -
lesi büyük bir tehlike atlattı. Fa
kat onuncu dakikadan sonra va • 

k h ı b. letlerı"n'ın ,· ".-tı'rakı'le büyU~,ı son bir di' 1·i'-.. va co eye can ı ır 

şekil verdi. Beşiktaş muhacimle- ,...,j_lıeabakalarr ve Ga.Iııtl· 
rinin hu esna.da yaphk1arı bir ik; P.~siktaş tilt maçı varchr~e 
ileri har kP.tt r{,.. mücfafava nefer Taksim stadı, meınle ~ 
aldırdığı icin Yur..anltlar ikinci bir hiç görülmiyen ve adt!~ıl 
"ayı v~nm· .. ~-; muktr..J; .. "''amadı • kan olimpiyadı denileb' 
lar ve maç bu ~nretle bitti. gün yaaıvacaktır. Burı~, 

• sen pek fazla olmıyan 'tl 
Pe.natinavikos takımı şehrimiz- lılarm•n o gün hantti •• J 

de yaptığı iki mada dn muvaffak r.eklerini şasıracak 11e, 
olmuş sayılabilir. Belki bu mu • ;ki kıcm, ayrıJacakiard• j~ 
vaffakiyette kendisi ile kar,ılaşan iki taraf organizasvoıııJ 1 
iki takımımızın mevsim dolayıs\I{' di zararları mudp olıtt''ii 
formlarını bir a?. kaybetmiş olma- de kuvvetlidir. Gönli~."J 
larının da hissesi vard!r. Bununla iki spor temas! aynı gıı 
beraber Yunan taklmının futbolu ile kartılaımaıın. 





~ti-VAKiT 

Yazn : Arnold Galopen 

Haqreboluda 

Yeni mektepler 
Samsunda Mecidözünde 

Bir cinayet 

Allahın belasını tekrar bulduk. Artık 
yanımızda tutmamalıyız, dedim 

Maarif, imar ve bele
diye işleri 

Hayrebolu, (Hususi) - Kaza
mızda yedi köyde sıhhi veterbiye· 
vi ihtiyaçlara göre mektepler ya • 
pılmakta, köylülerimiz bunları 

başarmak için canla batla çalıı -
maktadırlar. 

Çarşaf 
Ne zaman kalkacak? 
Samıun, (Huausi) - Bizim ga· 

zetenin "Memleket haberleri,. aa
yıf asında bu sırada sık sık raıt 

geldiğimiz çarşaf ve peçenin kalk
ması havadislerini okurken Sam • 
sunun da bu derdini habrlamamak 
mümkün değildir. Samsunu ya -
kından tanınlıyanlar birinci dere
cede ileri tehirlerden sayılan bu 
memlekette çarşaf, peçe meselesi 
mevzuu bahsolacağını hile belki 
tahmin etmezler. Fakat Samsun 
kadınlarının yüzde sekseninin çar
şaf giydiklerini söylersek kimse 
hayret etmesin. 

Bir keçi hırsızlığı yüzün
den çıkan vak'a 

Mecidözü, (Hususi) - Kazaya 
bir saat mesafedeki Kozveran kö· 
yünde feci bir cinayet olmuştur. 
Cinayetin sebebi ıudur: 
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Konçitayı cesaretlendirmek i
cap ediyordu: 

- Bana bak, dedim, ceaur olma
lıaın ve gerdanlığın burada bulun
duğundan haberin yokınut gibi gö
rünmeliıin. 

- Kim inanır buna ,dedi, deliği 
güzelce aradın mı? içeriye doğru 
kaymıf olmasın? 

Bunun üzerine elini daha içeri
ye sokmak suretiyle deliği tekrar 
arattırmağa batladı. Ansızın par
makJarmıın bir §eye değdiğini his
settim. 

- Oh Konçita, dedim, İfte ger
danlık burada! ... 

Yanıma yaklaıtı ve gerdanlığı 
kendisine uzattım. 

- Mademki bu AIJahın belasr
nı tekrar bulduk, dedim, artık bir 
dakika hile yanımızda tutmamalı
yız. 

Koridoru dinledim. Sabahın ü
çü olduğundan ses seda kesilmifti. 
Yavaıça !kapıyı, etrafı gözledinm. 
Ve merdivenlere doğnı giderek 
gerdanlığı birinci basamağın altı
na yerle-tirdim ve geriye döndüm. 

- O?C!u, bu İt te oldu, dedim. 
- !~nı kim~görmedi ya? 
- 1-:.,.yır. 

- . Tamam ile emin misin? 
Tam hu anda koridorda ayak 

aeıleri \§ittim. KaThım aae'fa bo· 
ğazıma geliyordu •.. Bundan sonra, 
bir kapı gıcn1:ısr oldu ve ayak ses· 
Ieri kesildi. 

- Barda gecikmif biri olacak, 
dedim. Beni gömıüt olması kabil 
değildi, çünkü koridordaki ıfık ~k 
hafif idi. Bot yere telif ediyoruz ... 
Üzülme. 

Konçita ıbir çocuk gibi bana sa· 
rılmıf, daha iyi dinHyebilmek için 
nefes almadan vazgeçmitti.. 

Bin türlü heyecan içinde saba· 
hı bulduk. 

Sabahın yedisinde güverteye 
çrktım hava çok serin idi. Yanım· 
dan geçen kaptanı selamladım, fa
k at görmemezlikten geldi. Bu da 
bana yeni korkular vermekten hali 
kalmadı. 

Heyecanı zail olmuş eski neşe
si avde etmİfti. Hatti biraz fazla 
şen idi. Acaba tekrar başkalarile 
k:ır ctmeğe kalkıtac.ak mı? diye 
kıllıime enditeler çöktü. 

E:ı!,.alım aramızda hasıl olan 
bu yeni münasebatın neticesi ne 
olac:ık? Karaya çıkınca benden 
korkması için bir sebep kalmıyaca 
ğından belki beni atlatır ve yen.i 
maceralar peıine düşer. 

Bu ihtimal kalbimi kemiriyor • 
du. Konçitaya divane cesine abayı 
umıt bulunuyorum. 

Kolon'a yaklaııyorduk. Gerdan 
lığı kimse bulmamııtı. Şişman Ma 
dam Gonzeles ağlaşmalarına de • 
vam ediyor. 

- Dört yüz hin franklık ger
danlığım gitti ... deyordu. 

Bir akıam kamarada yalnız ba
şımıza bulunurken Konçiia dedi 
ki: 

- Sevgilim, yakında vapurdan 
çıkacağız. Vapurdan çıkacağımız 
anda gerdanlık hala merdiven ba
samağının altında bulunuyor ise 
Ma; ......._,,kim menec:f...bilir? 

- Hayır, dedim, bu hareket ih
tiyatsızlığın en büyüğü olur. 

- Sen bu fikirde misin? 
- Evet! Zira merdivenden iner 

ken bütün yolcuların birer birer a
raştırılmasından korkuyorum. 

- Yazık. .. Bu gerdanlıktan bü 
yük bir para elde edebilirdik. 

- Düşündüğüne bak. .. Para te
min edecek baıka bir fırsat bulu
ruz. 

- Ne demek istiyorsun ruhum? 
- Senin perestiıe fayan bir ka-

dın olduğunu, ergeç kıymetli mü
cevherat bulabileceğini ve icap e
derse bu itlerde sana yardım ede
ceğimi söylemek istiyorum. 

- Sen mi? .. Kabil mi?. 
- Niçin kabil olmasın?. 
- Fakat sen polissin?. 
- Polistim, fakat seni tanımak 

sadetine r- hr • olduğum gün -
denberi rr.c.. J ;ten vazgeçmeye 
karar verdim. Zaten polislik ha .. 
na usanç vermeye h•:lamııtı. 

- Zannetmiyordum .. doğrusu .. 
-Öyle mi?. 

- Beni fena halde aldattın! 
Ben ne kadar polis isem sen de o 
.kadar .. 

- Poliı olduğuma seni temin 
ederim .. 
~ayır!.. ıasen pohs olsay-

dın üzerinde bir hüviyet varakası 
bulunma11 icap ederdi. Halbuki 
ıende böyle bir varaka yok! .. 

- Olmadığını nereden biliyor· 
sun?. 

- Sen uyurken ceplerini karıf
tırıp aradım .. Korkma, hiç bir ıe
yine dokunmadım. Paralarını ıa· 
yabilirain. Cebinde büyük bir meb 
liğ var. Bir poliste hiçbir vakit 
bu kadar para bulunmaz. Ne kur
naz adammıısın?. Beni kıskıvrak 
ettin. Oh .. Müteessif ve sana tes· 
lim olduğumdan müteessir bulun· 
duğumu zanntme .. Sen benimsin, 
benim ıevgili erkeğimsin. 

Bu son sözleri söylerken heni 
çılgınca öpüyordu. Beni sevdiği .. 
ne ve benim kalacağına inanıyor• 
dum. 

xıı 

Kolona yaklaşıyorduk .. Bir sa • 
hah kaptan beni çağırttı. Kaptan 
kamarasına girdiğim zaman va • 
pur polis komiseri ve ikinci kap -
tan da oradaydılar. 

Kaptan beni görünce: 
- Efendi, dedi, siz hakikaten 

M. Cemı Rolls'inniz değil mi?. 
- Evet, dedim, bu sual neden 

icap ediyor?. 

- Bankeraini değil mi? 
- Evet. 

~ 

- Şu halde eıkalinizin telsizle 
vapura bidirildiğini size tebliğ et 
mekten müteessirim. Hakkınızda 
vaki olan tikayetin haklı olup ol
madığını arattırmak bana taalluk 
eden bir it değildir. Vazifem, Ko
lona varır varmaz sizi polise tes
lim etmektir. Bunun için Kolonda 
yolcular vapurdan çıkarken ka -
maranızda kalmanız ve bir gürü·I 
tüye meydan vermemeniz lazım • 
dır. 

(Devamx var) 

Mekteplerin yapılmasında kaza 
kaymakam vekili Mustafa ve ilk 
tedrisat müfettişi Mustafa Beyle • 
rin çok büyük mesai sarfettikleri 
görülüyor. 

Geçenlerde kazamıza Tekirdağ 
vilayeti maarif müdürü Tevfik, 
Nafıa heyeti fenniyesinden Şükrü 
Beyler gelmişlerdir. Yanlarına mü 
fettif Muıtaf a Beyi alarak inıa

at mahallerinde tetkikat yapmıf • 
lar, köylü ile kıyµıetli hasbıhaller· 
de bulunmutlar ve yapılan iıler • 
den memnun olmuşlardır. 

Kasabada imar faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Genç belediye re· 
isi Nazmi Bey ve arkadatları ge
celi gündüzlü çalışmakta ve ka&a· 
ha halkı memleketlerinin güzel -
leımesi etrafında görüşmektedir • 
ler. 

Kuraklıktan müteessir olan ka
zamıza bugünlerde bereketli yağ
mur yağmış ve kaza halkının yü
zü gülmüştür. 

Karısını öldürmüş 
Edirnenin Havsa nahiyesine 

bağlı Hasköyünde Kuşçu Hasan, 
• ..."rr.---1~-

rıaının kaybolduğunu İddia etmış· 

tir. Hasanın telaşlı hali ve üzerin
de görülen kan lekeleri jandarma· 
nın şüphesini davet etmi,ştir. 

Sıkı bir sorgu ve tahkikat neti· 
cesinde bir kaç saat evvel karısı 
ile orak biçmek üzere tarlaya git· 
tikleri ve burada karısını 2 1 yerin· 
den bıçaklamak suretile öldürdü -
ğü anlaşılmış, nihayet cani de cür
münü itiraf etmittir. 

Kadının sekiz buçuk aylrk ha -

mile olduğu anlatılmıştır. Hasan 

bu cinayeti, zevcesinin namusuna 

sürdüğü lekeyi temizlemek için 

yaptığını söylemiştir. Hasan ev· 

rakı ile birlikte adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Trakyada koza 
Trakyada bu sene koza mahsu· 

Iünün arkası ahnmı§, satış bitmiş
tir. Borsaya en fazla mal geçen 
hafta içinde gelmiştir. Edirnede 
bu seneki istihsal yekiinu 45.000 
kiloyu bulmuıtur. 

Geçen sene ise 52.000 kilo koza 
istihsal edilmişti. Bu seneki istih
sal düşüklüğü böcek tohumları ku· 
tutarındaki gram noksanile besle
me devresinde çıkan hastalığa atf
olunmaktadır. 

Kırklareli, Kavaklı, İnece ve U· 
zunköprüden getirilip Edirnede 
satılan kozalar da bu yekuna da
hildir. Koza fiatleri 40, 48, 53 
kuruş arasındadır. 

l ekirdağ vali vekili 
işe başladı 

Tekirdağ, 8 (A.A.) - Beş ay 
müddetle mezun bulunan vali Az· 
mi Beye vekalet edecek olan mül
kiye müf ettiti Cevdet Bey dün 
buraya gelmiş ve vazifesine başla
mı§hr. 

Bu mesele ortaya atıldıkça çar
şaf taraftarlarının şöyle bir müda
faası var: 

- Samsunda çarşaf, çarşaf ola
rak kullanılmaktan çıkmış artık.. 
O bir nevi süs olarak giyiliyor. 

Medeni kıyafet istiyenler şu ce
vabı veriyor: 

- A efen..Jim, dünyada batka 
süs mü kain --.mış?. Şıklığın bü
tün kerameti kara çarşafta mı 
. . 1 
ımıı .• 

Hakikaten Samsunda çarıaf ın 
tesettür ve taassup için giyilmedi
ği muhakkak .. Bu da peçenin pek 
nadir kadınlar tarafından kulla -
mlmaamdan ve ekseriya yüzden 
başka göğüsün ve saçların bile a· 
çık bırakılmasından anlaşılıyor. 

Süs meselesine gelince: Bura 

5ı'tmı~. J\!f""~iz:l'erinki!1e uymı
den yapılmakta ve fakir kadınlar 
üzerinde bile bu ıık fantazi çar -
ş~flar pırıl pırıl parlamaktadır. 

Bazıları çarıafın mantodan daha 
iktısadi olduğunu ileri sürerek fa
kir aileler için güya bir müdafaa 
silahı gibi kullanmak isterler. Fa
kat yirmi beş liraya manto çıkan 
hu st>hirde iyi bir çartafm otuz 
liraya mal olduğunu söylersek işin 
bu bakımdan da müdafaası iflas 
etmiş olur. 

Bir çok şehirlerimizin belediye
leri umumi meclisleri çarşafın, , 
peçenin kalkması için isabetli ka
ı·arlar \'erirlerken Samsunun bu 
hususta daha ne kadar bekliyece
ğini bilmiyoruz. 

En medeni kıy af etlerin, en mo
dern giyinmelerin nümuneleri bu
lunan, en lüks tuvaletler teşhir e
dilen bu şehirde gerilik timsali 

çatşaf, her yerden daha çok göze 
batıyor. Buraya uğrıyan her yol-

cu ~ehirin bir cok güzelliklerine 
im;·~nirken çarş;fa sinirlenmeden 
geçemiyor. Bilhassa tütün fabri
kalarında çalışan iki bin kadın a· 
melenin paydos saatinde caddele
ri çarşaflılar kesafeti altında bı
rakması tahammül edilmez bir hal 
alıyor. 

f. D. 

Kozveran köyünden Kara çavuş 
oğlu davar çobanı Bektaşın bir ke· 
çisi çalınmış, Bektaş bir haf ta 
sonra bir kaç kişiyi keçinin hırsızı 
olarak yakalatmıştır. Bunlar Ba· 
yındır köyünden Mehmet oğlu 
Rüstem, Halil oğlu Aziz ve Mah· 
mut oğlu Ömerdir. Bunlar Bekta· 
Şa hiddetlenerek bir kaç gün sonra 
Bektaştan intikam almağı arala .. 
rında kararlaştırmışlardır. 

Bayındır köyü civarındaki mer· 
ada otlıyan davarları yanında gece 
uyumakta olan Bektaşı yakalıya· 
rak kafasının müteaddit yerlerin
den bıçakla yaralamışlar, göğsü • 
ne de kur§un sıkmıılar, Bektaıı 
katletmiflerdir. 

Maktulün yakınında yatmakta 
olan diğer çobanlar silah ıadasına 
uyanarak bu f ed manzaradan 
korkup kaçmışlardır. Katiller bun· 
ların da arkalarından silah atmış· 
lardır. 

Suçlular, ertesi gün gelen jan .. 
darma tarafından yakalanarak ad· 
liyeye teslim edilmiıler, hakların· 
da tevkif kararı verilerek hapiı • 
haneye konulmutlardır. Suçlular 
vakayı inkar etmektedirler. 

Münevver f ürkler şapka 
giymeği umumileştirdiler 

Suriyeden Adanada çıkan Türk 

Sözü arkadaıımıza bildirildiğine 

göre Antakyada şapka giyeneler 

süratle ve her gün artıyor. Bil -

hassa münevver esnaf ve gençler 

arasında şapka giyenlerin adedi 

her gün daha çoğalmakta ve bu 

medeni kisve ile şehirin siması 

değitmektedir. 

Gençlerin bu mütezayit ve ıuur· 

lu rağbetini gören bazı tüccarlar 

şapka ihtiyacını telafi etmek üze• 

re Beruttan külliyetli mi!<tard~ 

şapka getirtmektedirler. 

Bir beygir bir kadını 
öldürdü 

Kozanın Gedikli köyünde oto "' 
ran Ali oğlu Hasanın kırk yaıla "' 
rındaki kansı F atmanın karnın' 
aynı köyde oturan Ali Ömeritı 
beygiri bir tekme atmış, kadınc"' 
ğız karaciğer ve dalağı patlıyarlJlı 
derhal ölmüştür. 

-o-

Kaza 
Antalya muallimleri Adapazannda kereste tüccarltl; 

• rından Ali Efendinin karde§İ 1
1 

gezıyor yaşında Hafız Vahit Efendi arı11" 
Burdur, 8 (A.A.) - Antalya ağacından düşmüş, başı patlaı11'f' 

muallimlerinden bir grup dün bu· beyni dışarı fırlamış, ölmüttür· 

raya gelmiıtir. Aralarında 15 ha- -o- I ri 
mm da vardır. Heyet lspartaya Muhafızgücü bisikletci e 
kadar gezintisine devam edecek· Tokt'ta .. , 
tir. Dün ak,am tereflerine beledi- Tutak, 8 (A.A.) - Muhafıd~, 
ye tarafından bir ziyafet ve mual· cü bisikletçileri saat 19 da Tut~~e 
limler tarafından da Halkevinde gelmişler ve samimi bir §ekıl 
bir miisamere verilmi§tir. kar§ılanmışlardır. 
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Sonradan Görmeleri 

- Beienecek yemek bulamadınız da mı gldlyorau· ""a, Beyefendi? Halbukl llatemlz tjOk zengini 
- Evet, ama... Ben, zengin de§lllml 

Etiket Meraklısı/ 

===•==== 
Sonradan prme bir karı, koca, ı 

piyanko iaabetiyJe ellerine ıeçir -
dikleri para ile bir kötk aatın al· 

Küçük bir seyyar tiyatro trupu, mqlardı. Göztepe ile Erenköy a· 
l ene •ehirden tehire dolqıyordu. k k T b"" ba"' 1 7 rumda bir Öf •• a n 1 ı, 
Devamlı olarak turne halinde bu-
lunan bu trup, bir upm ~zeri bir bahçeli falan. ... 

Bunlar, o kadar kibirli olmuı • 
tehire geldi. Güriiltüaüz, patirtı· • ak 

)ardı, ki yanlarına varm meae . 
ıız ve eilence bayatı oldukça aö • d k 

le, kendilerini kızdmna an ° · 
nük bir tehire... Bu tehirin bir ti· nu~m•k meaele, hulia boılanna 
yatro binuı vardır. ıicİebilmek, iltifatlanna mazhar 

Trupun direktörü, i9tuyona a • olmak meaele mi mesele!.. Hoı, 
yak baaar baımaz fÖyle etrafa bir b · 

çok kitinin de, onlara e emmıye• 
göz attı, neteli bir tavurla, baiır· Yererek, etraflannda dolqtığı 
dı: 

yoktu ya!. 
- Aman, ne güzel baht man • Etraflannda dolapolar, bir kaç 

zaruı !. Bakın hele, çocuklar, fU kitiden ibaretti. Bunlar da yal · 
güneıin tatlı kızıllıima !.. Bu, u • taldanq pal.ama da olaa, onların 
iurludur. Burada iyi kazanç elde malmdan az, çok bir teY çöplen· 
edecejiz !. mek için, bu vaziyete katlanıyor · 

lıtuyon memuru, hayretle di • lardı. 
rektörün yüzüne. bakıyordu. Ni • Bunlardan biri, enelce kendi -

~.!tzı Erenköyijnde ıeçiren Ve·/ muavenette bulunmam mümkün o· hayet, izah etti: aine hanım bile denilmezken, aon· 
'""". orada Nevinle tanqtı. Gü • labilir mi?. _ Aldanıyorsunuz, Gördüiü • radan hanımefendi dedirten evin 
~ve naz etmekten botlanan bir Eteiin aahibi, dönüp bu tık de· nüz, batan Jiinet manzaruı de • kadmı ile bahçede bulunuyorlar. 

ıöateriyor: 

- Bet horuz, doksan be, tavuk, 
tam yüz tane!. Altı hindi, yedi 
kaz, dokuz ördek!. 

Mi1afiri, dalkavukluk etmenin 
tam aıraaı geldiği kanaatile, ağzı
nı açtı: 

- Aman, ne de ' ıiizel, ne de, 
besili, ne de yakıtıklı, ton ton fey· 
ler!... Aman, nazar değmeain. 
Bunların eti yoktur latanbulda .. 
Hep ıeçme, ... hep aeçme!. 

Sonra, ıerdanı iki kat duran e
vin kadmma aordu: 

- Hanımefendi, tavuklarınız 
her halde bol bol yumurtlıyorlar, 
deiil mi 1. Cim tavuklar olduk -
lan hallerinden belli ! 

Sonradan aörme zengin, yal • 
takhuıan misafiri kibirli bir balcı•· 
la aüzdü: 

- Farkmda tfeğilim, dedi. Ha 
çok yumurtlamıtlar, ha az!. Bun· 
dan bize ne?. Biz, onların yum ur• 
talarma muhtaç deiiliz ki, çok fÜ· 
kür. Yumurtlayıp yumurtlama -ta~• Delikanlının bir bölüiüne likanl17a baktı: iil. Şebirin biricik tiyatro binuı Sonradan 16rme zengin, kümeai, 

~dıiı k~9ıkün diler bölüiünde _nnror! tel •1,.·ındeki kümea hayvanlarmı 
~ L VT - Ne demek iaterain aanki?. J-J :;.::r;:.:.:~~;.;;...__..;..~----=~=-------::---::~:--~ kız, anneai, babaaı ve erkek ·---------------ı• Vedat, bomlclu. Eteiin aahibi,ı• k •k M l • f 

etiyle oturuyor. al. ..,. I EZ t ese esı 
mak, kendi bilecekleri it! 

ı..!'Gıtmak bir u s&ç oldu. Fa· lafım kamecliı ır6DZ Atıf16asl e rı • 
~ 1azı pek cazip hulan clel•an· - Orada durup dırdırlanacaiı· iki çocak birbirlerile fiddetli bir 
"• llİbayet tanlf1D&mn hir yolunu na ıel bir yol da davran, yuları kavıaya tutufmutlardı. Saç aaça, 
\Jclu. Sık aık bulUfJPia, batla- ıeçireyim omuzuna, ben iteyim e· bat bata bir kayt'a... Gürültüyü 
·'\ •e pllja sitmele batladdar. teli, ıen çek! yürütelim böyle i•iten anneleri dar yetifti. Kav • 

hadi! 1 d \'edat, etikete pek fazla riayet gacı arı ayır ı: 
~l, '-""~'JIOllnl ... 'bl a.:.-~ ... ,,. ... ol - Vedat, -rardı. K.endiaine karıı - Siz hi. \ürlü JDlanmıyacak. 
, kendiai onunla hesap, kitap bu kadar etikete riayetıizlikle li· ıınız, çocuklar!. "aika, Hadiye, 

~~rek konuftulu ıibi, onun da kırdı söylemek!.. Fakat, efeiin olamaz kafiye!.,, Demekte baba· 
ili ile 8yle kOlnlflDUIDJ gÖ• aabibi, likırdııına daha likırdı DiZ b.JcJı... Bir defacık olaun, İkİ• 

L~• Aht Yerİf ettiii bir kiğıt katb: nizin bir feY baklan.la •JDİ teYi 
;:_I.acıdan bile, kendi nazik aoru· _Etekte haklı ya. ... Ta iç E. dü,ündüiGDUzü slrmeclim! 
. ...._ uyıun cevap 'bekler. Cevap, renköyüne kadar, bu kadar yükü Faik, anneainin iN eörine kart• 
~ 8yle derli toplu olmadı mı, bir etek t&JıyabiJi7 mi?.. Dinlete· ,u cevabı Yerdi: 
..._en yüzünü burutturur ! meclim mal aahibine ıitti. Koı ko- - Hiç te öyle cleiil, anne!. Bu 

8ıı arada aevdiii kızdan da tam ca çuvallar... içinde de ne var, sefer, ikimizin de dütündüiü tey 
~ile etikete riayet beklediti • bilmem ki... Bu kadar aiır yüke bir!. 
ı..,_-ilhana not ·edelim. Onun bu tek dejil, çift etek iater! _Nedir?. 5ayle bakayım!. 
~ titizlilini gören Nevin, Sonra, tekrar Vedada döndü: Hadiye, erkek kardetinden ön· 
b~~if tarafına dokunarak, deli • - Hadi, delikanlı, davran he· ce damuıdı: 
~ iizmektea zevk duyuyordu. le bir .... Yanaı! - Faik, muzun hepaini kendi 
~ 1-Jmna, lmı hu hareketinde Vedat, müthit ıurette lazmıtb. yemek iıtiyor. Ben de öyle! 

ilci'- olau.n hakh ıörmek lazım.. Kızgınlığını dehtetlendiren ,ey, Babası Olmasa •• 
~li, birbirlerile konut\lrken Nevinin bu hadiaeden eğlence ve-
~b ıurette, teferruata kadar ıileai çıkarmaıı, katılaaıya gülme
~ ••·'-!1•1eti göz önünde tutma· ie koyulmuı idi! 
~ar?. Tutabilirler mi • 
q Acaba, Vedat, Nevin için hali 
~ile hal iae, böyle arada bir aizliden aizliye, için için yanıp tu-
' Y nokta bulunmaaına rağ • tutuyor mu?. Belki evet, belki 
SııL ' edatla Nevin aeviıiyorlıar ... 
~tik bW hayır!... Yalnız, o gündenberi 
~- utuyor, birlikte kıra, kızla hiç konutmadıiı muhakkak! 

Konferana veren profeaör, bir 
aralık önündeki hardatı aizma 
götürdü, bir yudum au içti, aonra 
aözlerine fC>yle devam etti: 

- Muhakkak, ki eler babası 
Filip olmuaydı, tarih, bir Büyük 
lakender kaydetmezdi ! 

Bir evde bir ziyafet.. Sofrada 
bet, on ki,i oturuyor. Bir taraf • 
tan yemek yiyor, Bir taraftan da 
\undan, bundan konu~uyorlar. 

Miaafirlerden biri, iri yarı, gö • 
beldi, altın aaat, köatekli bir adam. 
Kaha, •ba taYırh.. Aizı da he
men hiç b..-nm17or. Hem ye -

Bir Gaf! 

[!] 

- flnadlye kadar hiç bir 
erkek bana hakiki ya91mı 
a8yllyenaeclll 

- Dentek tlnadlye kadar 
ceaur bir erkekle kartı· 
laınaadınızl 

mek yemek, hem likırdı etmek ıu· 
retile, ağzı hep açık gibi bir tey ! 

Neler aöyliyor, derıiniz?. Her 
ağzına geleni!. Meseli., iıte: 

- Ben, it güç adamıy.öll. O Ja. 
dar çok itim, gücüm var ki... Ba· 
tımı kqıyacak zamanım yok ..... 
Etrafımla biç metıul olmam. iti· 
me ait olmıyan hiç bir meaeleyi 
bilm .. !... Bana, fU elektrikin 
burayı nanl olup ta aydmlattıtını 
aoracak olsanız, aize cevap vere • 
mem!. 

Sofradakilerden zaif, orta yqh 
bir kadın, gülümaedi. Dudak bük· 
tü ve 9öyle dedi: 

- Likin, bu pek baıit bir me
sele, Beyefendi!. Duvardaki diii· 
meyi çevirince, ortalık aydınlanır! 

Hasta Cambaz! 
Huta, doktora gitti. Muayene 

odumda kartı brtıya oturuyor • 
lar. Doktor aoruyor: 

- Rahataızlığınız nedir?. 
- Doğruıu ben de bilemiyo· 

rum. Size naııl anlatayım? .. Bil
mem ki!. ~ aidiyorlardı. Bu vaziyet, 

"- Ctunaya kadar aürdü. O 
ı._ ~~bir hadiae - Vedada gö
"-1eL.'; ! - aralarının açılmuı· 

- • iiiiil Doktor suali deiittirdi: 

~ oldu. 

~etla '!eYin, aabahleyin git • 
' 5-dıye Plijmdan öile za· 
d~ ~llUJorlardı. Erenkiiyüne 
~ddetli linet altında adını 
~a__-.. .. O en, Yol dlnemecinde bir 
-,,... ı e etet• 
~ ille rast ıeldiler. 

!• ot.. ..: ~-ÇUTallar bağ 
' ecli ' .. ıl~~İJe aibnemekte 
~ ~~oylu, elindeki de .... 
da.._ . dürtiiJd.. g 
l -...-ecind d uyordu. Yol 
'~ e uran Ye lcarıı tara· ._., ha{.en iki ~v~li, etekle sa· 
-... rak hır ınuddet bekle· 

-Mahduna a...ıendlnln, otonaobllle - Şikayetiniz nedir . 
bir rekor k1rnt•la ulrllfblını l9Hmlftlk. - Kollanm ağnyor. Öyle bir 
Bari muvaffak olablldl nal? halıizlik, ki kollarımı batımın ü-

- Sor11r mıamlZI Sade rekor de§ll, zerine doiru kaldıramıyorum. Ne 
kollle baaıını cia k1rdı. Alb ayda doku· kollarımı, ne de .•... 
zuncu defad1r ki yataia dU9tUI Haıta, sözünü tekmilledi: 

- Bacaklarımı! 

- Bacaklarınızı mı?. 

- Evet.... Ben, cambazım!. 

Sakız Çiğneyiş ! 
- Uykuıuzluktan tikiyetçiyim. 

Gece sabahlara kadar aözüme uy· 
ku ıirmiyor ! 

- Sakız çiğneyiniz ! 

it, .... Lir .. . 
. 'eafeıı.tı: 'Vedat, koyluye töyle 

_ nafii• larar ebne. öteki mauda 
lk; kadeh ı~ım. Daha fazlaaına dokto· 
run mUaaadeal yokl 

- şu halde be9ten fazla•ına mUaa· 
ad•I yok, demek. Orada bet kadeh 
1-llnl 98zlerlmle g8rdUml 

- Uyku ilacı yerine ıeçer mi? 
- Hayır!. Li.kin camnız 11kıl-

'- as.. L_ L---· a.. • 
llV ._..ı uır tekilde 

maz. Sakızla, ortalık ağarmcıya 

kadar kendinizi avuturıunuz ! 
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Vakitler 
Onu görmek! Onu tekrar gör • ı 

mekf.. 
Necdet odada yalnızdı .. Bu ak

§ama yakın saatlerde odasının 

penceresinden kapalı pancurları 

ile akasyaların arasına gizlenen 
beyaz kötke bakıyordu. 

O hali. burada idi ha!. Kimbi • 
lir! .• Belki o da bir pencere kana
dı arkasında buraya doğru bakı -
yor ve dinliyordu .. 

Niçin hiç kendini göstermemi§ -
ti?. Geldiğini haber aldığı zaman 
çılgın gibi niçin ona koşmamıştı 7 

Gençliğinin ilk macerası batla· 
mada.n bitmit ti .. Ona, on sene ev
vel, daha on sekiz yatında iken 
çılgın gibi itık olmuş, delice sev -
mit, fakat tahsile gitmek için on· 
dan ayrılmak mecburiyetinde kal· 
mıftı .. 

Binbir hadise biribirini kovala
mıf, uzun ayrılık senelerine rağ • 
men o güzel kadını daima gözle -
rinin önünde buLmut, iri siyah göz. 
leri, iki kıvırcık ve siyah ıaç dizisi 
arasındaki sıcak yüzü, ufacık ağzı 
ve hiç bir kadında bulamadığı o 
kendine mahsus çıldırtıcı kokusiy
le daima hayalinde yaıamıştı. 

Saatler geçiyor, Necdet hali 
dalgın ve mütehayyil, olduğu yer· 
de, gözleri beyaz köşkün kapalı 

pencerelerine dikilmi~ duruyor -
du. 

Aktam yaklafıyor, ufuklar gjt. 
tikçe solgunlafıyordu .. 

Sabahatin de yüzü bu son bahar 
ak.ıtmını hatı~la~aıord .. Onğı d 
boyle hır \eslımıyet halı vardı . 

Acaba o zaman kaç yaşında 
idi?. Bunu hiç sormamıştı .. Daha 
doğrusu ceıaret edememİ§tİ .. 
Korkmuttu.. Fakat o güzelliğini 
bulmuf, cazip ,olgun, . kıvrak ve 
tam manasiyle bir kadındı . ." . 

Gene bu evde, bu halasının e· 
. vinin bahçesinde ilk aık saatlerini 
ıeçirdikleri zaman o, elleriyle 
genç adamın saçlarını karıştırır • 
ken": 

- Ben de senin bir halanım, 

diye mırıldanırdı . 
Fakat birdenbire o ııcak par • 

maklar bu okfayıcı hali bırakır , 
bu sarı saçlar arasında sıkıımıt 
batı geri doğru çeker, ve genç a• 
dam etrafı koyu gölgelerle çevril· 
mit ıiyah gözlerin, içlerindeki gö
rünmez ateıi söndürmek ister gi • 
bi, kendi gözlerine diktiğini gö • 
rür, ateı renkli dudakların hara • 
ret ini dudaklarında hiuederdi ! . 

Daha dün buradan ayrılmıt 
gibi hatırlıyordu .. 

Bir Temmuz aktamıydı.. Şu 
kartıdaki yeıil ııraya oturmuılar· 

dı. Biribirlerini tanıyalı henüz 
bir hafta olmamıfh .. Arkalarında· 
ki nar ağacının çiçekli dalları Ü· 

zerlerine doğru iğilmifti. 
Bir çok lüzumsuz şeylerden 

bahıetmitlerdi. Pek erken ev • 
lendiğini kocasından nasıl ayrıldı
ğını anlatıyordu. Necdet dinlemi
yordu bile .. 

Sabahat oturduğu yerden kolu .. 
nu kaldrrarak en yakın dallardan 
kıpkırmızı bir nar çiseği kopar • 
mıı, dudaklarının arasına sıkıştır

mtf h .. Bu esnada ondan gelen 
mest~dici bir koku, ılık bir kadın 

•olmıu ıenç adamı seraemletmİ§ · ı 
ti. Bir ey ıöylemek üzere kımıJ. 
dadı .. Fakat kendini tuttu. 

~ 

~IKAYE 
' M --, 111 Casusluk Maceralarından : ] TAKVi 

• • Gün do,.usu 
Gün baım 
Sabıh nıımaıı 
O~le namazı 
b:lndl oamnzı 

Pazartesi 
9 Temmuz 
ll6 R.EH·el 

4 37 
:d;.:::: ·BİN MASKELİ KADI iş 

-1.3? • • 

fleÇllJOT 19 4 l 
435 

12 ıll 

16 lll 

19.•J 
21. 4-' 

19.o ,rnan 
ı~.~~ Şurada, burada görülen ziyaları h- rn 

Yazan : iki Yıldız Alo ~ım namaz• 
t6 t9 l 
~;::.~ Almanlar söndürmeyi unutmuşlardı nu S b h 

. . Yatsı n amaı:ı 
a a at vazıyetı anlamıftı. Se- imsak 1.iO 

1 
2.20 
184 
181 

sini çıkarmadı. Bir kaç dakika Yıl ın g çeo gıınlerl 
böylece konu~mad k ld 1 Yılın h lan , ünleri 1 2 

J' an a ı ar ... L 
Kadın dirseğini dizine dayamıı , ~::;======-----~-.,..=-~==,__., 
çenesini avuçlarının içine almı§ 1 R A D y O 
düıünüyordu.. Birden: -.;- :..;;;;===-.;.._--.:...:..;........;;=~-..;.;......;.:; 1 

- Zannedersem, biraz atetim 
var, değil mi?. 

Dedi .. Ateşten yanan elini genç 
adamll uzattı. Necdet bu elleri a4 

vuçlarına aldı .. Okşadı, gözlerini 
kapadı, ıara.rdı .• Kulaklarında a • 
rıların vızıltısına benzer bir uğul
tu vardı. 

- Ne 11cak değil mi?. 
- Evet!.. 
Sustular ... Görünmez bir kuvvet 

ikisini de biribirine doğru itiyor , 
onlar mukavemet etmeğe çalııı -
yorlarelı .•. 

Nasıl olduğunu anlamadılar • 
Bu mukavemet edilmez kadın, 

gözleri delikanlının gözlerinde , 
aralarından bembeyaz ditlerinin 
parladığı kırmızı dudakları yarı 
açık olduğu halde ıenç adama 
yaklattı .. Nefeslerinin gittikçe ar
tan hızını takip eder gibi daima 
biribirlerine yaklaıarak bir an ba
kıttılar .. Gözler kapandı: 

• • • 
Aktam oluyordu.. Bahçenin 

bazı köteleri daha ıimdiden ka .. 
ranlıklaımııtı. Beyaz kötkün bir 
penceresi bile açılmamııtı. Nec • 
det hala beyaz kötke bakıyordu. 
Aktam koyu mavi rengiyle tepe • 
lerden iyice inmiıti. Pencereyi ............ 
disinde hafif bir yorgunluk his " 
sediyordu. İçinde ne bir heyean, 

ne bir teessür vardı .. 
Halası akıama onun geleceğini 

söylem it ti .. 
Dütünüyordu .. Zaman ne de ça• 

buk ıeçivermitti.. Yalnız, Necdet 
gitmit ve geri dönmüıtü .. 

Bugün 
lSTANBUL: 

18,30 dan 19 a kadar F ran11zça 
deu. 19 dan 19,30 a kadar Konferana. 
(Kizım' lımail Bey). Kanserden ko· 
runma 19,30 dan 21,20 ye kadar Türk 
muıikiıi neıriyatı (Ekrem, Ruıen, Cev 
det, kenami Cevdet, Şeref, İbrahim 

Beyler, Vecihe Belma hanımlar) . 21,20 
den 21,30 a kadar Ajanı ve boraa ha· 
berleri. 21,30 dan 22,30 a kadar Cemal 
Reıit, Muhittin Sadık, Meıut Cemil, 
izzet Nezih, Laıin•ki Beyler tarafın
dan Oda muıikiıi. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Taganni konıer. 19: Muıa· 

habe. 19,15: Plak. - Musahabe. 20,40: 
Plak (ıarkılar.) - Musahabe. 21,12: 
Hafif orkeıtra konseri. - Haberler. 
vı. 22,12: Senfonik popüler konser. 
23: Edebi bahisler. 23,15: Danı mu • 
ıikiıi. 

823 Khz. BOKREŞ,364 m. 

13 • 15: Her ıünkü neıriyat. 19,05 
Karııık konıer. 20: Oniveraite. 20,15: 
Radyo orkeatraıı. 21: hal yaya dair kon 
feranı. 21,15: Oda muıikiai.21,45: Pi
yano konseri. - Haberler. 23,30: Kah
vehane konseri. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 
m. 

1 tal yan n•ıriyatı. 20: Piyano kon· 
seri. 20,20 Piyano konserinin devamı. 
20,40: MuEahabe. 21: Haberler. 21,20: 
İtalyan muaikiıi. 22,20: Radyo orkes· 
traıı. 22,45: Yeni muıiki. 23,16: Danı 
plakları. 

5445 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Sigen muıikiıi. 21,15: Buda • 

peıte hayvana,t bahçesinden naklen: 
1iaı:J.l~r. ·24:'1'mi. - -

713 Khz. Roma, 421 m. 
21,45: Comariden naklen arzuya ta· 

bi konser. 22,45: Musahftbe. 23: Var
yete. 24: Haberler. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 

20: Neıeli parçalar ve danı muaİ· 
kiıi. 21: Haberler, 21,15: V .. nerden 
ıarlular. 22,15: Franz Bouman'rn it • 
tiralcile danı muıikiıi n hafif havalar. 
23: Avuıturya. 23,20: Haberler. 23,46 
Piyano Keman konıeri, 24: Yabancı 
muıiki plakları. 

Hiç bir ıey değiımemitti .. Ha
lasının evi, kendi oduı, güneıli 
bahçe, arılar ve hep o aakin gün • 
ler .. Batından geçen bütün hadi.!~~~~~~~~~~~~~~ 
seler, gençlik heyecanları, ıstırap
lar, tehlikeler, atılması güç mani • 
ler, her şey, her fey hafızasından 
ailinmiıti .. 

Şimali Afrikada 
Türkler 
-Yakında Yakıtta -

Sanki buradan giden bir bat ka· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 
ııydı ... Kendini hali dünün o atet-
li delikanlısı gibi görüyordu. Dün 
aııkmın kolları arasından ayrılmıı 
bugün ayni hararet ve coşkunluk
la avdet etmiıti .. 

Öyle zannediyordu ki biraz· 
dan, ihtiyarlar yattıktan ıonra, 

yavatça dıtarı çıkacak ve eskisi 
gibi bahçeyi ıeçtikten ıonra ko • 
vanların yanındaki çiti atlıyacak 
olsa, onu, orada, tıpkı eskisi gibi 
kendini bekler bulacaktı .. 

Ayaia kalktı .. Aynanın önüne 
gitti. Hiç deiitmemiıti.. Yalnız 
bir parça eamerleımiı, bıyıkları 

sıklaşmıı ve uzamııtı .. 
Tuvalet masasından aldığı bir 

makasla bıyıklarını biraz kısalttı, 
düzeltti .. 

Bir cigara yaktı .. 
Ansızın &fağıdan halllsının ıe • 

si duyuldu: 
- Necdet, Necdet! in bak kim 

geldi!.. 
Anlamııtı.. Biraz sarardığını 

hiasetti .. Yüzünü bir atef kapla • 
dı .. Heyecanla merdivenleri indi • 
Salonun kapalı olan kapısı önün· 
de soluk soluğa bir an durdu. içe· 

riyi dinledi, konı.ıtuyorlardı.. O .. 
nun seıini duydu .. O 11e ! .. Tıpkı 
eskisi gibi ağır ve ahenktardı .• 

Kalbi boğazına kadar gelmiı 
gibi idi. Kapının tokmağını çe· 
virdi.. içeri airdi.. Eskisi gibi 
mahcup ve sıkılaan kimsenin yü • 
züne bakmadan ıelimladı .. 

- O!.. HoJ geldiniz .. 
Salonun karanlık köıeıinde ha· 

lası ile konu9an siyah elbiseli bir 
kadın onu karıılamak için ayai• 
kalkmıttı .. 

Ncdet ıözlerini yavaf yavat 
kaldırarak ona baktı .. Birden tat 
kesildi .. Soğuk bir titremt> içinde 
ve sonıuz bir sukutu hayalle: 

- Sabahat, Sabahat!.. diye ha· 
ğırdı .. 

Fakat bu siyah elbiseli kadın 
artık eskisi aibi Sabahet deiildi •• 
Sabahet o son ayrılıt aktammda 
ölmüttü .. 

Şim-:li karıısında ıtıldıyan ıi • 
yah ve karanlık gözler, solıun 

renkli dudaklariyle ıükun ve mu • 
habbetle gülümsiyen bembeyaz 
saçlı ihtiyar kadın vardı. 

- 88 - ltn rn 

Gözleri tamamiyle cukura kaçmıt yin ediyordu. Violet Magı ,a> d~e 
tı. Sevdiği adamla bu kadar çok ceği itle o kadar derinden de{ 1 Y& 
meıgul olduğunu belli etmemek metruldü ki ne kadar zaman .ıır:-~ıt ' 
için yüzbaıı Rengnarta dönerek duğunun farkında değildi. Sır_~ fl 

dem itti ki: ralık pilot kolunu havaya d~fj' td 
"- Hakikaten ehemmiyetaiz kaldırdığı zaman caıuı kız vall")(~u 

bir kaza idi, Mister Renıuart !,, geldiğini anlamııtı. Önünde ot+t be, 
Renguat kızı iyice tetkik ettik- ran ıenç zabitin omuzuna dok"t'"-

len sonra: muşlu. Mülizim Dale arkasını ".iha. 
"- Mis Magg .. Artık ıizi ce.,. nerek lakayt bir tavırla aüldü· •r. 

he arkaıında istihdam etmek iate· dan sonra tayyarenin kapuını •lik 
miyorum, çok yoruldunuz, demit- tı, Violet Magg'ı eliyle selimJ• h leı 
ti. Eıaıen buralarda yapılacak ; tan ıonra tayyareden atağıy• d, ka 
~c·k bir it de kalmadı. Çünkü ya- ladı. 5 saniye sonra Violet M •rıd, 
kında harp bizim için zaferle neti dahi onu takip ederek kendi•~tıi 
celenecektir .. Sizin genç hayatını· tayyareden dııarı fırlatmıttı· llıı İd 
zı bundan ıonra tehlikeye sok - lir, Parqüt açılmadan evvel 
mak istemiyorum .. Diğer taraftan kız batataiı olarak karanlık ~ 
en kısa bir zamanda halledilmeıi ' 
lazımgelen bir it var ki bunu an· 
c.ak çok ceaur ve çok zeki iki kiti 
Latarabilirler .. ,. 

Bu aralık Raif Lenokı veda e-

luk içinde yere doğru ıukut et 
ti. Nihayet paraıüt açılmıt ve 
olet Marr'ın sukutunu ani ve 

veren bir sarsıntı ile durdurlll 
tu. Şimdi kız hafif hafif sall• 

derek gitmiıti. Çünkü onun ° e.. rak yere iniyordu. ineceği yeri 
11~.da Clairyde bulunması lazım • 

bit bilemiyordu. Şayet ıörüle 
ııeliyordu. Lenoks gittikten ıonra 

olursa derhal yakalanacağına 
Violet Magg evi yüzbatı Rengua· 

he yoktu. Violet Magı ayaklatl • tla daireden içeriye girmiıti. 0-
nın ıık bir çam ormanının • rada umumi harpte kendisine tev· 
tepelerine çarpmakta olduj 

di edilecek olan ıon va:-.t." eyi mü· .ıı d 
hiuettiği zaman çok sevinmİr b. 

zakere edeceklerdi. 
1 

Qır r 
.., ,,. ,,. Kız hemen kollarını açmıt ye ~ıı 

On aekizinci lnıiliz tayyare eline geçen bir ajaç dalını yalı~ 
lamıf b. Fakat o an de f ev kal• ,\\i .. ~ 

f :Joıunun bulunduğu kararıih ~ ıtç) 
bir teıadüf eseri olarak par•• 

1 mtydanı projektörler ve Magne • \l 
ziyom meıalelerile tenvir edilmit- ormanın açık bir mahalline vas 
.. ..__ 4=-- • nlf11»r vr nr da. hiel:air ~ 

~atdlarında bluunuyordu. Violet ıaau elme en yere inmııu. 
~,1agg Belçikalı bir köylü kadını let Magg orada boylu boyuna 
kıyafetine girmiıti. Karargahın re yuvarlandıktan sonra heni };q "'c 
1-:umandanı olan İngiliz zabiti ca• kalkmıf, paratütün bailarınd ~ llau 
ıus kıza hürmet ederek yol gös • ve kayı,ları_ndan kurtulmuttu. ~ u 
teriyordu. ikisi de tayyare meyda· ~iolet ~ag.~ ar~aıı~~ giy J> l\edi 
nının çimenliii üzerinde yürüye. oldugu bol koylu elbııeaının altı ı, 
rek küçük bir bomba tayyaresinin iki deri çanta tatıyordu. Çant-1 ~ 
bulunduğu yere ıelmitlerdi. B~ dan .. biri.sinin i~inde >:,ar~ dül ~ :; 
tayyare harekete müheyya hır kapsul, hır tenvır çubugu, bır pU 

haldeydi. Tayyarenin kanatları bir de o mıntakaya ait olan er 
arkasında duran ve arkasına bir nı harbiye haritaıının bir pa 

Alman_ piy.ade müli.zimi _ü~ifo~: bulunuyordu. . ~tJe 
ma11 gıymıı olan genç hır ıngılız Violet Maıg bet dakıka zarf t, 

zabiti Violet Masg'a doğru ıel • da vaziyeti tayin etmeie muvafflt~ \l 
mİt"Ve ke~~İı~ni takdim etmi9tİ: olmuftU, Çünkü ormanın taat' f:k 

- Mulazım Dal~ .. :· . _ tasından bir dere geçiyordu. >-
Violet Maıı o mula:ııme dog· ,- le f 

ru elini uzatarak: 
"- Bonıuar Mister Dale. Zanne

dersem hareket zamanımız geldi, 
de:ğil mi?. diye aormuıtu. 

Bir küçük zabit olan pilot ye
t ıne oturmuftu. iki çavuf ise Vio
ld Magı ile mülizim Dal~' e birer 
pıuatüt giydiriyorlardı. Ondan 
sonra ikiıi de karargah kumanda
mn ın elini sıkarak ayrılmıtlar ve 
.. yyaredeki yerlerine oturmutlar· 
dı. Ondan sonra tayyare havalan· 
Mıı ve ıüratle ilerliyerek karan • 
Mrta kaybolmu,tu. Tayyare karar 
&.;,hındaki ziyalar ~öndüriilmüıtü., 

Gece çok fırtınlllı ve karanlık· 
~ı Tayyare pek mütkiilitla ilerli· 
:rn ek şarka doğru gidiyordu. Biri 
~z sonra top •Kızlarından çıkan 
&~teflerden harp cephelerinin aııl· 
makta oldu~u anla!ılmı~tı. Ondan 
tonra ortalık pene kararmıt ve 
her tarafta sükunet hi.111 olmut • 
, L Yalnız arada s•rada 4urada bı:· 
tada bazı ziyalar görülüyordu. 
Almanlar bu ziyaları söndürme • 
vi unutmntl~ r~ı . Pilot anünd~ki 

i:aritaya bakarak istikametini ta· 

dere elindeki haritaya nazar 

civarda akan yeıine ıuydu. 
dereyi takiben bir buçuk kiloıd 
yürüyece koluna, ormanın ke 

na gelecekti. t ·~ 
Ormanın kenarından bir lı• 

metre ileride Almanların ıarP··~ 
heıinde tesiı ettikleri en 111" 

cephane depolarından birisi 

62 numaralı cephane depoı&J 

nuyordu. Yan yana inta edil 
. i 

olan bir çok barakaların 1Ç 

binlerce mermi, bomba, el ~ 
ları, piyade cephanesi ve sair~ 
dı. Depo iki kıt'a muıtahfıı ~t 
tarafından muhafaza ediliyor f 

Violet Magg dereyi tak;ı,.ıs l( 

la koyulmuttu. Karanhk~ ~ l a. 
rümeğe alıtkın oldui" ~I ' ıc_ 
yol çok arızalı olduğu ~ f~tl 
kız bir kuecik bile sendele~~ "'-i 
ti. Aradan yirmi bet / 

geçtikten sonra Violet M••';, 
manın kenarına gelmi9 "' 
hemen yere yatmıttı. "1' 

(0."" 
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Biitün ormanlar 
et1/et tarafından 
işlettirilecek 

900 acezeyi ve çocuğu barındıran 
Darüliceze nasıl bir müessesedir? 

O-VAKiT .. 9 TEMMUZ 1934-

Şahenşah Hz.nin 
kumandanlarımıza 

iltifatları .. 

t Makiı, Hükümdarın dönü-
lllan idaresinin müstakil s· ı d 1 .. d 1 ı an bu müessese şünü parJak şenlikJerJe ırJ mali teşekkül haline ınema :ır an a ınan yuz e on ar a yaşay 

•dl ııulnıası düşünülüyor ace:ıeyı sefaletten nasıl kurtarıyor, sokaklara bırakılan ..- ıs .... :~ı~;~:!;d .... , 
. <Baıtarntı 1 ine.o ıayıtada) ıf'OCUklarJ OaStl büyütüyor ? 

1. n nuurıulitını bizzat hazırhya 
~ ıöt"' ~e bizzat satacaktır. Köyler 
d~~ı Yakınlarındaki ormanlardan •n J~Yıt ve nakliyat bedelini ver • 
Bit fl.rtile ancak yarı fiatle isti
d t tdebilecekJerdir. 

T Mahmut, hariciye üçüncü daire _.,....,.._,..,,,... 

lnunun netri tarihinden itiba
ı,,, •ene müddetle halin ikti-

•na IÖre hususi tacirlere or • 
'h ' .' ale edilmesine devam edile-
ır. Orman idaresinin Maliye 

ını •llkaıı kesilerek müstakil bir 
I• ~i leıekkül haline ifrağ edilme· 

' kanun layihasının esasları a
ındıdır. Bu takdirde orman 

tıine ait masrafları bizzat or· 
".İdaresi temin ve tarh eyliye
ır. 

~an idaresinin de bankalar 
IQali bir cihaz olması düşiinül

h edir. Bu kanunla ormanlar· 

14
.,.. nevi milkiyet vetasarruf İs· 
k mukabili miilga o • 

~lır. Fakat istimlak mu· 
. ltıi bitinciye kadar tek-

h"•usi ormanlar devlet orma
""'ınelesine tabi tutulacaklar-

DarUl3cezeden bir ka~ 
intiba: 

t"""1il husuai ormanlar devlet ıu"neıleniyor - Altta: 30 senedir Darüliceude ban nan Hacı Fatma ve Emine Hanımlar -
l . b' t l Üstte: Oç ihtiyar kadın 

muame esme ta ı utu a · Yanda: ihtiyar kadınlardan dördü._ 
~ a· ~ır. 
e~IJ' rıvayete ıöre de ormanlar, 
~ 11 lnüdet işteti!miyerek muha-
l . •e İmar edilecek, memleket 
a/... l)lçlarını karııhyacak orman 
• litı da d ··er memleketler • 
aı "kA f d u"m 

Bir •tk macera11nı bir cinail 
filmi görmek ve bu suretle yorgun 
batınızı dinlendirmek ve yahut 
heyecan tatmak için verdiğiniz el
li kurutun yüzde onu, içinde 900 
kişiyi barındıran bir müessese ya-.1u urnet tr ra ın an g • 

....... ,.
1
,0 a ıth ı edilecelC ve muayyen l}atıyor ... 

"°de depo edilerek satılacak r Otuz sekiz ıenedir yaııyan bu 
· müeaaese acezenin son yuvası, ıo-
'cut mülahazalara nazaran. kata kalmıt kimsesizlerin melcei, 
"-\ll tatbik edildiği takdirde yangın yerlerine, cami avJularına 

' il \la:un zamanlardanberi tah _ bırakılan çocukların evi, mektebi
~dilnıekte olan memleket or - dir. 
\..~rı lll'Jhafaza ve imar edilmiş Vatandatların itirazsız verdik
~tır. Bundan batka gümrük- leri yüzde on darülaceze hissesi, 
~t l'ekabetaiz memlekete gire- ufak bir bez parçasına veya bir 
0
"1ttan mamulatı hUki'ınıete ga- kağıda sarılarak atılmıt yüzlerce 

~ilıt\lı1. mal olacak, salıt devlet yavruyu ölümden kurtarmıf, bü -
il~· f · d k yütmiif, bunların hepsini cemiyet "'·il -•ne men aat temın e .,e -
~ 1 b · d"d k t arasında çalıtan ve memlekete ya· ~· Un a bera er f ım ı en a -
it k b l b' k rıyan bir unsur haline getirmittir. , a u edilmit ır şey yo • 
~ l · Bu yüzde onlar, senelerdenberi t il errı eketin nefine en zıya-

'ri~hıı Jekiller arattırılıyor. yataklarından kalkamıyan yüz o-
'"ft&ek tuz alili sokaklarda sefil ve peri-orman mektebinin se-

l ~ t 1 b · · k tan dola•maktan kurtarmııtır. t f a e e yelıştırme sure - ~ 

Bir ayaiı ıakat bir adam, yaılıl dik. Bizi bu pavyonun bat hem· 
bir kadın, bir ama çocuk ellerinde tiresi Saadet hanım kartıladı. Sağ 
beyaz kağıtlarla kapıcıya dert a~ ve ıoldaki kapıları açıyor, bir yan 
)atıyorlardı. Bunlarla görütlüm. dan da izahat veriyordu: 

İhtiyar adam dedi ki: "- Bahçede gördüğünüz ka. 
- Efendi.. evelce su taşırdım dınlar bu pavyonda yatarlar. Ye· 

fakat artık çalışamıyorum. Son za- mektep kalktıkları için hava almak 
manlarda gelip geçenlere el açtık. üzere dııarı çıktılar. Şu odalarda 
Onu da yapamadım. Bana burayı karyolaların yanında yerdeki min
tavaiye ettiler. Mahalleden kağıt derlere oturanlar ise daha ihtiyar
aldık, geldik. Muamelemiz biti· -olanlarıdır. Bunlar bahçeye de 
rilirse son günlerimi burada geçi- çıkamazlar. Bununla beraber biz 
receğim. Allah millete, devlete bunları sedyelerle dııarı çıkarır, 
zeval vermesin. Çok tükür ki bu· hava aldırırız. 
rayı açmıtlar ... İçeri girdim. Bu kadınların içinde en eskile-

Müe11esenin otuz senelik mü· ri hacı Fatma ile Emine hanımdır. 
dürü Cemil Bey soldaki muhasebe Hacı Fatma 318 de, Emine hanım 
odasında hesapları kontrol ediyor- ise 319 da gelmiştir. Atağı yuka· 
du. içeri girince hesapları bırak- , rı otuz ıenedir burada otururlar. 
tı. Nezaketle karııladı : Bu iki kadın tam acezedir. Konut-

- Neye geldiğini biliyorum. mazlar, gezmezler, yalnız bahçe· 
İstersen bir kahve içelim de ge- ye çıkıp güne,Ienirler.,, 

~ k d Bu müe11ese, 312 senesinde a rosunun açığı kapana-
. ~ h d kurulmut olan Darülacezedir. i le evcut orman mü en is-

zelim.. dedi. Fakat yerinde otu· Pavyonu tamamen ıezdim. A
ramadı. Son hadiselerden sinir- cezenin karyolalarında örtülerin· 
lendiği belli idi: de temizlik nazara çarpıyordu. 

. - Haydi azizim ıana yurdu Her acezeye birer de küçük dolap, 
gezdireyim de ne görürsen hepsi· ayrı sürahi ve bardak verilmişti. if.tı" •dro esaslarına göre tevzi "' "' "' 

eıil 'k · 1 · d d'k d >ilke ı tıfa olunacaktır. Bu Son gün erın e ı o usu ma • 
ttk •ek orman mektebinden lum... Bazı itirazlar yükseldi: 

· i otuz talebenin onu tahsil- - Darülacezeye verilen yüz 
e~~kaeltınek için Avrupaya bin lira aidatla oradaki 200 ace

d~ ib~k. mütebaki yirmisi zeyi falan otelde yedirir, içiririz. 
ı_ .. d tıyaçlarına ıöre dağıtıla- - Darülaceze hi11eıi gayri ka
ttı~'" Yeni kadroda muhafa- nunidir. bu parayı veremiyeceğiz. 

"-•ttrr Urlarının ad~di bine çıka- Bu .. yüzde on hi11esinin. ke~il~·e· 
· ~· . Bunların iki yüz kırk si üzerine kapanma tehlı.kesa g~s-
. Qu ~.1 ha,, vazifesini görecek· teren Darülaceze nasıl hır yerdır, 

\e .. f~~? orman fen memurları- kaç kitiye bakılıyor suali etrafında 
"t) 

1 1 
'Ve ameli bil ·ı · · gördüklerimi yazmıya karar ver • eaj · . gı erınm . 

)' a·· !Çın münavebe i1e Avnı- dim ve bir arabaya atlıyarak Şıt -
~eritmeleri mukarrerdir. liden on beş dakikada Darülaceze· 

•'lllf.'\f ye gittim. 
l{!>d 'C ve yetimlere Kapının dıımda gördüğüm 

<\ lkö . 
l .......... ., Y askerhk şu besinden . ,m::.:,:a:::n:za:r:.:a:.;':;u:.;i:.:d;,:.i~ =~~~-=-~~ 
l ~•dııc·· k . -

ni yaz!.. f avyonun üst katındaki daraça • 
Kalktık. Bahçeye çıktık. Va- da da bir kmm ihtiyar kadınlar 

kit öğleyi geçmişti. Ağaçla.r alt~n- ı;:(:neıleniyorlardı. Bu pavyonda 
daki kanapelerde, duvar dıplerm- 135 kadın vardır. Bunların çoğu 
deki sıralarda yaflı, sakat kadın- yaşlı acezelerdir. Bir kısmı ela a· 
lar oturmuşlardı. Önlerinden her normal kızlar ve kadınlardır. Bun
geçtiğimiz, kadınlar sopalarına ların yirmisi son senelerde Bakır 
dayanarak ayağ~ k~lk.~yor, yarı köydeki emrazı akliye hastahane· 
büklüm gövdesinın ustunde salla· sinden çıkarılmış, tehlikesiz olduk 
nan baıı yere eğik şöyle hitap edi- ları için Darülacezeye gönderil-

yorlardı: miılerdir. 18 yatalak aceze de 
- Safa geldin;z !... bu müesaesenin hastahanesinde 

müdürü Kemal, protokol şefi mua

vini Şefkati ve hariciye müdürle

rinden Talat ve Aşir beyler olduğu 

halde, Alahazreti humayunun 

maiyetlerinde Makuye gelmi~tir. 

Şahenşah Hazretleri topraklarına 

ayak basar basmaz Ali Sait Pata· 

ya "ıimdiye kadar bana ıiz rehber 

lik ettiniz, timdi de ben size reh· 

berlik edeceğim.,, diye iltifatta 

bulun.mutlar ve hariciye vezirleri 

Ka~imi hazretlerini mihmandar 

olarak tayin eylediklerini ilave 

etmiılerdir. Kizimi hazretleri 

derhal Ali Sait Paıaya emirlerin· 

de bulunduklarını bildirmişler ve 

otomobile birli~te binerek Maku· 
ye gelmiılerdir. 

Maku Şahenşah Hazretlerinin 

dönüılerini parlak bir tekilde kut

lulamıt ve gece bütün ıehir tenvir 

edildiği gibi MakU etrafındaki 
dağlarda da ateıler yakılmak su• 

retiyle ıenlikler yapılmıthr. 

Batta garbi Azerbaycan ku-

mandanı Şahbahti hazretleri ol • 

mak üzere burada bulunan fırka 
erkanı ve Maku halkı Ali Sait Pa
f& Hazretlerine ve refakatindeki 

zevata çok samimi hislerin ifadesi 

olan bir miaafirperverlik göater • 
mİ§lerdir. Dün akşam Ali Sait 

Paşa Hazretleriyle refakatinde 
bulunan zevat !erefine Şahbahti 
Hazretleri tarafından bir ziyafet 

verilmiıtir. Şahbahti Hazretleri 
söyledikleri nutukta bu hisleri gü

zel cümlelerle izhar etmit ve iki 

büyük tefin ve iki kardet milletin 

fereflerine kadehini kaldırmı,tır. 
Bu sözleri, hazırunun ayakta 

hürmetle dinlediği istiklal mar!ı 
takip eylemittir. Ali Sait Paıa 

verdikleri cevapta ferik Şahbahti· 
nin gösterdiği teveccühe teıekkür 

etmit ve memleketimize girerler• 

ken gayet betut ve pürsihhat ola· 
rak kartıladığı Alahazreti huma• 

yunu gene ayni surette be!atet ve 

sıhhatini taııyarak hudutlarından 
girerlerken selamlamıı olmaktan 

duyduğu bahtiyarlığı kaydederek 

Alihazreti humayunun ziyaretle .. 
rinin devamı müddetince refakat 

ve maiyetlerinde bulunmaktan ge

rek tahsan gerek yanındaki arka· 
datlarının duyduğu büyük ıerefin 

hatırasını daima muhafaza edece• 

ğini ıöylemit ve Şahbahtinin 1ah-
11nda terefli ve kıymetli İran or· 
duıunu selamlamıştır. Kadehini 

lranın büyük tacidarı ve lran mil
letinin refah ve ıerefine kaldıran 
Ali Sait Paşanın bu sözlerini çok 

içten gelen kartıhklı ıevgi hisleri
nin tezahürüne meydan veren gö· 

rüımeler takip etti. Bu suretle 
ziyafet, çok samimi bir hava için• 

de geç vakte kadar devam etti. °"htlı oy •• erlik tubesin· pazartesi, çarıamba günleridir. 
fttı .... 1 harp malülü :zab'ıt v Jd ğ 'h" 
tt "' e teh · . e Tevziat geçen sene o u u gı 1 

'ti İllb' ~t yetımlerinin 934 kaymakamlıkta yapılacaktır. 

Temmuz sıcauında arkasındaki yatmaktadır. Akli hastalıktan te· 
büyük ve kalın yün f anilasım çı- davi edilenlerin üstlerindeki be-' 
kartmıyan, mütemadi öksürük- , yaz gömlekler gayet kalın kumat· 
lerle nefesi tıkan~n saç.la~~ ~~ktan }ardan yapılmıftı. Çünkü hazan 1 
ağarmış zavallı nıneler mudur Ce- kızınca üstlerini parçaladıkları o
mil Beyin hatırlarını so ı rluğunu luyormuf.. ı 35 kadın acezenin 
görünce se\·iniyor. sonA ellerini i:stleri, hafları, koğutları tertemiz· 

kavuşturarak bu yrş:a•t t:>nra bir di. Müeueseyi teftite aalahiyetli ~~~~~~~~~~~~~~~ 
vazı ihtiram nlıyorlardı . bir k:mıe olmadığım için evelce 

11 ~r ıkramiyesinı·n tev• ·
1
• •• d --.... .. 3 - T evziatta maaJ cuz anı, 

td.._ uz 934 tarihine tesa. resmi senedinin bulunması esastır. 
""' '-•·ıÇ•rıarnba gününden 'ıtı·· b" .. 

q, a 4 - Tevzi günlerinden ır gun a...... ftacaktır. 1 
~ l'e•zi .. I . eve) ıubeden sıra numarası a ına· 

ıun erı cumartesi, caktır. 

Yerinden güç halle kalkan bu hazırlıklı bulunulmut olması varit 
zavallı ninenin müess<"" 0 r:iidürü· değildi .. 

ne gösterdiği ihtiram, ~d~ran ni- Yarın sokaklara bırakılan ço-
metinin bir te7.ahiirü idi! Bu yur- cuklar kısmını yazacağım. 
dun iki numaralı pavyonuna gir - Yekta Ragıp 

Şimali Afrikada 
Türkler · 

-Yakında Vakıffa -



Almanyada üç milyon Cumhuriyet Merkez Bankası Um 
insan müsellih vaziyette 
.. (1191 ..,.,, l iMi ....,._, 1 pqaaduına müaait bir zemin hazır • 
buıün bu meYkie ikinci derecede hJu _.. llir menunaaiyebWik do
bir phıiyetin ıetirilmit olmaıı iurmuıtur. Bazı hücum kıtalan tim-

d h b ünd. b"" kıtal , clw.. 1s..a-... iltihak elmeldffir. a a uı en ucum arının 1 8 kan Idık 
'' f 1.::-··ıd··x:: .. ö t • er. u t• unsurlarına kartı 

nu uzunun a~u .u ... n~. 1 1 enr. hük6met Reichswebr'in 100 bin, M. 
Buna mukabil dauna hucum kıta- Göriq'in teıkil ettiii hususi poliatn 
lannı kendiaine kartı rakip aören 12 ilin Ye Mitlere aatklıı IWaa eiph 
RayifYer (Alman orduıu) bu.,ün ıömleldi 20 Wn kiti pkanlaWlir. 
artık kendi mevkiinin yükıeldiii Hicum kıtaları ın.......ı.n aruın • 
kanaatindedir. da lllİİltimaller yapddrtma dair Wr 

d baka H. 1 . k çok nd...,_ sött..um.kt.dir. 
Bun an f ıt erın u· H. len L--· L---11---- "L-- • ıt -• _._ ıuı ... tin 

manda11 altında olan ve ıayet doinaluia " WiyildiiG t•IMt edil-
aeçme anuırdan mürekep bulu· miıtir. 
nan muhtafua krtaları fnkalide Rei.ı.., ..-.ti, lataabn ........,.. 

methiiMDa edilmektedir. Aynı lan eeklin.M laulrlawtJanbr. Şimdi 
zamanda ıiyul p0liı Yuifeıini aakin Aı.....ı.r ._ Wr _... mn• 

ıören bu muhafaza kıtaları 30 ha- zua ..n.r, 0 .. Mitlerin ltlikut Jaare. 
· h d' le · d b' · · ketini ol.tulu piti muhtemel kanflk· 

zıran a ~ rı eanaıın a ırıncı lıklan da 7abfbnnala muvaffak olup 
derecede bır rol oynamıtbr. Me- 0~-· 
ıai nazm M. Seldte celik miğfer· 
1. · ı· ı k f t"I i bt Scfllelcher, Franuııe mUna· 
ınn te ı o ma ıı a ı e yen r e-
. T · k d k d" dam ••bette bulunuyor mııdı? 

mır ven mcıye a ar en ı a • a........:u 1 ( ...... ) H • 
1 mi 

. "f . 1 • . _. n n.n. - aYU A,.... 
arma rea ünı orma ııyme ennı bilctiri7or: 

Bu müna1ebetle: "Fe•ka • Alman matltub Von ScJaleioller'in 
lide vahim olan böyle f raaaa ile mi•ıeMtllrde ._._..la 
bir zamanda aokaklarda aadece ...... 1aine ~ ıslarla HMt elllllk
devlet teıkilltına ait üniformalar· te6'. Guee.J.rin • efün amum.lye
dan bqka bir üniforma ıCSrülme- yi 01alamak tete1tMlline • kadar ü • 

melidir.,, Denilmektedir, mibiac:e aanlmaJumm .. a..w •m1• 
1 ı k d tin tok nazile olmüta tlnam etmeli • 

Bundan fU an atı ır i f im iye dir. Propapada ........ M. GiWı'in 
kadar bir talam fırka miliılerinin de ..m,etl ummn178t1e wtlilditi 
ve diler bir takım huuıl tetkilit- ıiW o ...._ lnanetli MP6. 
ların ifa ettikleri vazifeler bundan Dh Aı..a _...b M. GIMlı' 
aorwa ancak poliı Ye ordu kuvvet· I• ,.a lalcam latalen nisl anamda 
leri tarafından yapılacaktır. tuti olunan çok aamimi n dostane 

Bundan t,qka kabine daha yir· telıarflan neıretmiıti. Propaganda na· 
mi bur kanun kabul etmittir. zın, Hücum kıtalan fikrine aadakatini 

Bunlardan bir taneli intihap kanu- bildlriyorcla. 
Bqün iae M. Gölt&eb, ı~enlerde 

nunu tadll etmittlr. Bu kanuna nki aahitler mehafiline tidcletle bü • 

ıöre, pyet mebualardan biri naı· cum ettiii autkunda lmllantlıiı aözle
yoaal aoayali.t fırkumdan ayrılır, ri hafifleten ı.eyanatta bulunmak mec
yahut bu fırkadan çıkanlıraa meb- buriyetini lüuetmiıtir. iddia olundu · 

6f er kanUnlardan bir inamı Alman
ya aleyhinde tazyik tedbirleri al • 
mıt olan devletlere kartı mukabe· 
lei hilmiıil tatbik etmeii iıtihdaf 
etmektedir.,, 
Von Papen Hlndenburgla 

mUllkata 9lttl . 
Bertin, 8 (A.A.) - Baı•ekil 

muavini M. von Papen, ıUnün ıi· 
yaıl meaeleleri hakkında reiaicum
hurla mülakatta bulunmak üzere 
dün alqam Neudeck'e ıitmittir. 

Hltl•ln waıtıetl .. ,.ıımıt 
görUnUıor 

Pariı, 8 (A.A.)- Berlinden bil· 
dirildiiine pre ıiyui mabafilde 
M. von Papenin reiıicumburu zi • 
yaretine ittifakla büyük bir ehem· 
miyet atfetmektedir. Hitler hü • 
kümelinin vaziyeti, aon hadi.eler 
yüzünden ıarıılmıı ıözükmekte • 
dir. Bundan bayle nazi dtktatör
lüiünün hanıi eau dahilinde hü· 
küm ıilreceii auall •arit olmakta
dır. 

iki ıWıdenheri reenıt zeyat ile 
nasi fırkalı rüuuı hücum kıtala
larmm tekrar emniyetilli lcaaan -
mala çabpuktadırlar. 

M. Mitlerin bat muavini M. 
..._, hücum kıtalannm akibeti 
hakkında matbuata ıiikUnet •erici 
beyanatta bulunmut ve Hitlerin 
bücmn kıtalanna olan itimadmm 
aarıdmadıjuu aöylemiıtir. 

MU..lllh vazlı•tt• Uc; 
mll,on lnun 

Londn, 8 (A.A.) - Reater Ajan· 
suun Betlin ll!IUhaWri Wlcliri7or: 

Memlekette eatbi Wr ıiküa olina-
11na~ siz1i W.. eadlte ..... 
••mıka.lir. Çhki llitia Almaa7a· 
ela mlaelli!l Wr vui7ette ~ mi'7on 
kiti ........ ........ edilmektedir. 
Ve .......... ,mde 79tmif iletinin 
...... ......... tekrar ........ ........... 

s- -... •iWmleri. mahal.ı.t ,.... 

ra n 
desi nshile, vuifealni ıenitl•tmiı ol
masını tamaıniy)e taavip etmektedir • 
ler. Umumiyetle zannedildiğine göre 
Baıvekil muavini Von Papen maruz 
kaldıiı ıüpheleri üzerinden atmafa 
umetmiıtlr. 

M. Von Papen'in llq&n Almaaya
nm yqine otoritesi olan Reiaicim • 
huı Mare .. 1 Hindenburı ile Reibcs· 
wehr'e iıtinaden vaziyetin aydınlan • 
muım tesri edeceii .Ö7lenmektedlr. 
Bununla allkadar olmak here dola • 
.. n rİYayetlere bakılırsa, eski Alman 
Erkim Haniye reisi Jaeral Von 
H--9teia tloahl YOn Sclaleicher•m 
cenueainde buar bulunmuıtur. 

Halbuki resmi Wr teWiide Von Schle
icher'in vatan haini olduiunu ),ildir • 
mitti· Hüllaa, 30 Huiran bldlseleri· 
nin melbaz tic:eleri beniz katinm 
bttirilemaae ele bidiaeleri yalandan 
takip eden mehafilin kanaatine ıöre 
w neticeler tebellur etmekte ıeçikmi· 
yecektir. 

AlmanJ•ı• 9lrmeal men 
eclllen ıazeteler 

Bertin, 8 (A.A.) - Alman Ajan· 
sı bildiri7orı 

Almanyanın vaziyeti ve devlet a-
leyhindeki ıaikutın baıbnbna11 hak· 
landa yalan Def1'İ78lla bulunan üç· 
Wlfik lıftçn ıuetuinin altı a7 nıücl· 
Hile Almup7a sirmui ... neclilmit
tir. •• sazeteler tanlardır: 

Neae Zarcher Zeituq, Baaler Na-
tional Zeihanı Ye Berliner Bund' dır. 

Avukatlar birliği ikinci 
kongresi Ankar ada 

toplanacak 
Türk avukatlar birlitinin ikin· 

ci konıreıinin bu ıcne Ankarada 
toplanması kararlatmııtır. Birli • 
iin reiıi bulunan ıabık iktı1&t ve
kili Muatafa Şeref Bey, avukatla· 
ra hitaben l»ir mektup yollamıtbr. 

Mektubunda birliiin teıekkül 
mabatlannı Ye Türk hukuk ha· 
yabnda anbtlann hlueıine dü
fft ftSifeleri iaah etmektedir. 

Müdürlüğünden : 
Zirde miktar ve müfredatı yazılı paralar 2243 numaralı meYduab koruma kanununun 171.-1 

deıi mudbince muhtelif müe11eıeler tarafmdan Maliye Vekaleti celileıi he1abına bankamıza 
mittir. 

Eah&lb veya varillerinin ellerindeki evrakı müıbiteleriyle birlikte idarei merkeziye Ye ıubel 
müracaatla bu meblağı almaları akıi takdirde buparalarm müe11eıemize tevdii tarihinden İ 
dirt aene aoqra hazineye intikal edeceii ilin olunur. '(3740) 
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Melle Mariıo Stoicho müteYeff a 
Silici Fetro Stoichonun kızı 
Umbacı Alfuaa leaac 
Yol belrçiai Ali SUle1111an Ef. 
Amele ANimaki Conatantin 
Şakirt Demetriaclea Dimo 
MakHçı Pbilippida Athanaı 
Şakirt Baruh Simon 
Hamal Mehmet Remi 
Odacı Yani Dimo Ef. 
Hareket mem. Baruh Salamon 
Makiniat Aperio Jun 
Gardfren Petrald Yanili 
Şeftren Maınifico Georıeı 
MakalÇI Georıi Athanaı'n otlu 
Vanıbell 
Har. Şakirdi Leyi Menahem 

., memuru Gabat Hemi 
Mühendiı Frand Wilhelm 
Har. memuru Hodjabachian J . 
Silici Dermearobian K. 
Silici Otman Ahmet Ef. 
T•Ti1eci Omer Recep Ef. 
Har. Mmn. Hena11e Juda 
Silici Bekir Fazı. Ef. 
Hareket mem. Pinhaı Joıeph 

,, ,, Antonovitz Jean 
Vapn bekçiai HüHyin Halil 
Amele Ç&YUfU Yani Georıi 
Har. pldrdi Papa:aian KeYork 
Makuçı Muıtaf a Süleyman 
Hamal Muatafa Huan 

Vaıon bekçisi müteveffa Salih Bay
ramm çocukları Cemal ve Gülsüm 
Saraç Süleyman Hilteyin Ef. 
Odacı Chriıto Y ovan 
Bat doktor Semeran W. 
lataa1onlar fen memuru Cohen 
Haim 
Ki.tip Wieızler Anton 
K••ncı Yedolchek Matin 
Re11e• Roı1elato Jean 
TuYiyeci Ahmet CeYdet Halil 
Ahmet Ali Recep B. Dikümcü 
ı ... u Şükrü Bey, T ea•iyeci 
Oamaıa Nazmi Ef. Amele 
Marcel Levy, Har. pkirdi 
Mehmet Hüeeyin Ef. Amele 
Sarfati Sami Ef. Kltip 
Rbode Huıo Ef. mubuip 
Peretti iV Jean Ef. maldttiıt 
Huan Bedi Ef. Amele 
Mustafa Hüaeyin Ef. doğramacı 
Şerif Feyzullah Ef. teıviyeci 
Y akup Samuel Ef. tornacı 
Y akup Sami Ef. atetÇi 
Penah Menahem Ef. Har. memuru 
Decallo Leon Ef. Har. memuru 
Soukeu Simon Ef. MDele 
Krinak Paul Ef. mubuip 
Stephcoff Georıeı Ef. hareket me
muru 
Camarda F ram Ef. makinist 
Oljieraki Jean Ef. te1Yiyeci 
Y elencie Tbeodore Ef. yol fen 
memuru 
Oıman Mehmet Ef. teı•İJecİ 
Rodrjgues lıaac Ef. hareket mem. 
Dimitroff Thedore Ef. maka1Çı 
Mehmet Yatar Ef. amele 
Vucevich Spiro Ef. tef tren 
F oac:olo Nicolaı Ef. makiniıt 
Oljierıki FrançoİI Ef. memur 
Cuıto Anıe Ef. bq muhuip 
Raııp Salih Ef. makaaçı 
Efrimi Kole Ef. amele 
Koatich Georıi Ef. amele 
Abdül Sadık Ef. amele 
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TIAK/1 qezintisini unutmaqınız 
Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hazırladık 
Gazetemiz okuyucularına letlerini alacaklardır. Kupon· 

ınahıuı olmak üzere bir gezinti ların netri 31 Aiuıtoıa kadar 
tertip etti. Bu ıezintinin vapur· ı ıürecektir. Şimdiye kadar 
la denizde veya huauıi bir tren • çıkan kuponların idar~hanemiz
le latanbuldan uzakça, sık ağaç· den tedariki mümkün olduğu 
lı ve çok ferah bir yerde yapıl · gibi müvezzilerden de iıtiyebi .. 
nıur, buna ittirak edeceklerin lirsiniz. 

ekıeriyetinin arzuıuna bırakıl • Gezintimiz için hazırladriı · 
nıııtır. mız proğram bir çok ıürprizler· 

Bu zintiye davetli olar&k le doludur. Meıeli. musiki kıımı 
· t' ak ıed k I l h' herkesi tatmin edecek tekilde •t ır e ece o an ar ıç para . . 

tertip edilmıtbr. Bundan batka 
vermiyecekler, on bet Haziran· musiki yalnız vapurda kalmıya· 
dan itibaren gazetemizin batlı · cak, gidilecek yerde de ıezinti • 
imın yanında netrine batladı· yt-; itlirak edenleri takip edecek· 
ğımız kuponlar mukabilinde bi· tir. Proğramr nefrettiğimiz 

vakit mükemmel, vadimizin yal· 
nız kelimeden ibaret olmadıiı 
görülecektir. 

Bir çok gezintilerin tadını 
kaçıran izdihama meydan Yer · 
memek üzere yerler mahdut o · 

lacaiı için bilibara toptan ku· 
pon tedarik etmek iıtiyenler a· 

raaında belki mütkülit çekecek· 

lerdir. Bu itibarla henüz kupon 

biriktirmiye batlamıyan okuyu· 
cularımız vana kendilerinden 

bu iti ihmal etmemelerini ve ek· 
ıiklerini timdiden tamamlama· 

ları lüzumunu itaret ederiz. 

lira Kurut isim Şehir Adres Tevdi eden müe11eae Tevdi T. 

1 93 

1 30 
o 02 
o 03 
o 03 
7 60 

7 59 
7 59 
o 01 
3 63 
7 75 

29 24 
1 58 
2 72 
4 01 
1 72 
8 25 
o 80 
O Sl 

32 76 
2 83 
l 71 
o 10 

5 79 
o 03 

383 62 

o ıs 
2 10 

3 03 
23 40 
o 49 
o 53 
2 39 

1 88 
o 14 

32 41 
aıı 63 
477 77 
9483 

ıı 63 

ıs ao 

ıo 90 
1 so 
s 56 
2 as· 

2 89 
2 02 

2 31 

Y ovan Georgi Ef. amele 

Scialom Samuel Ef. Har. memuru 
Badetti François Ef. ıakirt 
Görke Auguıte Ef. makiniıt 
Arabadji Georgi Ef. amele 
Hüseyin Ahmet Ef. oğlu Ahmet Ef. 
amele 
Mehmet Ef. amele 
Hakkı Ef. amele 
Elefterios Nicolaı 
Mustafa bin Muıtaf a 
Har. memuru Minaı~ian Artin 
Har. memuru Theodorideı Georıeı 
Müfettit Artin Alexandra 
Makiniıt Vlaicı Michel 
Fen memuru Scardiı Chr.isto 
Makiniıt Antoniades Baıile 
Amele Nicolas Chriıto 

Makiniıt Kredian Joseph 
Atefçi Daıcalopoulos Nicolaı 
Amele Natzo Georgi 
Amele Elia Andria 
Amele Nelio Naıto 
Vag. muayene memuru Hahn Ni
colas 
Har. memuru Milonas Baıile 
Amele Yoanides Triandafil 
Amele Avram'in dul zevcesi madam 
Velica 
Teıviyeci Pfiıter Edouard 
Hareket memuru Sofianopouloı 

Christo 
Amele Copanaris Anastaı 
!ıha Mair amele 
Katzicopouloı Jean muhasip 
Berloudi Yani teıviyeci 
Riıopouloı Georgea hareket me· 
muru 
Marcolo Chriıto, boyacı 
Vochaideı Jean, tesviyecı 
Levi David'in varisleri 
Mühendis Otto Pavlou 
Melle Sarah Eıther ve F red~rique 
Georıi Venzanti oğlu Venzanti 
Joaeph 
Y. Chalom Filı 

Huan Tahıin H. Hüseyin birader· 
ler 
Mm. Beki Y eruıalmi 
Melle Claire Camhi 
Melle Virı Gorlero 
Georıeı V uıiliadiı 

Zekiye Şerife anım 
Saliha Hanım 

~rife Didar anım 

Edip Bey 

lıtanbul Meçhul Şark Demiryolları 21 / 12/ 933 
Müdüriyeti 
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" Beylerbeyi Boıtancı 
batı Abdullah aja 
mahalleıi Çınar so
kak No: 15 

V ak~f paralar 
müdürlüiü 3/ 8/ 933 

• Amavutköyü iıkelebatr 
No: 93 
Süleymaniye Bostancı 

sokak No: 6 (Kurıuncu zade) 

" " 

" " 
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Deniı:yolları VAK 1 T 
iŞLETMESi GUııdellk, ~lyası Gazete 

Aeentelen K:mkôy Kôprubaşı 

l"el.42362 - ~irke.:ı Mühürd21 zade-

·-- Han Teleforı 22740 --.. 

lstaobuJ Ankara cadde.ısı, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARAURI: 
Yazı lflerl telefonu : 2•3711 

Trabzon Yolu 
V A T A N Vapuru 

10 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
tamından kalkacak. Gidişte 
Zoapldak, laebolu, Sinop, 
Sımıun, Fatsa, Gireaun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
OanDıte bunlara ilaveten 
SUrmen•, Ordu'ya uiraya· 
caktrr. (37 23) 

lzmir süra 't 
lskenderiye yolu 

EGE Vapuru 
lOTemmuz 

S A L J 11 de Galata rıh · 
hmından kalkacak, do~ru 
lımir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek n dönecektir. (3721) 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

9 Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıbhmından kalkacaktır. (3712) 

idare telefonu : ı.&370 
Telgraf adresi: Iatanbul - ( VAKiT> 

Poeta kutuau No. te 

Senelik 
6 aylık 
s aylık 

1 aylık 

ABONE Hl!:Dl!:LLEKI: 

TUrklye 
UOO Kr. 
750 
400 
ıso 

• 
• 

Ecnebi 
2700 Kı. 

ı•so 
1100 
100 

%LAN V<'RETLEKI: 

Ttcar1 Ulnların UAn sayıtaıarında •an· 
Uml 50 kUru§tan bqlar. nk tıayıfada 260 
kurup kadar tıkar. 

BOyUk, fazla, devamlı Uln verenlere aJt 
ayrı lenzllAt vardır • 

Rcıılmll lllnlarm bir satın 10 kuruştur 

KUÇUK iLANLAR: 

Bir defası 30, iki df:•ası 60, Uç defuı 60, 
dört do!aaı 7S ve on defası 100 kuru§tur. 
Oç aylık llAn verenıerto bir defası aıccca· 
nendir. Wrt satırı g~en UA.nlarm t•zla 

satırları be~ kuru§tan beaa.p edilir 

1
• ıllll!IDnlllllllftlllıuııınıııınıııııııınıuııııııı l!IDHllllllllfflllll 1 • 

IAKBA 
Ankarada AK b A kitap 

evinin birinci şubesi modern 
bir tekilde Maarif Vekaleti 
karıı11nda açı'rcışhr. A K 8 A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ibtiyaçlarma 

1 cevap vermektedirler. G'1ek Üsküdar Hukuk Hakimliğin-

i 
kitap 1 arımzı gerek lmtasiye· 

den: nizi en ucuz o!ar1k A K B A 
Üsküdarda Tavaıi Hasan ağr <İtap evlerinden tedarik ede· 

mahalleıinde lnadiye ~allı meıcit 1 bilirsiniz. Dev!~t Matbaaisı 
karıısında 13 No. lu Nımet Hanı· l<itapları ve VAKiT' ın neşri· 
mın hanesinde sakine Fatma Ha· ~ vatının Ankarada sahş Y"' 

nrm vekili Ha~an Hilmi Bey tarn· ı /\ KB A kitap ev eridir. 
fından Topkapıda Tatlı kuyu ıo · l<BA i\krkezi Tclt'fıın 

d N d 31J7 
kak boıtan kartııın a 8 o. ? Birınci Şube . : f7(ı 

1 
binbatı Mahmut Celalettin, namı inci 'ube Slaman P.tzaı 
diğer Hayrettin Bey aleyhine açı· •ınıııııııııuwınııı---1n11Rıımıınıınııuıııuııu111uııı 
lan mehreynden mütevellit alacak Doktor · Operatör 
da.va.11mn cari tahkikat ve muha.· 
kemeıi sonunda tarafeynin 25.000 Abmet Ası 
yirmi bet bin kuruş muaccel ve Doğum ve kadın iıastahkları 
25001 yirmi bet bin bir kuru~ mü- müteh .. 11sı 
ece el ki ceman bet yüz lira meh • 
reyn ile akitleri icra kılındığı ve 
İfbu mehreyn müddeaalyeh zim • 

-------
Do!.<tor · Operatör 

lff et Naim H. 
metinde vacibüttediye borç ol- Cerrahi bastahklara m6tebassısı 
duğu !abit bulunmasına binaer :\Jua) ene c:aarları 10· 12 Orıako Şıra 
meblağı mezkurun müddeaaleyh -1 \urdu 15-18 lle\o~lu 1 :.ıiklal caJ IQ 

b. h ·ı ··dd · ·1 · 1 
- Telefon 42221 ,e 41%0 

ten ıtta sı mu eıye verı mesıne ·:············ .. •• .. •••••••••••••••• .. •••••••••••••• .. ···ı·ı 
=: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

ve maıarifi muhakeme ile 20 lira a h Ad 1 ·· Jl t' f• 
uk l k .. . . d h' ii a arı guze eş ırme 1 v at ı ucretımn a ı ayrıca :: 

müddeaaleyhten alınmasına dair s! cemiyeti . 
temyizi kabil olmak üzere verilen jj tarafından bu yaz mev11mı 
26 - 6 - 934 tarihli karar müd- il için tertip edilen tenlikJer 
deaaleyhin ikametgahının meçhu· ji 12 Temmuz pertembe aktamı 
liyeti haıebile mahkeme divanha- H Yat klübü bahçeıinde 

·ı 

nesine asıldıiı gibi gazete ile de!! Adalar Revüsü 
ilan olunur. (1332) H .• , ____________ ,,ii ile bath~or 

lr Bu revü Ekrem ve Cemal Rc
fstanbul Kumandanlığı iİ tit beyler tarafından ıureti 

:-ıatınalma Komisyonu ıl.inları i! mahıuaada hazırlanmıtbr • 

ii Ertuğrul Muhsin Beyin ida· 
Ankarada M. M. V. Satın- :! re · it d ş h' y· t • . :: sı a m a e ır ıya roau 

alma Komısyonundan : :: (Dar"lb d ") .. 'd t' t :· u c ayı guzı e ar ıı • 
Hava kıt'atı için Diyarı · il leri tarafından temıil 

bekir Alipınarda inşa edile · ~i edilecektir. 
cek olan bir efrat pavyonu ve H Tem•llden •onra gec; 
mutfak kapalı zarfla müna · jj vakte kadar dan• 
kasaya konulmuştur. Sartna- U edilecektir. 
me ve projelerini görmek is · fi Sabah saat üçte avdet için va-
tiyenlerin her gün öğleden fi pur vardr. 
sonra ve münakasaya iştirak H Davetiye almak için Cemiyet 
edec~k!~rin 19 /7 /934 J?erşem u'i n~mına Büyükada Yat kulü
be gunu saat 15 te temınatla· :: bune ve Tepebaırnda Şehir 
riyle birli~te M. M. ':': Satın D Tiyatrosuna (Darülbedayi) 
alma komısyonuna muraca · fi Muracaat edilebilir. 
atları. ( 3050) ( 3426) · !i::r.n:::==m:m::::::::.-:::n:::::a:::::r.:nm 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Habıtli, Ankara cadcfesı i"\o. 60 
Telerı..n 22S6'5 

Şimali Afrikada 
Türkler 

-Yakında Yakıtta -• 



EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA 'l 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiniz Elek

trikle soğutma dolabı yarın ne olacak ? 

Dikkat ediniz .•. ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

cins alameti değildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplaramza danışanız. 

Hepsi de "Frigidaire •· ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınaz ve Frigidaire teşkilatma müracaat 
ediniz. 

1 E 
BOURLA BiRADERLER vt Ş• 

, 

Yedikule 
Ha agazı Şi ~keti 

Atideki maddeleri latlhaal etmekte va aatmaktad1r: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa gol inşasına elverişlidir;· 
Benzol (lıam) 
Asit Fenik 
Satgazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir) 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın· 
da Metro Hanında ıatıı fubeıine müracaat edilmesi. (928) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

12,000 Kilo Kendir ipi 4. 8. 934 
25,250 

" Yumuıak demir ,, 
9,830 

" " Lama demiri 
" 12,000 " " " " " 

250 " Ferro Vanadium 8. 9. 934 
350 u Kobalt ,, 
250 

" 
Ferro Molipten " 

500 " 
,, Wolfram " 300 u " 

Titan 
" 1,000 

" " 
Kromun " 60,000 

" Saf KurfUD " 
50,000 

" 
Benzin 28. 7. ~34 

300,000 ,, Ga1oil 
" 18,000 u Petrol 
" 

Yukarıda yazılı malzemeler hirala11nda glSıterilen tarihlerde 
ayrı ayrı olırak kapalı zarf uıuliyle satın alınacıktır. Şartname-

sini al•ak isteyenlerin her gün ıaat 13,5 dan 15,5 kadır Satın· 
ılma komisyonuna mDracaatları. Ve münakasaya girmek iıteyen
lerin de teldiflerini aaati muayyeDeye'ye kadar komisyona teYdi 
etmeleri. (3652) 

inhisarlar U. MüdürlüQünden: Vapurculuk 
=Jıı~mıt~,, -::.ı:m~e~~re mlilôı "2UOO,, !'.a"':de=t~s::ı~n~ı:;:;:ı:-k~i:it.~t~t22~sa;:mt~ıu;L~&..,_ I" . b·-1-_..A_ •• •. I__.. 

stan u centa ığı 

r~~-aaııı =-" ~i;esaLian~~i~de"' j 
.; Bakaloryaya Hazırlılt Kursları h 

almacakbr. Taliplerin ıartaa•eyi gördükten ıoara pazarlığa 

itti"k edebilmek lıere .. 'f 7,5,, teminatlarını hamilen 11 • 7 - 934 
ÇH~amba gDnü aaat "15,, de Cibalide Alım aatım komiıyoouna 
mlraeıatları. (3605) 

Borsada; ,~hmet Vefik Paşa 
Hastanesi Baştababetinden: 

934 malt ıeaeai içinde müeıaeaemize llıım olan 112750,, lira 

muhammen kıymetli muılece Ye hbbi Jeyazım açık m0oıka11ya 
konm11flur. MOnakHa 22 - 7 • 934 tarihinde bitecek ye o gOn 
uat 16 da ihale olunacaktır. Taliplerin dipozitolariyle beraber 
bük6met dairesine Villyet encOmen kalemine mUrlcaatlırı ll-
zımd1r. (3747) 

Istanbul mıntakası Varidat 
tahakkuk müdürlüğünden; 

Y aloya kaıaaı dahilinde bulunan binaların umumi tıbririnin 
icraaana Maliye Veklletince karar verilmiı olduğundan keyfiyet 

1837 numarala bina Yergiıi kanununun 41 inci maddesi mucibince 
ilin olunur. (3751) 

Sel inik 
Tesis tarihi : 1888 

Liman han, felefoo: 2292~ 

Mudanya Yolu 
SAADET ve BARTIN 
vapurlan Cumartesi gününden 

maada HER GÜN ıaat 9,30 da 

Tophane rıhbınından kalkarlar. 

KiRALIK HANE 
Beşiktaş akaratı vakfiye idare

sinden: 
Beıiktaıta Akaretlerde 63 nu -

maralı hane ile 19, 20 numaralı 
dükkanlar pazarlık auretile kiraya 
verileceğinden talip olanların tem
muzun 9 uncu pazartesi günü saat 
on üçe kadar ma.halli mezkurda 
54 numarada mütevelli kayma • 
kamlığına ve yevmi mezkurun sa
at on üçünden on beıine kadar ls
tanbul evkaf müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

(1333) 

acı Bekir 
Şekerleri, dilnyada iştihar etmiştir. 

Z AY 1 
Tatbik mühürümü zayi ettim. 

h 'I n Birinci Ye ikinci deTreoİD her zümresi için reamt liıelerin ! 
.. tan1nmıt muallimleri tarafından idare edilen kurslar açılmıtbr. ii 
İ! Arıu edenlerin bergiln mektebe müracaatları. li 
H (Telefon: 20530) (945) :! 
S:=:::;:t.m:maıama1:1111mı= .. :::ın:::::::::::::::::ın::::m::ı:::::::=::::::::::::::::::::::m::::::::: 

Istanbul üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan; 

(l) Tıp Faktilleıi Adli Tıp binasına kalörifer kazanı vaz'ı, 
(2) ÜniY~rsite Merkez binasındaki su kulesinin tamiri 
(3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin işgal etliği Zeynep Hanım 

Konağının au teıiıah. 
(4) ÜniYeraite merkez binHının kurıunlarının tannri. 

Yukarıda mahalleri yazılı dart kılem it 2217/934 Parar günil 
ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip

lerin ÜniYeraite Mimarlığından alacaklara veaailcle Mübayaat Ko· 
miıyonuaa mlracaat edip berıün şartnamelerini tetkik edebilir
ler. Ve ihale günü aaat 15 de teklif edecekleri fiabo yüzde 

yedi buçuk teminatlarile Mübayaıt Komisyonunda hazır bulun· 
maları ılin olunur. (3566) 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 

Kilo Cinıi 
27000 Yoğurt 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezz : ISI AN BUL 

Ttlrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul) lzmlr 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Goreba HHtaneıine 934 ıenei maliyeıi için lüzumu olan 
yoğurdun aleni ıurette icra kılınan mllnakasasmdda talip zuhur 
etmediğinden meıkiirUlmiktar yojurdua ibıJesi pazarlık ıuretile 
Temmuzun oo biriaci çarıamba gününe temdit edilmittir. Talip 
olanların ıeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ibate 
günll de saat on beıte idare EncUmenine müracaıtları. (3681) 

lstanbul Seledlyesı 116nları 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandak.I Şubeleri : S 

SelAoik. Kavatla. Atlna. Pire ı 
Bilumum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

lan küpdı. Eıham •• Tabvilit. Kasala~ 

Y arımcalı Hasan Rahmi 
(187) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar. ...- "·!eha111s1 
Cuma ve pazardan batka günlerde 

efeden sonra ıaat 2! de 6 ya kadar 
lıtanbulda Oivanyolunda (118) nu· 
maralı hususi kabineıinde haıtalanru 
kabuJ eder. Muayenehane ve ev te'! 
fonu: 22398. 

Sultanabmette Kapıajası Mehmet ağa mahallesinde Fener 
sokağında 18 Ye 3 - 5 No. lı hane eokaıı satılmak üzere açık 
müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
her gün, müzayedeye girmek için de 7,S liralık teminat akçeıi 
makbuzu ile 30 - 7 • 934 pazartesi ıüaü saat on dörde kadar 
Eminönü kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracııtları. (3766) 

Sahibi: MEHMET ASIM Netriyat müdürü: Refik AJıınel • 
V AKIT Matbaa - latanbuJ 


