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Hitler .. Hitler 

19 Ağustosta Araqz 
llmumiqeqe müracaat 
edilecektir . 

Hess,Başve 
kil mi oluyor 

1 

Hindenburg'un 
• • 

vasıyetnamesı 

kaybolduğu için 
gömülemiyor 

Ailesi Tannenberg'te 

4 
KURUŞ 

Sene 3 Sayı: 814 
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ilimleri 
gömülmesine razı olmadı Beş senelik ı ...... --·-----·-·-.. ··-· .. --.. -! Kendilerini Türk 

Berlin, 3 (A.A.) - imparator- • 1 lstanbulluların 5 '--... Her Hltler 

geldiler · 

Yeniden 
grev! 

luk kabinesi, dün öğleden ıonra sana yı 1 i dili tetkik cemiyeti 
M. Hitlerin riyasetinde toplan· 'ordumuza hedİyei ) k ) d } 
mittir. M. Hitler, dahiliye nazır1 programı 1 l . aza arı arşı a ) ar 
M. Fricke bir mektup tevdi ehniş- i ettİğİ tayyare er Türle Dili Tetkik Cemiyeti 

18 tir. Mütarünileyh bu mektubun. Kayseri pamuklu mensu- i Ağustosta toplanacak olan ikinci 

41herikatla 75 bin Rda .Mhareı~dl vo~ Hinde~bu;gu~ cat fabrikasının inşaatı i Adetleri on beşe kurultay hazırhklan ile ehemmi-
eıc preıı ant unvanına ıza e e • • • ~ yetle meşgul olmaktadır. Merkez 

mi! olduğu azamet dolayısiyle bu ılerlıyor baliğ oluyor . 
bürosu yann saat onda tekrar bir l·şçı· greve Jünvandan vaz geçmiı olduğunu Memleketi sanayile•tirec.ek o- tstanbuı halkının Y. liluıek teberrüleri-

1 
ak K 

1 
• 

:r top antı yapac tır. uru tay ıçin 
ve yalmz Alman milletinin reisj lan bet senelik sanayi programile Je Tayyare Cemiyeti bu .ene yeniden ür,ı gönderilen tezler tetkik edilmek-/ıazır /anıyor ve Alman ba~vekili ünvanını mu· kurulması takarrür eden fabrika- ..,,, ...... .,,.,.Bu'""'"'""'•• A · tedir. ikinci kurultaya iştirak e-

'p h f d -· · b'ld' · t' b J tm ğustos Zafer Bayramı günU Ye!)ilköyde "'' .va•inn+on. 4 (A.A) - 31 ı'cçı·· a aza e ecegını ı ırmış ır. lardan . ir kısmmm teme a a decek olan Sovyet alimlerinden 
,, ı- 6" , :r • d büyük merıısimle ad konacaktır. Tay-./tt 0lünıüne ve 300 den fazlasının M. Hitler, dün neşredilmiş olan merasiminin bu hafta içın e ya· yarelere Beykoz, Kadıköy, Kartal ısım- M. Samoiloviç ile M. Meşaninof 
t~lannıasma sebep olan son kanunların, halkın arayı umumi • pılacağım yazmıştık. JerJ verilecclctir. Tayyareler merasımı bu sabah saat dokuzda Çiçerin 
... ~~\'ler hiç te biteceğe benzeme· yesine arzedilmesini de istemekte Diğer taraftan beş senelik prog- mlit.eakıp hava ku.v\•etlerlmlze iltıhıık e- vapurile Odesadan şehrimize gel-
... d' d' A . .. d h'I Kay•erı' mukl dooeklerdlr. Bunlarla lbtanbullulann a.- h ~ e ır. Chicago komisyon mü· ır. rayı umumıyeye muraca • raına a ı .. pa · u mitlerdir. Sovyet i'.limleri rı tım• 
•ıe } h h b' t f b 'k • t · lıp ordumu7.a hediye ettikleri t.ayyore-

.l h•e.erinde çalışan 400 memur atrn tari i enüz res'men tes ıt e- mensuca a rı asının ı~aa ı ı- da Türk Dili Tetkik Cemiyeti aza· 
llt k d' N ll'd l lerin adedi on beşi bulacaktır. 
'\lr a tflerini hırakmıtlardır. Bu dilmiş değildir. ihtimal 19 Ağus· lerleme te ır. aze 1 e kuru a· ları tarafından karşclanmışlardır. 
-'~~k~nyıul,~~- ~~~~~k~ ~~~~~~~hlu m~~-·-------·--~--·---·----~-----_-_·_··_-_·:::::_-_. _____________ _ 
"•tur. cat fabrikası malzemesinin Kay· Ayın on dokuzunda halkın 
N seri fabrikası gibi gene Sovyetler-~- e"Yorkta inşaat ıanayiine reyi ahnacak 

l·~rııup 75,000 işçi yeni Hudson den siparişi için Sümer Bankça 
ltneı· . Berlin, 4 (A.A) - Ayın 19 un- yapılan etütler bitirilmiş, temasa 

lh.. ı ttçileri hesabına bir tesanüt d ı k ı A • 

"'"~"· a yapı aca o an arayı umumıye geçilmiştir. Bundan başka Konya 
,. 

1 Yapıp yapmamağa karar ve- ·· t 12 T · · · 1933 
·~-''I Ye muracaa' eşrınısanı Ereylisinde üçüncü bir pamuklu 

-'-q( erdir. d ı akt 
e yapılanın ayni o ac ır. mensucat kombinası kurulacak-

le.r Oıninneapolis'de, kamyoncu· Maarif nazırı, ayın 6 sıında ta· tır. Buna ait tetkikler de ikmal 
i're'Vi devam ediyor. lebenin mekteplerde toplanarak edilmiştir. Bu fabrikanın süratle 

"- Sütün memlekette, işıizlerln Reichstag' da M. Hitlerin Reisi- kurulması için malzemesi dünya 
~}rır 10,000,000 u aşmaktadır. cümlıur Hindenburgun ölümü mü piyasalarından tedarik edilecek -
'>ı:akka.t it bularak çalışmakta nasehetiyle söyliyeceği nutku, rad tir. Pamuklu mensucat kombina
hi[ 4 ınilyon iıçi, bu rakama da- yo ile dinlemelerini emretmiştir. lan bittiği zaman pamuk istihsa· 
~ir. (Arkası 6 mcı sayıfada) latına 65000 balyalık bir tasar· 
b- -------------------------- ruf menbaı açılmış olacaktır. 
Q. adada çiçek bayramı --------(-Ar-kası_6 _mcı_sa-yıf-ada_) 

Rauf Hayri Beyin 
muhakemesi 

Bugün sekizinci ihtisas 
mahkemesinde• başlıyor 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

Slleymaaıa Oğla 
Bugün sekızıncı 1 hsas m e· i Süleyman, slrka girdikten sonra çok kısa bir zamanda. a~Ianlara kendlslnl &e\'dirml&tı. . . . .h ahk =· .... -·-· ..................... - •• ..,----··- ---·--- r 

mesinde kaçakçılıkla maznun O • : ı 

~ i 
' ~ GUzeııe,tlnne <.'cmlyetl tarafından tertip edilen Çiçek Ba.yrıınır dlin yapıldı. : 
'llıtt ::,...._ altıda ba!lamıt. blr saat slirmU,ttir. Bayrama. on bir araba. ittlrak etıni, birin· ! 

~Ilı. '0f.hı B!'yln, ll•lnclllği Arahacılar Cemiyetinin, tiçlinclilüğü de Dağcılık klübü· 

~115ru. Çiçek BaJ'.J'am1 gokeilenccli olmu15tur. 

• $Ustası Fredrlh Hayın, (katil aalan) m keskin dJşlerlne sağ kolunu kaptırınca hayvıuılann: 
desa batkonsoloıu Rauf Hayrı Be it.erblyesl tamamlle kendisine bıraluldı. Silley nanm, hele, katil aslanın afzma kafuuu! 
yin muhakemesi başlıyacakhr. !sokmak cMaretıni göstermesi, şöhretinin artmasına vesile oldu. t 
Bundan başka gene kaçakçılıkla !. ................................................................................. ____ 1 
maznun Maryo Efendi ve arka· Bu tehlike, esrar, dehşet dolu macera ve 
daşlarınm, Mevlôt, MollaMehmet, h kk k oku k 
Tevfik, Mehmet Efendilerle Ma. seyahat romanını mu a a yaca ve 
dam Katinanın muhakemeleri de tanıdıklarınıza okutacaksınız 
görülecektir. 11 Ağustos günü başlıyoruz! 
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Afrikada 200 bin ton 
altınhk bir define 

bulundu A vusturyada yeni bir tedhiş 
hareketi hazırlanıyormuş! 

Komünistler yeniden k• 
rışıkhklara sebep oldular 

kO' 
Tokyo, 3 (A.A.) - ~ .. -

Cenubi Rhodeaia (Cenubi Af· 
rikada İngiliz müstemlekesi) da 
İnyango eyaletinden bildirildiği -
ne göre o havalide bir altın made
ni bulunmuıtur.Bu havaliye en es 

ki haritalarda"Hudutauz kıymetler 
memleketi,, manasına gelen Mo
nomotapa ismi verilmi~tir. Sekiz 
metre derinlikte bulunan bir ta
bakada, tarihten evvelki altın ara· 
yıcıllnmn alat ve edevatı bulun· 
mu!tur. Bu aletler üzerinde altın 

izleri hala bellidir. Bu noktanın 
etrafında altın terkipli kayalar, 
parçalanmak için hazırlanmıt bir 
vaziyette ıörülmüttür. Bu nokta
daki ahval ve vaziyet, buradaki 
faaliyetin acele ile birdenbire 
terkedilmit olduğunu gösteriyor. 
Muhtelif dehlizlerde daha tahmi· 
nen 200 bin ton altın terkipli ham 
maden bulunduğu zannedilmek • 
tedir. 

Bolu Halkevinde 
konferans 

Bolu, 3 (A. A.) - lıtanbul 
Oniveraiteıi aon sınıf hukuk ta-. 
lebeıinden Mediha hanıı;n dün ge· 
ce Haıkevi salonunda kadın ve 
erkek çok kalabhk bir dinleyici 
huzurunda memleket davasında 
medeni vazifelerimiz hakkında 
bir konferans vermit ve şiddetle 

alkı!!anmı!tır. 
-0--

Ereğli mensucat fabrikası 
Ereğli, 3 (A. A) - Memucat 

fabrikasının yerini iatimlak için 
kaymakamlığa emir ve talimat 

· ıelmiıtir. Her tar:afta çabucak 
yaydan bu haber üzerine halk sü· 
rur ve heyecan içindedir. 

--o--

Harbiye mektebinin 
100 üncü senesi 

kutlulanacak 

Yeniden birçok kimseler tevkif edildi, Avusturya 
kıt'aları kumandanı idam edilecek hücum 

Viyana, 3 ~ Havaı ajansı bil
diriyor: 

Lintz'den bildirildiğine göre ~ 
ağustos tarihinde yeni bir Alman 
kuriyesi daha tevkif edilmittir. Bu 
kuriyenin üzerinde bundan evvel 
Kollorachleg' de tevkif edilmit o 
lan kuriyenin üzerinde bulunar 
talimatı ikmal eden bir takım tali· 
mat bulunmuıtur. Bu talimat, 
bilhaaaa Lintz'de bir takım hare · 
kit yapılmasını iıtihdaf ediyor • 
du. l 

Orada umumi mebani naziler 
taraf mdan iıgal edilecek ve 
esnada asiler, orduyu varuılarda 
tutacaktı. Kuriye tevkif edilir 
edilmez Lintzin bütün meıru kuv· 
vetleri meseleden haberdar edil -
r.. i! ve müteyakkız bulunmaya da· 
vet ol umuş tur. 

Bir çok kimseler, tevkif edil • 
mittir. Her tarafta ıükunet hü • 
küm ıürmektedir. 

Viyana, 3 (A.A.) - lnsbruck 
memurlarının doğrudan dojruya 
Bavyeradaki Avusturya lejiyonla
rmdan talimat ~lan bir tethit teı· 

kili.tının izi üzerinde oldukları 

haber verilmektedir. Bir çok tev · 
kifat yapılmııtır. 

Londra, 3 (A.A.) - Romadar 
gelen haberlere göre Avusturya ve 
İtalya hükumetleri, Viyana hükU 
metinin ıon suikastlarda Alman · 
yanın suç ortaklığını tespit eden 
dosyasını, büyük devletler Berlin 
hükumeti nezdinde müdahaled< 
bulunmak istedikleri takdirde, e · 
ıas olarak telakki etmektedir · 
ler. 

Bu hususla lngilterenin vaziye· 
ti, avam kamarasında Sir John 
Simonun tarif ettiği ıekilde kal · 
makta devam ediyor. İngiltere hü· 
kilmeti bu yolda bir tetebbüse gİ· 
r;şmeye hazırlanmakta değildi; 

Ve böyle bir fey düşünmemekte 
dir. 

Viyana, 3 (A.A.) - Hücum kı· 
taıı reisi "Edvard Honiıch,, diva· 
nıharp taraf mdan, nezdinde bom· 
ha bulunduğunaan dolayı ve sui
kast yapmamı§ olmasına rağmen 
idama mahkum edilmiıtir. 

Reisicumhur tarafından aff e · 

dilmedigi takdirde Honsch 3 saa 
sonra idam edilecektir. 

Bu Dolfus taraf mdan yapılar 

ve bomba kanunu denilen kanur. 
mucibince verilen ikinci idam ka· 
rarıdır. 

Viyana, 3 (A.A.) - Avustur 
yanın yüksek kilise erkanının, M 
Fon Papenin Berlin sefirliğine ml· 
halef el etmeleri meselesi hakkın 
da nim resmi Reishpoıt gazelesi 
bir Roma menbamdan aldığı biı 
haberi neşrqtmektedir. Bu haber 
vaziyeti oldukça mük~mmel bir sr 
rette hüliıa :ve tavzih etmektedir 
Bu haberden anla!ıldığma göre 
Vatikan, tamamen A.vuıturyaya a· 
it bir mesele olan bu İşe ne yakın 
dan ve ne de uzaktan müdahale e' 
mek niyetinde deiildir. Bunun! 
beraber papanın etrafında bulu · 
nan kimıeler Avusturya peskopoı· 
larının hususi mükalemeler esna · 
ıında Avusturya zımamdarları mr 
hafilinde M. Fon Papen hakkındr 

Avusturya hükumetince verilôceJ 
ta&remana dair baz! ihtirazı kayit· 
ler ileri sürmütlerdir. 

"lnkılô.pçı Sovqet dostlarımıza 
7 ürk milletinden selô.m qeliriqoruzl,, 

Moakova, 3 (A.A) - Ta11 A ·r dolayı bahtiyarız. inkılapçı vel 
jan,aının bir muhabirine beya- milliyetçi Türk gençliğinin ve bü
natta bulunan Cevdet Kerim Bey tün Türk milletinin ıelimlarını 
fÖyle demittir: getiriyoruz. Ta11 ajansından bu 

doıtluk hislerini, inkılapçı Sovyet 
gençliğine iblağ elmeıini rica e
deriz. 

"Kısa bir inkıtadan ıonra tek· 
rar Sovyet Rusyaya geldiiimizden 

lerde ileride yapılacak teli.kileri 
hazırlamakla met1ul o1muılar· 
dır. 2 Ağustos ak,amı 150 Tür! 
misafiri Gorki ismini taııyan k;·ı 
tür pl\rkını ziyaret etmişlerdir. 

30 Ağuıtoı bayramı 'ayni za· 
manda Harbiye mektebinin de ==s===c====

5
====== 

100 ncü aenei devriyesine teaa! ir on imon 
Türk efkarı umumiyeıi ve Türl-'. 

devlet adamlan bizim buraya ıe· 
yahatimize büyük bir alaka gös · 

Gündüzün Türk sporcu'arı, ba~ 
lörında Cevdet Kerim Bey olduğı 
halde, atletizm müsaba!<alarm~ 
hazır bulunmuşlar ve Dynam· 
stadyum;,mu gezmiılerdir. düf etmektedir. Mekteple bu mü· y h d• •? 

naaebetle büyük merasim yapıla· a u 1 mı. termiılerdir. Türkiyeye avdeti · ===============~~ 
cakttr. 

-0-

Isviçre sefiri 
lıviçre ıefiri M. Hanri Martin, 

dün akf&IDki trenle Ankaraya 
' sitmittir. 

--o-

Vasıf 8. geldi 
Bir hafta ene) lzmire ıiden 

Moakova 1efirimif Vaııf Bey dün 
Eıe vap~ ile tehrimize dön· 
miiftür. Mumaileyh bir iki süne 
kadar yeni vazifesine batlamak 

Londra, 4 (A. A.) - Sir John mizde orada Sovyet ıportmenlerini Zonguldak ÖnÜn
Simon, açrk bir mektupta, kendi- selamlamakla bahtiyar olmak is · 
ıinin yahudi olmadıiını söyle- teriz. Bizim sporcularımız, bu te de bir gemi yandı 
mektedir. Bu mektup; Sir Archi-· li.kilerin iki memleket arasında
baki Burn'un bir mektubuna ce· ki dostluğu takviye etmekte oln:· 
vaptır. aından dolayı bahtiyardırlar. Bun· 

Zonguldak, 3 (A.A.) - Ro · 

manya için Kozlu mıntakaaından 

kömür yükliyen Yur.an bandıralı 

2000 tonluk mazotla müteharrik 

Sir Archibald Burn, bu mektu- dan ba,ka bu, senelik mülakatlar 
bunda, Sir John Simon'un yahu- ayni zamanda spor sahaıındak' 
di o)duiunu ve bundan dolayı, tecrübelerimizi zenginletlirmek · 

Arko tilebinin makine dairesin • 
hariciye nazın ııfatiyle milli hü- tedir. Her tarafta bize karıı gös · 
k6metin politikasına kuvvetli bir terilmiş olan iyi kabulden dolay den yangın çıkmı!. iki makinesi 

ıurette nüfuz ve tesir icra ettiği teşekkür ederiz.,, 
baklanda ıayialar dolqtığını kay· Cevdet Kerim Bey ve berabe 
detmekteydi. r!ndeki Türk sporcuları, son gün · 

yanarak ağır yaralanmıştır. Yan· 

gın söndürülmüş iıe de henüz ha· 
sar miktarı anlaşılamamııtır. 

üzereMotıkovayahareketedecek- e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!~!!B!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~"'!"'!!!!!!!!~!"'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!B!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!'!!!!!l!!""!!"!'!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!e 

tir. 

Alman iktısat nazırı hasta 
Berlin, 3 (A.A.) -Alman ıktı

sat nazın M. Cchmitt, ciddi ıu • 
rette ha.ta ve iıtirahata muhtaç 
olduğundan Rayiıbank müdürü 
M. Cchacht altı ay müddetle Al -
man iktıaat nazırlığı ile Prusya ik· 
tı1&t ve meaai nazırlığı itlerini ted 
vire memur edilmitlir. 

-0---

Büyük bir yangın 
Tııluz, 3 (A.A.) - Büyük .bir 

yangın, bir antrepo ile bir erzak 
ambarını yakmı!lır. Haaarat bir 
~ 111\li;on tahmin edilmektedir. ... 

S abah qazeteleri ne diqorlar? 
\'AKIT - Mehmet Asnn Beyin bugünkli 

bqm•k•lesl "İDJlltereala ba\'a lm\'Vetlerl,. 
menua tlzerbaecllr, Amn Bey lngUterenln 
deniz stWllamıa verdltt bllytık ellt'mmlyetı 

anlattıktan aonra ''Brltanya adalan bava ta-

arruzlarına kartı her taraftan a~ılrtır.,, diyor 
\ 'fi lngUtettnln hava slllhları noktaaından 

altıncı dehıce3 e düpııÜf oldutuno lfaı'et "411· 
yor. Aıım Be;} ln tlkrlıle •anı lnsUtıettnln 

ıılmdlye kadar hava ılllbma fazla 'bemml· 
~et \·emıeylıl ııllAhlan bırakma konferans· 
larma ve Mllletı"r Oemlyetlne fazla ümit 
baflamuıdır. Bu itibarla timdi tayyare filo· 
lan vUcude gf'tlrmeğe karar vermesi de ar· 
hk bu konteranıılardan Umlcllnl kestlt1n1ı dP· 
illet l'der. 

COMHURtYr.:T - Bugünkll makall' inde 
"Fdıt l\larcıtal Fon Hlndenburrua füUmli .. n -

1 
den l 'anaa Nacll Bey '8rle bahaecllyor: "Al· 

manyanın GUınhurrelal Feld .Mareıal I<"on 
Hindeaburg bir daj l ıkılır ırlbl öldü. Hlnden· 
burg muasırlannın mlifl'kklrelerlnde claf ce· 
ııametlle bU) Uyh phıılyetlentendl. Kendisi 

tarihe de LA~ lpzlg ııchrlndekl Milletler Harbi 
lbldeııl gibi dat ceaamet ve heybetUo dahli 
olacaktır. Umumi harbin sonlarına dotru Al· 
manyada Jo'eld Mare,alln tahtadan bir tımsa-

llnl 3 apmak istedikleri zaman artistin llha· 
mına on be1t mP.trellk bir adam heyulAııı c19J;· 
muıtu. İhtimal ki aan'atklr bu be~ kPll bitir· 
dlğl zaman onu kendi mub:ı, ~ eletlııdekl oah· 
"lyetP. nlsbotle kUçUk bllP. btılmu,tur . ., 

MlLUVET - llrt Meb'u111 Mahmut Bey 
Avnıpadan göndt'rillll makaleıılnde IJÖyle di
yor: "SUAhsı7lanma l<onferanııı ııuya dÜIJÜ!I· 
<"6 'rnl bir tl'z me.)Mna atıldı : Knn·l't vaıı· 
ta ile ııulhıı ida me rtmPI.: •••• Onun l!;ln büyük 
milletler sıkı bir ıUAhlaruna )·arıı;ına çıkmııt· 

larclu. Buaunla beraber, ılllllaı.ıanma kon· 
feranunm yeniden toplanmul itin lıuı ba· 
:zırlıkl&r, feldller do anamaktadu. Bu ... 
polltllcaıma lnandırmata çalq&n. aldatan .., 
nevi dekoradar.,. Malullut Bey ~ IOll• 

ra hava bDcamlanaa kartı mldafaa lllUlle
rlnl teeblt etmek lsere mabtellf memıe&oet

lerde yapılan manewa " tıecrWıelere elstl 
cettrerek ~,.. tein de t1>1e df7or: '"lleal 
tayyare ftlomuu ve bva mldafaamm im•· 
v@tlendlrmek, tekemmW ettltmek. medeni· 
ıeıtırmek için para feclakt!"lıtnu yapmata, 

hem de müdafaa halinde verilecek vulfelere 
alıımata mr.cburuı:. n:unı kqruya ııulb ve in· 
ıı.anlyet edt'blyatı yapmakla. vatanı dtı,man 

turnıı:larından kıını~'llnutJ ı:r. ... 

ZAMAN - EbUa.lya 7.ade \'eııt Be3 bu· 
ı;rllnkil malmlrslnd" 11 1.• ııı uı.adıya ••otoritenin 
hududu., nu tarll cdi,>·or. 

müniıt F oochov üzorine yura.ııa ~ 
tedir. Makıatları, aylardanbl. 
Nankin ve Kanton kıtaatınıl1~1 , 
nubi Kiangıideki muhasara .. , 
rek zaptedemedikleri bir kolPdr 
nist kaleıine tua ve piriQÇ ~· 
rilmemeai için Nankin hilk ,lı' 
nin koyduğu ambargoyu kıJ111 
tır. • • 

Bugün öğleden ıonra Fo0~0 • 
va bir İngiliz muhribi gel...-1 
bekleniyor. , 

Tokyo, 3 (A.A.) - Reuter '·ı 
jansından: Fuıovdan 12 -~, 
uzakta olan Faiskayi ltıal ctJll', 
bulunan dahili komfüıiıt ku .. tl I· 
lerine kar!ı bir tedbir hareketi 

0
, 

mak iizere Fuşova ecnebi harP 1 

mileri relmittir. ' 
Çin hü1ci1Metl tatafmdan "'

derilen kıtaat Fu9ev• ıel~~ 
Bir Japon hlrp ıemi•i de Dtlf"' 

gelmittir. 

Alınan yada 
sporcu g~nçli 
Berlin, 3 (A.A.) - ~· Hi~ 

müme11ili M. Heı, bir emirn•~ 
ile, Alman ıençliğinin spor tef 
yesi şartlannı tesbit etmiştir. 

Emirnamede, milli ıosyaliıt fır 
·~ kası azalarına ıoor cemiyctterı 

girmeleri tavsi~e edilmelçtedif 
Fakat bu cemiyetlerin milli ıo•' 
yıı.Hıt ııfahnı takınmaları ya•'~· 
tır. ' 

G 1. - . b" • . • t..Jitl enç ıgın ter ıyesı ıçm n ~ 

gençliğinin inhisarını kaldıra~~ 
emirname, Almanya ile pa~'İI 
arasıı -:la kate-tik ıençliii te~1<· tf 
münasebetiyle yapılan müna•e 
leri kolaylaıtırmaktadır. 

---o--

Seyyah nas1t S!'f!tirilir? 
Belediye turizm tubesi ıehr'~ 

ze fazla seyyah celbi için ~ f 
tasavvurlar üzerinde tetkikat 1'1' 
maktadır. Birçok ecnebi med' / 
ketleri timcndifer ve vapur ti' 
zergi.hı olan arazideki tepe!e f 
dağlara iri harflerle prop•l'

1 
da levhaları aamaktadırlar. Pd~tlf 
la: Marailya ile Nis arasınd• ~ 
yen ,imendifer hattının iki . ıl 
fındaki dağa Mısır hükumeti / 
rafından güzel levhalar utırıld'd" 
hr. Bu propagandalar ıeyyah • -
· · ·1i •rttırmaktadır. lıtanbul.İ 
tanıtılması için de bu~a be~" 
bazı husu.at tetkik edilmekte 

1 

-o--- ... 
Beyni parçalanarak öld~ 

Taksim civarında oturt· S~ 
Beyin oğlu Zühtü. dün evcı. tJ' 
ıe bulunmadıiı bir 11rada k~ 
lun ıözünde bulunan bab- .,J 

ait tabancayı alıp kar1tt•~c 
tabanca alet almıf ve çoC'W ,r 
beyni parçalanarak derhal aı-s j( 
tür. Hidiıeye poliı vazıyet •~1r 
tir. Tahkikata devam ohanJll""' 
tadır. 

, o 
Küçük ıanat erbıbt 1, 
Puart•i siini P,hrimilt _.o ı 

nanittanclan, ilk parti,e d ~ 
lup 27 temmuzdaa ltlbarto ..,ııı 
ni bırakan ldiçük aan'at -' 1' 
Yunanhlardan fakir olaııl•~ .,. 
naniıtpa sltürmek il••" hit 
pur ıelecelrtir. 

1
,r 

Yunan hükQmeti hunlar• r'~ 
rlımda bu1u11abi1me1< icin r~ıt 
,-,ilyon drahmi tahsisat .ıyır 
tır. 
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Abretlikler ve iş 
kanunu 

Dün şehrimize yirmi iki Dünk" lltı u yazımda pek fena ıerait 
nda ınevcudiyet süren dükkan 

Çıtakl d 

Mısırlı • 
iZCi geldi • d arın an bahsettim. Bugün 

~ dt.ha feci halde bulunan küçük 
tıd~baht. vatandaılar üzerine naza 

•kkatı celbedeceğim: 
1 Ahretlikler ... Diğer tabirile 1'es 
eJneler ... 

lt.b Bütün §ehirlerimize, bütün ka 
ltJn •lannııza kutbakıtı bir nazar 

simalan da bulunan Aralarında Mısırın tanınmış 
izciler . Istanbulda 12 gün kalacaklar 

le ız. Kaç bina varaa 0 kadar beı Mısırlı izcilerden müteşekkil 
b?Qe ınevcuttur ... Belki bazı aileler, bir kafile dün Ege vapuru ile şeh
İf~·~ocukların hizmetlerine arzı rimize gelmiştir. izciler lskende-
11ti a.r etmiyor, Fakat, timdiki bi riyeden kalkmı§, Pire ve iz.mirde 
~ arın ekıeriıi apartı.man yahut birer gün kaldıktan sonra doğru
b~~ak bozmuı olduğu için, her ca İstanbula gelmişlerdir. ıehri -
•~nde birkaç aile oturuyor. Bu mizde on, on iki gün kadar kala· 
~ eple bütün binalarda bir ahret caklardır. 

Kafilenin reisi, Şeyh Abdülve• 
hap Ennaggardır. Kendisi Mııır 
ülemaaının ileri gelenlerinden sa
yılmaktadır. "Mahir Paıa,, iıim· 
li maruf bir mektebin müdürü vel 
methur "El'ezher,, üniveraiteıi 
müderriılerindendır. 

. Şehrimize gelen izciler, izci kı· 
yafetindedirler. Kııa haki ban -
talon ıeymektedirler. Kıaa kol -
lu caketlerinin omuzlarında ve 
ıırma ile itlemeli "Şubbanı Müs
limin - Kahire,, yazılıdır, laken• 
deryeden gelenlerin omuzlarında 
mahal ismi bittabi deiitmektedir. 

Yatadığını söylemekle mübala- Şehrimizde kaldıkları müddet -
t&yt. kapılmıyoruz tanıyorum. çe, Mısırlı izciler Bebekte "Validei 
d' Ahretlik, inaaflı ailelerin nez- Hidivi,, yalısının bahçesinde, bera 
• 11lcle hulunuyorıa, tüpheıiz ki, berlerinde getirdikleri büyük ça· 
::n . ınuameleıi görür. Lakin, dırlan kurarak çadırlarda kala • 
d ~~yet itibarile, ıekiz yafın cakladır. 
h~ ıtıharen batlayan beslemelik İzcilerle birlikte, Mısırın tanın-
1•1tıet' t • 'l · l'k mıı simalarından bazı zatlar da t' ı, am manası e yarı eıır ı 
ır. gelmişlerdir. 

tt Eıir pazarları ortadan kalktık __ .... T ......... -~ .. kn11nı11•11nı11-:•11•1ııınıınını•111nıımnıııunıı111111ı• 
11 ~nra, yerine, bir ahretlik tea rı otaJCl arın 

1'ıillu kaim olmuıtur. Köyde yahut • •h) Ak • • 
~hirde fakir diiımüt ve kimıesiz ıstı a vergısı 
l l1tı19 ailelerin çocukları, bu iıim Trikotaj, fanila ve çorap aana-
e 'bir kapıya yerlettirilir. Bütün yiinde çalııanlardan bir kısmı iı
~~~cut kanunların ilk tahsili mec tihlak Yergiıinin bu kısım ıana· 
'"1ltf Ve çocuk ıiyini yasak etmesi yie şümulü olmadığım iddia ede
l'e 1'1.fmen, ahretlik' ·. sabah eza rek bu hususta Sanayi Birliğine 
l\ı~n yatmcrya ıkadar, bütün Ö müracaat etmiı1erdir. 
~ih-Ierince, ücretıiz olarak çalııır, Sanayi Birliği bu müracaatları 
~lfll'lar... tetkik etmit ve hakikaten htriçten 

Belki "yatmcıya kadar,, demek getirilen trikotaj, çorap ve fanila 
; hata ettik ... Cünkü apdest aralı fabrikalarının ipliği getirilirken 
~.ı ... , 1urpntA•j..n y•pılmıt ihi1' clö inihiik -Yeqiai ver.diklerinden 
"tiııde henüz uykusuna dalan bu iki defa vergi vermemeleri için i
)~~cağızı, büyük hanım, kahve maiden sonra bir defa daha iıtih
:•tirain diye gece:Je üç defa uyan lik vergisi vermemeleri lazımgel-
ltır; ve küçük Öey, onu, tam bir diği ,neticesine varılmııtır. Birlik, 

~iiatefrite halinde iz'aç edebilir. Maliye Vekaletine müracaatla bu 
~hretliğe, bütün bu fedakarlık hususta sanayi erbabının tenvir 

ın kartılığı olarak, verilen en edilmesini iıtemi§tİr. 
~kaek ücret, ayda bir iki liradır. 

0
,__._ __ _ 

"( ''c..t, ekıeriya beı para verilmez. Telefon şjrketinin mua-
d ediği, artıklardIT. Giydiği, sene melatı tetkik edilecek 
1
.e bir basma entaridir, Hafta tati 
~ lezmeıi, hatta sekiz on yaıında 
~en 'bile bahçede oynaması, so 

lcta gezmesi yoktur. Bu ıon.uncu 
"behin teıirindedir ki, tehirleri 
~zde on binlerce beıleme bulun 
~tu halde,hepıi de köstebek gibi 

tııJide yatadıklan için, mevcudi 
)etleri göze çarpmaz. 

b· .s~rdükleri hayat yüzünden,hiç 
ll'ı tııkitaf edemez. Onun için, ko 
~ bulup evlenmek cerbezesini bi 
de IÖıteremezler. Ömürleri imtida 
ille., ahtap evlerin izbe mutbak , .... ı . ş f Jc. ... l.rına eıır olurlar. ayet, ev 

) iade bir hayatiyet arzedip koca 
el ltaç.arlarıa, evin hanımı, onları 
h.,.. bÜyijk bir suç itlemit ıibi itti 
'Ilı eder: 

t ): Ah, nankör! Yarım papuçla 
tı ~ dıydi, kendini adam oldu zan 
etti o d . a·k . ? ~·· "· n an ne eıırge ı tı .... 
01iinde dizinde dursun ... 

ct !'f uliaa, beslemeler, hukukan 
"'-:;;e. eıire olmamakla ve para 
t'\\:ae ahili alınıp aatılmamakla be 
di r hakiatte tam manasile esir 

r ••. 

la-dleeılce P8l'a ile alınıp ıcatılıa 
"" ı· b' ~l.Jc '.. '-?' ~ün onlan pazara çıkar 

Hükumetçe aatınalınmaıı ka
rarlathrılan Telefon Şirketi mua
melatını tetkik ve devir itleriyle 
mefgul olmak üzere tetkil edilen 
heyetin kadrosu tamamlanmıtlır. 
Heyet dokuz kitiden ibarettir. 
Bunlar arasında maliye ve nefia 
müfettiıleri, Elektrik Şirketi ko
m iseri Civantir Bey Ankara tele
fon §İrketi müdiri Niyazi bey de 
bulunmaktadır. 

Heyet bugün Ankaradan hare
ket edecek ve yarın §ehrimize 
gelmiş olacaktır. 

--o--

Seyrisef ainin borçları 
Mülga Seyrisefain hesabatını 

tetkike memur olan heyet, itini 
bitirmit ve komiıyona nihayet 
vermittir. Fakat tayin olunan bir 
senelik müddet içinde eıki idare
ye ait hesapların tasfiyesi tamam
lanamamı§tır. Bu itlerin bitirilmc
ıi için altı ay daha tetkikat icrası 
lazımgelmekted ir. 

Şimdiye kadar eıki idarenin 
alacak ve borçlarının bir kıımı 
tesbit edilmittir. Seyriaefainin ö
demesi iktıza eden borçları, tasfi
ye itleri bittikten sonra Maliye 
Vekaletine bildirilecektir. Bu 

l)i 'he U11tıdıle,efendileri,belki daha 
ı_ 1-İclerler, ııhhatlerine daha faz 

• ip, daha İyi yelittirirlerdi. borçlar yedi senede ödenmi~ ola-
t • · • caktır. 

~iç ~~&lttnnı, heılemelere kartı ====== = ====== 
iıı~I~ l!ıadde koymazsa, işleyen nete en muhtacmı ihmal etmiş o 

ın en bedbahtım ve sıyaı lacaktır ... 

(Va-no> 

Kendisiyle konuıan muharriri • 
mize: "Tiirkiyeye gelmekten çok 
memnun olduğunu, bu seyahatler 
ile, iki memleket arasındaki ah
baplığı sağlamlaştırmak emelini 
istihdaf ettiğini,, ıöylemittir. 

Mısırlı izciler, eıaı itibariyle 
Mısır ve lngiltere mekteplerinden 
mezun ve timdi Mısır dairelerinde 
memurluk veya mekteplerde ho • 
calık etmekte olan gençlerdir. 

izcilerin reiıi Abdülaziz Bey iı· 
mında Mısırlı bir gençtir. Mu • 
harririmize: "Bundan sonra Tür
kiye ye daha çok arkadaş gönde -
receklerini, bu ziyaretlerin sıkla -
şacağınr,, söylemiıtir. 

Mısırlı kafile yirmi iki kitidir. 
Kısmen lıkenderiyeli, kı~men Ka
hirelidir. "Şubbanı Müılimin,, i • 
simli bir teıekküle menıupturlar. 
Bu teıekkülün merkezi Kahirede
dir ve Mıaınn her yerinde şube • 
leri ardır. 

izciler i~in timdi Kahirede ta
mamen yeni bir l>ina yapılmak • 
tadır. Burası Mıaır havalisinden, 
doıt memleketlerden, Türkiyeden 
gelecek talebe, sanayi erbabı ve 
izcilere açık bulunacalur. Misa· 
firler burada Mısırlı gençler tara
fından izaz edileceklerdir. 

14t~eLl.ITl) 
Esrar içerken 
O sküdarda Solaksinan mahal . 

lesinde oturan ıebzeci Asım oğlu 
Ki.mil, dün gece Çavuıdereıinde 
esrar içerekn yakalanmıttır. 

Tramvayda çalarken 
İt Bankaıı memurlarından Ze

kai Beyin Beyoğlunda tramvayda 
cebinden on üç liraıını çalan A
rif yakalanmıttır. 

iki arkadaf 
Mahmutpatada Abut Efendi 

Hanında oturan Cemal Dervitin 
43 liraımı ayni handa oturan Meh 
met ve Bekir isminde iki arka
da§ çalmışsa da yakalanmıtlar· 
dır. 

izciler, memleketimizde kaldık· 
ları müddet99 tarihi yerleri, meıi· 
releri gezeceklerdir. 

Kafileden bir kaç zat otellerde 
kalacaktır. 

Seyahat müddetinin hitamı o • 
lan on on iki gün ıonra tekrar Pi
reye ve oradan dolruca lıkende· 

. riyeye gideceklerdir. 
• .................... ..-............ , ............... __ ,_Wil_ 

Belediyeye göre 
ihtikar yok 

Belediye, odun ve kömür fi
atları etrafında tetkikat yapmıt 

ve bu ıene geçen ıeneye nispetle 
yüzde otuz fiat fazlahiı l>lduğu
nu sönnüttür. 

Belediyeye ıöre fiatlann yük
ıelmeıine sebep bir kııım köylü-

lerin odun kesmek ve kömür yap
maktan vazgeçerek pancar ziraa

ti ile metıul olmuıdır. İkinci bir 
aebep de nakliye fiatlarının art • 

maaıdır. Belediye J.>u ıebeple ihti· 
kir olmadığına. kanidir. 

Üzüm günü yapılacak 
Bu aene üzüm mahıulü her la· 

rafta boldur. Üzüm müıtahıilleri 

bütün üzümün dahili piyasada da
ha ziyade aarfiyata ihtiyaç oldu
ğu fikrindedirler. Üzümcüler1 

Milli lktıaat ve Tasarruf Cemiye
tine müracaat ederek Türkiyede 
bir üzüm günü yapılmaımı iıte· 
mi§lerdir. 

Üzümcüler diyorlar ki: 

"- Üzüm günü, üzüm çıka
ran memleketlerde vardır. O gün 
§İmendifer, vapur ve diğer nakli
ye müeaaeseleri üzüm nakliyeleri 
için asgari tarife tatbik ederler. 
Banliyö trenleri halkı bağlara ta· 
ıımak için ucuz bilet keserler .. 

• 
Milli lktıaat ve Tatarruf Cemiye-
ti bu huıuıta tetkikat yapmakta
dır. 

~ 

Sarho9lu§un kurbanı 
Zeytinburnu fabrikaaı amele

sintJen Alber, dün Floryada deni· 
ze girmit ve çok sarhot olduğun
dan boğulmuıtur. 

Yeni paralar müsabakası 
bitiyor 

Bir 4jOcuk b1raklldı 
Boğazkesen caddeıinde Fran· 

ıız mektebi kapııı önüne bir rum 
çocuğu terkedilmi§, çocuk kiliıeye 
teslim oluıunuıtur. 

Meyve çok bol 
Bu sene meyve bolluğu bize 

her §eyi ucuz yediriyor. 7,S kuru
şa kadar §eftali, bet kuruta armut 
ve on kuruta üziim satılıyor. Ya
kında f iaUarm daha azalacağı 
tahmin edilmektedir. 

Ressamlar araıında yeni bası
lacak gümüı paralar için açılan 

müsabaka bu ayın on sekizinde 
bitmektedir. Yeni paralar eylul 
baılangıcında basılacak ve der· 
hal tedavüle çıkarılacaktır. 

.,.. 
--o--

Kongreye davet 
Kadın Birliği Umumi Katipli

ğinden: 

Türk Kadm Birliği senelik kon· 
gresini 5 Ağustoı Pazar günü ıaat 
15 te Birlik merkezinde yapaca • 
ğından aza hanımefendilerin teı· 
t·ifleri rica olunur. 

3 

-SiYASET . 

Bitlerin mühim 
kararlan ve 

imi ileri 
Hindenbura'ua vefab Almanyada 

kolayca do!durulamıyacak bir botluk 
tevlit etmiıtir. Alman ve cihan efkarı 
umumiyeai bu hususta daima hemfi • 
kirdir. Bu vefat Alır.anyanın dahilde 
ve hariçte büyük müıkülitla karıdaı· 
tıiı bir zamanda vuku• aelmit ve va· 
ziyeti bir kat daha nazikleımiıtir. 

Hindenburı'un vefatiyle Hitler ve 
Milli nasyonal fırka11 iki yol takip e
debilirlerdi: Bunlardan birincisi yeni 
Reisicümhurun intihabına kadar Teı • 
kilatı esasiye kanunun maddei mahsu
sa11na tevfikan Hitlerin vekaleti, ikin
cisi de Reiıicümhurluk ve Baıvekalet
lik makamlannın birleıtirilmeıi idi. 
Hitler hir an bile tereddüt etmedi, der
hal ikinci ııkı tercih ile kendini Alman 
Reisicümhur ve Baıvekili ilan etti ve 
keyfiyeti 19 :4iuıtosta Alman milleti· 
nin tasvibine arı:a karar verdi. . "' . 

Hitleri Reisicümhurlulr makamını 
iııale sevkeden sebeplerden biri Milli 
so.yaliat proaramını tamamen tatbilC 
edebilmek için hem bir muhalefete ma• 
ruz kalmak istememesidir. 

Hindenburıun, Reisicümhurlu • 
ğu zamanında, evve1ki, Al· 
man hükumetleri aibi, Hitlerin biP 
çok defalar bazı kararlamun tasvip e· 
dilmediğini ve hatta reddedildiiini aör
müıtü. İhtiyar Mareıalin bazı hayati 
meselelerde hiç İaka11 yoktu. Bilhaua 
ordunun ve mem1e)\etin müdafaasına 

müteallik meselelerde mutlaka dediti
ni yaptırır, icabında bükU!Det reisini 
istifaya davet ederdi. 

Reisicümhurluk ve Baıvekllet ma
kamlannı birleıtiren bir karar1a Al· 
manya Amerika sistemini kabul etmek
tedir. Çünkü Amerikada Reisicümhur 
ayni zamanda Baıvekil mahiyetini ha· 
izdir. Kabineye riyaset ettiii silti mu• 
ayyen meselelerde ve bilhassa ıiyaıeti 
hariciyede, iyan meclisinin tasvibine 
iktiran etmek ıartiyle, Amerikanın U• 

mumi ıiyaıetini idare için • nihayetsiz 
ıallhiyete maliktir. Halli Rooıvelt za. 
manında Reiıicümhura daha bir çok 
haklar verilmiıtir. 

Bununla beraber Hitlerin malik o
lacağı ıalahiyet, belki Muasolini mÜs· 
tesna olmak üzere, ıimdiye kadar hiç 
bir devlet reisine müyesser olmamıı· 
br. Almanyaclaki vaziyetin ciddiyeti 
Hitleri taıyı bir diktatörlüie aevkede· 
cek bir mahiyet arzetmekle beraber bu 
karmn t,uı tehlikeleri de inkar edi1e
mez. Hali hazırda Alman milletinin 
hemen tamamı Hit1erin Reiıicümhur
luiunu kabul edecektir. Fakat daha 
normal zama~larda Alman milletinin 
bazı aksamı Milli aoayalist prosramı • 
nın tamamını hazım ve kabul ile 30 
Haziran iıyanını unutacak1ar mıdır? 

Dahilde ve hariçte yapılması muh· · 
teme) o1an bazı hatalar ayni zamanda 
devlet ve hükumet reisi olan Hitlerin 
mevkiini sars~acak mıdır? Şimdilik 
tamamen Mitlerle hareket eden ordu 
n donanma bu fikrinde sonuna kadar 
ıabit kalacak mıdır? 

Bütün bu suallere ıimdiden cevap 
vermek kolay değildir. Ne olursa ol • 
sun bu kadar kuvvetlerin Mitlerde top· 
lanmaaı daha timdiden hariçte bazı 

ıuitefsirlere aebebiyet vermiı ve bir 
çok taraflarda da , bazı ıüpheler uyan· 
dırmııtır. Hitlerin miiıtesna kaWli:ret· 
leri inkar edilememekle beraber karıı· 
11ndaki müıkülatı da iıtisıar etmemeli 
lazımdır. 

Dahilde mali, iktııadi ve siyasi te
fekkülit, hariçte Fransa, Ruıyı ve son 
günlerde 1 tal yanın tun hareketi, hir 
iki sün evvel hudutlann Döver lima· 
nmdan değil, Ren aabillerinden baıla· 
dıiımı ilin eden Bo!dvinin nutku, bi· 
la kayniyan ve kaynamakta devam e
decek olan Avuaturya kazanı Hitle
rin vazifesini teshil edecek teYl•r d .. 
iildir. 

M. R. Necdet 

Birer derece terfi 
Emniyet ikinci tube müdürlü

ğü komiserlerinden Ali Şan ye 

Mahmut Beyler birer derece terfi 
etmitlerdir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarlht tefrilia: 24 Yazmn: ishak Ferdi 

Ge~en kıaımların hulasaaı . 
Abdülhamit, Tıbblyell (Necdet) l Parlste-

Jd J ön Türklerle muhabere ettiği vehmJJe sa
r aym zlnda.nlarmda hapaetmi§tl. Kızil Sul
tanın gözdelernlden Saadet, Necdetl ıııeviyor 
ve ..,Pacllplıı ikna ederek Necdetıe birlikte ıa
raydan çıkıyor. Fehim Paşa sahnede. Pa.ruıJ.l 
rakk&ır8 aorgnya ~kllmi§tlr. Bu sırada. gizll I 
bir te§kilA.t lsta.nbulda Pad1p.ht yıkmağa. 

~§tyor.~ 

- Kaç mektup getirdin? 
- Yirmiden fazla. 
- Bu dostluk değil, sefaret 

kuriyesi gibi bir vazife. Hepıini 

yerli yerine verdiniz mi bari? 

Paris Poliı müdürü sorguya çek • 
seydi, ona da böyle mi cevap ve
recektin? 

Matmazel Meyan sersemlemiş
ti .. Güçlükle kendini toplıyabildi .. 
Dü9tüğü yerden kalkarak, evvel
ce oturduğu iskemlenin kenarına 
dayandı: 

- Vurunuz... Hakkınızdır! 

Çünkü ben bu hakarete müstaha· 
krm ..• 

Ve gen it bir nefes aldıktan son 
ra, Celal Beye hitaben: 

- Şark saraylarmdaki efendi 
Kılıklr cellatları yakından görmek 
bir tokata değer ... 

Dedi .. Kaşlarını çatarak önüne 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu fıkralarm uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazundır. 

Yüzü neden uzamış? 
Yüzü uzun bir adama arkada-

şı: 

- Senin yüzün neden uzun· 
dur, acaba!. . diye ıormu§, adam 
da fU cevabı vermiı: 

- Sonbaharın &ıcak bir gü
nünde doğmuşum. Eğer kıt imda· 
duna yetiımemiş olsaydı yüzüm 
bütün, bütün akıp gidecekti. 

Neye bakıyormuş? 
Ahmağın biri sokakta durmu9, 

bir eve uzun, uzun bakıyordu. 

Yanlarından geçenler neden bak
tığını sordular. Şu cevabı verdi: 

- Ben bu evi Bağdatta gör
müştüm. Şimdi buraya gelmiş ona 
baıkıyorum. 

- Şü~•iz. Çünkü kendileri
ne söz vermittim. Posta ile gön· 
derdikleri mektuplardan bir çok
larmm hafiyeler vaırtaaile posta
neden çaldmldığmı ıöylüyorlar
cfr. 

baktı. Çorlu: Mehmet 
Fehim

1

Paşa hiddetinden ateş !!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

- Onlara kartı büyük bir zi.
~mız var .. Bunun sebebini izah et 
~bakalım? 

Fehim Pap. birdenbire 
vere tarzını 'değiftirmiıti. 

tftJl1 çatarak: 

muha
Kqla-

- Seıı ..• 
' ~Diye hitap etmeğe ve seıınm 

tonunu ka1m1qtrrmağa 'başladı. 

Matma-zel Meyan tavrını boz • 
muyordu. 

Fehim Pqa .ordu: 
- Nerde "Te,kimin ka.rşıımda 

ı t>ulunduğunu biliY.or musun? 
- Tabit. Gazlerim ve dimağmı 

· T&Zifelerini mükemmel surette ifa 
~;diyorlar. Nerde ve kimin karşı
sm.da bulunduğumu biliyor ve gö
rüyrum... Sultanın hafiyeliğini 

y;.,pan bir pafa ile konuttuğum· 
<lin eminim. 

1 

Fehim Paşa o güne kadar hiç 
btr kadın tarafından böyle bir is· 
tihzaya maruz kalmamııtı. 

Celal Bey hayretle Paıanm yü
züne baktı. 

Fehim Paıa hiddetle ayağa 
!kalkmııtı .. Matmazel Meyan is
kemle üstünde oturuyordu. Bir· 
Öenbire odanın içinde o kadar se-
ri bir tokat pklamaaı koptu ki .. 
Celil Bey bile yerinden hopla-
mııtı. 

Pariıli rakkase bir anda yere 
yuvarlanmııtı. 

püskürüyordu. Celal Beye: 
- Bu ne küstah kadm... Neye 

güveniyor da bize karşı terbiyesiz 
ce cevaplar veriyor? 

Diye sordu. Celal Bey: 
- Ecnel.1dir .. Sonra da, Mulen 

Ruj gibi dünyanın en meşhur sefa 
hethanelerinde büyümüş bir artist 
tir. Onlar kendilerini daima sahne 
de zannederler ..• dedi. 

Fehim Paşa çok hiddetlidi: 
- Burası Mulenruj sahnesi de

ğil. Bukadar müYıi.m itiraflardan 
sonra, ben onun yakasını kolay ko 
lay bırakmam. Hele siz beni biraz 
onunla yalnız bırakınız.. Sonra 
gene görüşürüz. Ben ona birkaç 
tokat daha aşkedeyim de, Fehim 
Paşaya dil uzatmanın ne demek 
olduğunu anlasın. 

Celal Bey yanındaki odaya geç 
ti. Fehim Paşa kapıyı kapadıktan 
sonra, bıyıklar~nı bükerek rakkase 
nin yanma sokuldu. 

Matmazel Meyan bu dakikaya 
kadar korku hissetmemişti. Celal 
Bey ne de ol!a teşrifatçılıktan ye
tişmiş nazik ve terbiyeli bir adam 
dı. Fakat, Fehim Paşanın sert ta· 
vırları ve bilhassa saçlarını okş.a· 
maktan başlıyan yılışkanlığı, Pa· 
risli rakkaseyi sinirlendimıeğe 

başlamıştı. 
Fehim Paşa gülerek so~yor-

du: 
- Demek ki Necdet Beyle Pa-

Fehim Paıa 
haykırdı: 

yük.ek bir sesle riste tanıştın... Onun mesaisini ve 
fikirlerini takdir ediyorsun, öyle 

- Kaltak ... 
Ve yanına sokularak sordu: 
- Seni, herhangi bir iı için 

Tefrika numarası : 37 

mi?! 
Matmazel Meyan itidalini kay

betmemitti: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Va - Nu) 

Get.;en kısımlar1n hUllsası 
İlhami Bey, servetini kaybetmiş 

bir Paşazadadir. Fakat, eski d~bdebcli 
hayatı terketme!: i~temiyor. Onun için, 
km Tivktin !o!"Arumı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek emelindı;dir. 

Hafouki, Türkinla Fikret sevişiyorlar. 
1Ihami Ber Fi1creti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. ~anka memuru olan Fik
retin önilne, tec:ı dilf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

Genç kız, evden çıkar çıkmaz ora· 
dan geçen bir taln.İye atladı: 

- Galataya. ••• emrini vea"di. 
Otomobil, •Üratle gidHken, boiu· 

IUl ça~taıındaki tabancayı muayene e· 
diyordur 

- Gösteririm .• Gösteririm.. .. 
N-e gösterecekti?. 

Bunu, belki, kendi de vazih alarak 
bilmiyordu. Fakat, fevkalade bir ıey 
yapmağa azmetmişti .•• 

Şoför: 
- Galatanın neresine gideceğiz e-

fendim? • diye ıordu. 
- Voyvoda caddesine .• 
Orada indi. Şoförü savdı. 
Fakat, otomobilini bankanın önün· 

de durmamıştı. Mahiyetini ve sebe-
bini bilmediği bir ihtiyata riayet edi· 
yordu ... Bir kaç adım yürüdüktP.n son· 
ra, bankanın kapısından içeri girdi. 

Buraya şimdiye kadar asla gelme
diği için, kimseyi tanımıyordu. 

Kapıcıya hesabı carinin ne tarafta 
olduğunu sorup öğrendi. Fakat, gene 
de daireyi bulamadı. ikinci bir adama 
sorması lazım geldi. 

Orada, uzun yağlı saçlı, fiske fis • 
ke sivilceli bir genç duruyordu. Göz· 
terini meçhul bir noktaya dikınit bakı· 
vorcfu: 

- Evet, dedi, fakat bu bahsi 
tazelemekle ne öğrenmek istedi
ğinizi anlıyorum. Beyhude yorul
mayınız ! Ben komiteci değilim, 

Pa§a Hazretleri! 
Fehim Paşa Pariıli rakka.aen1n 

sert tavırhr!a verdiği cevaplar• 
dan sinirlenmemiş değildi. Eğer 

Matmazel MeyaD bir daha aksilik 
yapacak olursa, f Phim Pafa genç 
kadına bir kaç t.:>k~t c'aha vura
caktı.. Buna karar vermitti .. Ya -
nma sokuldu: 

- Sen Pariste evli mi idin? 
- Hayır ... Ben kızım... Henüz 

hiç bir erkekle evlenmedim. 
- Haydi canım, bırak bu nağ· 

meleri. Mulen Rujda çahtan ıenin 
gibi güzel bir artist bu zamana 
kadar kız kahı' mı? 

- Bu mevzu üzerinde sizinle 
1Conutmağa lüzum. görmüyorum 
paşa! Benim mazim ve kızlığım 
sizi al8.kadar etmez! ... 

- Nasıl alakadar etmez ca· 
nım? ! Hoşuma gidiyorsun... Kü
çücük gözlerinin içinde güneş gi· 
bi parlıyan kıvılcımlar uçuşuyor. 

Sen hakikaten nefis bir Eyüp kay 
mağına benziyorsun! Kolay kolay 
elimden kurtulamazsın! Haydi, 
söyle bakalnn: lstanbulda kimle· 
ri tanıyorsun? Padişaha fenalık 
edenler kimlerdir? 

Matmazel Meyan somurtkan 
bir çehre ile: 

- Evvela siz! -diye ıöze baş· 
ladı. Jstanbulda Padişaha fenalık 
yapmak istiyenlerin batında sizi 
görüyorum! 

(Devamı var) 

- Baksanıza, efendim.. • diyerek, 
genç kız ona hitap etti. -hesabı cari 
müdürü Fikret Beyin yerini gösterir 
misiniz? 

Genç, rüyasından uyanır gibi sil -
kindi. Gözlerini sabit noktadan bir an 
ayırdı. Fakat, gene o sabit noktayı gÖs· 

terdi: 
- itte efendim, orada ... Mavi elbi

seli bir kadın duruyor, görüyor muıu
nuz? ..• işte onunla konotuyor .• 

Şadiye oradaydı. 
Türkan, Fikretle rakibesinin gİıede 

birbirlerine sokulup konuıtuklarını 

gördü. 
Çantaıını yokladı. 
Fakat, ne e11eri fazla bir hareket 

yaptı, ne de ayaklan onu ileri doğru 
götürdü. Olduğu yerde mıhlanmıt 

gibi kaldı. 
Halindeki garabet, uzun yağh saç· 

lı gencin dikkatini celbet:nllşti: 
- Efendim, ben, Fikret Beyin ma· 

iyetindeyim ... - dedi. - kendimi takdim 
edeyim... Şair Nuri Bendeniz.. Eğer 
isterseniz Fikret Beyi buraya çağıra • 
yım .. Akrabaıındansınız galiba .• ihti • 
mal, onu bu mahrem muhavereıinden 
mahrum etmek istemiyorsunuz ... 

Ne ~cı acı konufUyordu. 

4 Ag~stos~~ 

Pratik Hayat Bilgisi 
Hayatta muhtaç olacağınız ameli maı4matı 
kolayca 3ğrenlnlz 

-45-
Na kıl 

Bazan ıani mahiyette olur. Siyatik 
sinirin görülür bir surette berelenme -
sinden veya tazyıkinden net'et eder. 

İptida ıiyatik'in arazı şudur: Siya
t.ik'e maruz olan süfli aza güç kımıldar 
ve acır, elem budun ve dizin arka tara -
fmda baldınn ve ayak bileğinin dıt ta
rafındadır. Hastalığın devri yavattrr ve 
tedavisi seridir. 

ikinci şekli Siyatikte hastalık imtidat 
ederse bel kemiğinin tekli bozulur. 

Tedavi: Tam bir istirahat. Teskin e
dici ilaçlar tatbik\ ' 'e doktor lüzum 
görüne enjeksiyonlar iledir. 

Aft 
AFT - Ağızda zuhur eden ve ek

seriya zararsız olan bir rahatsızlıktır. 

Küçük sarı kabarcıklar husule gelir. 
Bunlar patlar ve yara halini alır, sonra 
iz bırakmadan geçer. Bu rahatsızlığın 
bir de mühim şekli vardır. 

Araz: lptidada dudakların iç tara
hnda beş ila yirmi küçük lekeler gö
rülür. Eğer lekeler iki dudağın birleş· 
tiği köıede veya burun deliğinde olur
sa o vakit herpez hastalığıdır. Aftla 
lekeler dudağın içinde veya kıVl'ımın
da, dilin kenarlarında, alt kısmında, 
damakta bazan arka ağız ve boğazda 
olur. Bu lekeler kuruluk ve yanıklık 
hiui verir. 

Mühim ıeklin arazı: 39 ila 40 de
recei hararet, ishal, kusma "bunlar ih
tiyarlarda ve aıska meme çocuklann • 
da0 görülür. 

Hastalığın inkitah: Lekelerin üze· 
rinde bir toplu iğne batından bir mer· 
cimeğe kadar cesamette kabarcıklar 

olur, bunların kenarla.rı kırmızıdır. İç
lerindeki lebeni bir mayi vardır. İki, 
üç günde patlarlar. Yerlerine esmer 
kabuklu yaralar laaat1 olur. Bu 'yaralar 

gatditadır '\l'e kenarları gayri ınuııta -
zamdır. Bir hafta geçmeden yaralar 
kapanır ve bir iz bırakmaz. Yaraların 
devamı müddetince acı hissolunur, ha· 
fif bir humma verir. Nadiren çene al
tında gudde hasıl eder. Nefesi kokar, 
tükürük bolla,ır. Çiğneme ve emme 
güçletir. "Çocuk o sırada meme em • 
mek istemez.0 

Ağır aftlarda yaralar çok diriıkin
dir. Azalara, makata, bir ila beş ya -
§ındaki kızların tenasül uzuvlarına 

yayılır ve kabuklar husule getirir. Bu 
kabuklar altı yedi günde düşebilir. İz· 
leri kalır. ishal devam1rdır. Ti· 
fo humması derecesine çıkar. Buna Aft 
bümması denir. 

Hastalığın iyi olması: Aft iz brrak
madan ve birden bire iyi olur. Ağıt' 

aftlar uzun sürer, muannittir. Çocuk • 
lar ve ihtiyarlarda ölümü tevlit edebi
lir. 

Hastalığın devamı : Lekeler devre-

Mütekabilen, Şa!r de genç kızın 
dikkatini celbetti: 

- O hanım kim? ... • Diye sordu. 
- Şadiye Hanım •• 
-Ya ... 
- Siz, Fikret Beyin nesisiniz? 
- Onunla çok yakından alakada • 

rnn ..• 
Şair, içini çekti: 
- Ben de Şadiye Hanımla ç:>k ya

kından alakadanm ... 
Nurinin sallapatiliği karşısında, 

genç kız, gülümıemekten kendini ala· 
madı. 

- Ne münasebet? Ne suretle ala-
kadar aınız? 

Şair, yağlı uzun ıaçlarını iki yana 
sallayıp gözlerini semalara dikerek : 

- Ne münasebetle mi? .. Ne suret· 
le mi? •• En yüksek, en ulvi: suret ve 
münasebetle-. Şadiye Hanımı seviyo
rum... Onu kıskanıyorum... Onu sizin 
Fikret Bey benim elimden alacak ... Ta· 
hammül edemiyorum ... Beni kurtann .. 
Allah rizası için beni kurtarın .• Bir ça· 
resine bakın ... Onlar, birlikte gezmeğe 
gidiyorlar ... Halbuki eskiden ... 

- Eskiden, Şadiye Hanımla siz mi 
gezmeie giderdiniz?-

ve tercOme hakkı mabfasdıu 

Yazan: • Gayur 
si iki ila üç gün, kabarcıklar devte.ı 
iki ila üç gün, yara devresi yedi ili ıe• 
kiz gün sonra nekahat devresi geçir: 
meden tamamen iyi olunur. Tehlikeli 
af tta ilk devre yedi sekiz gün süret• 
Hastalığı bir buçuk iki ay devanı et• 
tiren bir de nekahat devresi varclıt• 

İhtilatlar: Mevzu olarak anjin, dif• 
teri, gangran; gayri mevzu olara"1 
tehlikeli hallerde iltihabı em'a, zaaf• 
umumi ve ölüm. 

Sebepleri: Bütün aftlar entani, ge
çici hazan salgın halindedirler. Aft 
hümması insana öküz, inek, keçi, do
muz ve koyundan ayak, burun, ajıı 
hastalığa maruz bir tema111 ile yaluıt 
hasta hayvanlara dokunarak eli piıle114 
mit olan kimselerin tuttuğu eıya ,,,. 
sıtasiyle yahut ta aftb hayvan sütü il• 
geçer. Afttan hasta olan hayvani~ 
eti yenebilir. Gizli aftlar maraSl 
tahrişten husule gelir: Gayet sıcak yr 
mek yemesi, çiğnerken dilini, veya ai• 
zının bir tarafını uıırmuı, diılerin be", 
relemesi, diılerin tahrişi, yirmi yaf dit• 
nin inkişafı, tütün, djşlerin çürük ab•ell 
fistüllü veya küfekili olması ihtiyar • 
Irktan, ıek~rden veya civadan diş et • 
lerinin çekilmiş. olması gibi hadisetet 
vücudün ahvali umumiyesinin fena ol• 
maıı aft'ı tevlit eder. 

Buna bahusus ihtiyarlarda, kızaııtl" 
ğa uğrayanlarda, adet üzerinde ol•" 
kadınlarda ve veremlilerde teıadüf "' 
dilir. 

Afttan korunmak için mevzii tah ' 
ritten vücudü umumi zafa götürmek• 
ten içtinap etmelidir. Ve hastalığı gr 
çirecek ıeylerle temas etmemelidir. 

Tedavisi: Mevzii bazı ihtimamlar •• 
lımr: Binde yirmi bikarbonatlı ıu il• 
ılık &'&r&ara ve pamukla temizleme. 

Bir Jitre suya yi....,,; 9'""•- .~ •• ii "' 
meci kökü, iki haşhaı baş.ı ve elli graıt' 
bal koyarak menku f'çay" yapılır ve i• 
çilir. 

Nitrat darjan veya sülfat dö küi\ff 
ile hafifçe yakılır. Bunun yeriP' 
oksijenli su yahut perborat dö süd tO' 
zu kullanılabilir. Klorat dö potas ıe • 
kerleri ağızda eritilir. Yahut dört,,.
klorat dö potas, 60 gram turup, 60 
gram ıu ile yapılan mahlut içilir. "f;~ 
ğer şeker hastalığı varsa, ve kiorat dO 
potas şekeri ne de son ilaç kullanılrıı•• 
malıdır. 

Umumi tedavi tarzı: Doktor celbe" 
dilir. Büyüklere sedliç tozu kırk graıı' I 
müsil olarak verilir. Çocuklara kalofll' 
ile santonin verilir. Uzviyet kuvvetled' 
dirilir. "Arsenikli, fosfatlı ilaçlar, ~o; 
tonik serom zerki vesaire u5Ulleri ile ' 
mideye lavman yapılır. İdrar tahlil "' 
lunur. Süt ve yahut ıüt ve ıebze reji• 
mi tatbik olunur. 

(Devamı var) 

Y- k h Gi d. f ıııtı - o , ayır.. tmez ım... a 
ben gitmediğim gibi, kimse de gitrııel'. 

di ..• Lakin timdi, o, Fikret Beyle d01' 
tıyor ... Otomobille geziyorlar.. fft' 
şurada duran otomobil.. Şadiye Jbfl

1
' 

mın husuıi arabası ... Kendisi kuUaııt• 
yor ... 

- Hangisi? it 
Türkanın dimağına, şimıjk ıibİ lı 

fikir gelmişti. 

Şair: 

- Göstereyim ... • dedi. 
'b• -Fikretle Şadiye, her ıeyden bı 

b . . .. .. d k d ..ur1al"' er, grıenın onun e onuşup u • ı• 

ken, Nuri ile Türkan bankanın tı-P 
11ndan dışarı çıkb. 

Nuri: 
- Siz de benim gibi betbahttııa~., 

anlıyorum ... - diyordu •• itte .. itle • 
otomobille geziyorlar ... Kim bilir ~eli 
relere gidiyorlar .. Vallahi içimde ~'/ IJ' 

hisler kabarıyor ki .• Tekerleklerııı aı'" 
ıtiklerini patlatacak kadar oluyofllit' 
Lakin bu maddi intikam hoturtl8 1 ~ 

. ç·· k" b . . fdaıt• mryor •.. un u en şaırım... aı' 

bir intikam lazım ... "Ah" ediyor" ,ıı' 
ve Füzulinin ıu beyitini hatırlıY0r") 

(Dcvaını \far 

F: 
''!1• 
1,ll 3 
Rtlir 
ier 
tir, 



Timsahın göz yaşları 

'-Son sayfadaki resme bakın!

Ylf f~~cada "Tiımahın ıöz 
~ lrı,, dıye bir ıöz vardır. "Ya-
Rel' Yerler~ ağlamak,, minaıma 
i ır. Aynı tabir, hemen bütün di-t: A't'rupa dillerine de ıeç.mit· 

~~un menıei haldmıda, çok 
bir 1h~i-r el ya.zııı litince kitapta, 
i' •kiye okudum. Nakledece
he~· Zannederim ki alakanızı cel-

er. 

• • • • • • • • 
lıil Cenubt Amerikanın Jungl de· 
d~ll balta. görmem·· ormanlarma 
t\il &il aakerler av merakına düt· 
h er. Zira, thuradaki türlü türlü 
F'::nların haddi, heıabı yoktu. 
ai • t, bilhaaaa, k~nt avı, hep
) ilin tnera:kın.1 büıbütün celbedi
):!u. Zira, ip atarak, diri diri av 
~ ltya.n ma:hir hpanyollar zu· 
~ ebnitti. Bunlarm canlı olarak 
ili ldarı tikirlan, Avrupa.da ye· 
ıtrit~üı eden hayvanat bahçe· 
\ti ile ,,.e at canbazhanelerine sa· 

ıraa epeyce para ediyordu. 

--~A~ana kadar görmedikleri 
ı.. ''llUklann temqaıı, Avrupalı· 

rine son derece itıktırlar ..• Erkek 
ne tarafa kaçarsa, kadın da onu 
takip ediyordu. Nihayet, mel'un 
kemendin kocasını boynundan ya 
kaladığını gördü... Gözlerinden 
yaılar akarak, avcılara yaklaıtr ... 
Sanki demin ok gibi ıağa sola ıe
ğirten, f&§ırtma veren o değildi. .. 
Mazlum, boynu bükük, erkefini 
yakalıyanlara teslim oldu. 

Guya: 

"- Onu nereye götürürseniz, 
beni de götürün... Biribirimizden 
ayrılmryalım ... ,, demek istiyordu. 

Tabii, üçüncü süvari alayının 

zabitleri kendi ayağı ile gelen bu 
ıikarr da tutmakta gecikmediler ... 
O günkü avlarından memnun, 
yollanna devam ederken, felek, 
onları, bir nehrin kenarına ulaş· 

tırdr. 

Orada nıe görsünler ... iki tim· 
sah ... yüzüp duruyor... Aman ne 
tesadüf ... Bunlar, diri diri tutula
cak oluna, öyle para eder ki ... 

Derlial, kementçiler, meharet· 
lerini gösterdi... Arka arkaya ip· 
ler atıldı ve bunlardan birisinin 
halka11, ayni hayvanın boynuna 
geçti ... öteki yakalanmadı ... 

Fakat, yakalanmıyan da, tıpkı 
diti ferazoı gibi, g~zlerinden tıpır 
tıpır ya,lar akarak, eşinin arka· 

Takımımız Moskovada 
3 - O yenildi 

Mo•kova'ya giden futbolcular1mız 
Moıkova, (Radyo) - Bugün lerce Moıkovalr vardı. 

Moıkova muhteliti ile kartrlaıtık. Saat on ıekizde hususi otobüı
Öğleden itibaren halk ataöyuma lerle ve marırmızı ıöyliyerek stad
a~;ın etmeğe baılamqlardı. Büyük yuma gittik. Stadyum ve civan 
acddeler bir oluğa benziyordu. Türk - Sovyet Ruı dostluğunu 

H~r istasyonda aıra beldiyen yüz- güzel bir tekilde göıteren afitler 

ile ıüılenmit ti. Koca atat sayıla· 
:nıyacak kadar kalabalıktı. Seyir· 
.· iltı arasında Türk maslahatgü· 
zarı, ecnebi sefaretler erkanı, bü
yük Sovyet erkanı, ve ezcümle 
Karahan ve Suriç yoldaılar bulu· 
nuyorlardı. 

Sahaya evveli. Halkevi takımı· 
ınız çıktı. Bizim takımı Moskova 
muhteliti takip etti. istiklal mar· 
şnnız çalındı, nutuklar söylendi. 
Takım kaptanı Fikret Bey nutuk· 
Iara mukabele ve Moıkova takı
mma bir bayrak hediye etti. Bu 
:'.ukabeleden sonra stadyum da· 
kikalarca alkıtla çınladı. 
Takımımız töyle tertip olun

muftu: 
Avni - Yaıar, Nuri - Eıat, 

Fikret, Feyzi - Necdet, Sait, Mu
zaffer, Şeref, Reıat. 

1'r Pek alakadar etmekteydi. O
~ için, "Avnıpahlar, bir taraftan 
tit· ~1-r fethediyorlar, kımuzr de· 
lt 11~aııları imha ediyorlar, bir 
d l'lftan da kement avmdan gerı 
llıııııı1orlardı. 
llilJıaa•• .. ·· .. s:ı-ari alaymm 

~h· - uçuncu u" 

aından yürüyordu. 
Zabitlerden biri: 
- Bugün taliimiz cidden 

ya· Velief endide ailJarışları 

Müsabakayı Türk hakemi Muı· 
lafa Bey idare edecekti. Oyuna 
J 8,25 te baılandı. llk vuruıu bi· 
zim takım yaph. Moskova kalesi· 
ne doğru üıt üıte birkaç akın 
yaptık. Bundan ıonra Moskovalı· 
lar hücuma geçtiler. Fakat Nuri· 
nin yerinde bir müdahalesi bu hü
cumu kesti. Mukabil bir hücumla 
Moıkova kalesine gene indik . 
Moskova kaleciai Fikretin bir şü
tünü tutara]( çevirdi. Bu sefer on· 
Iar hücuma geçtiler ve 15 nci da
kikada sağ içleri, Avninin bir 
plonjonuna rağmen, topu kalemi
ze sokmağa muvaffak oldu. 

L ıtleı; bu ticarette meleke kes· 
~itlerdi. Zira, maiyetlerinde 
So]c • • 

~Yı kementçiler mevcuttu, 
•.. ~ .. aiin, deve kutu büyüklü
~lldeki ff!razos kutunun avına 
~ tılar ... Gayet ıüratli kotan hu 
~~hanlar, uçamazlardı. Eğer ta· 
'Plerine atla giri!ilecek olursa 
~~l•nmaları çok muhtemeldi. 
ı kın •aia aola tatırimaca verir· 
~~: heyairlerin yaklapnalarma 
1 ~de etmezlerdi. Nihayet ats:: )'orulur, onlar yorulmaz, ka· 
~ 1-.rdı. Ancak kement atmak sa· 
,,eı• 
~ilde onları tutmak kabil ol-

taydr ... 

ı .Oçiincü aüvari alayının zabit
tt-ı -- • • d h 0 k t siı; :·-ıyetlerın e ma ır emen · 
k l'i olarak, o gün, iki ferazos 
"tu ~ip ettiler. 

~ Birinin tüyleri yerlere kadar u
Ş lldu. Pırıl pmldı. Renıirenkti. 
~}>et a&tılacak olursa herhalde, 
-. ıleree frank edecekti ... Bu hay-
'll erkekti ... 
'Ya.n-.ı k . d' .. d. Ji loua O!an ıae, l!lllY 1. 

11 arozun yanında tavuğunkiler 
t)'ae d' · • ı · d ·ık "f tlti'"' •tının tüy en e ı tarı 

l•tnizin yanında oydu ... 
"'1 Süvariler, bilhaua erkeği ko
d,.')'orlardı... Fakat, ferazoılar, 

ıın. .ft 1 . ~~· çı gezerler .. Kumru ar ıı· 
~ler .. , Karı koca, ydcdiğerle-

~~~erikada Musachuaett tek-
ı.._ _ lı 1:'--··· .... l .. bc tu . 
"'1:11'\ 11 ~~u a ra varı, ııı· 

r,.·••l.an kimyevi bir mayi keı
ı, •!tir. Bu mayi ile havada bu-

t~ n •u tebahhuratı teksif edile-
),,.. )ah.ur ı...aı:...3 d'" "rül' -q~Jıted· n ınue yere U§U • 

~,~. Yeni ketfin tatbikat ve 
"~ ~ ınde tayyare meydanını 
)i ~dan üzerindeki mebani
•i, ~ e:n. lraplamıt olan tabii 
d,btıl dakık& zarf mda kim ilen 
' llırı ve takriben 2000 ka

lrlıdıitincfeki havalide tabii 

ver oldu ... -diye gülüyordu.- Hep, 
bir tatla iki kut vuruyoruz .... 

Kementçi)er, birinci timsahı, 
~oynuna takılmıı İp ile, ıürükle
yip ıahile çıkanrlar ve kendi yan
larına getirirlerken, öteki timsah 
ta, kendi kendiliğinden, ağlıya· 
rak, arkaNndan seliyordu. Teslim 
oluyordu ..• 

Öyle bigünah, öyle mazlum bir 
hali vardı ki ... Deredeki canavar· 
lığından eser kalmanuıtı ... 

Bu ani tahavvüle, bütün insan
lar hayretle bakıyorlardı ... 

Fakat, tam yaklatmıtlı ki, u· 
mulmaz bir çeviklikle hamle etti ... 
En öndeki kementçinin kolunu,ipi 
ni kapIVerdi ... Yuttu ... Arkadaşı· 

nın boynundaki halat ta kopmuş-
tu ... 

Zabitler ve kementçiler, hezi· 
met içinde dağıldılar .. iki timsah, 
kolu kopan adamı, rahatça ikiye 
böldü. Y arıamı biri, diğer yanımı 
da öteki mideye indirdi ... 

Gevit getirerek bulanık ıulara 
daldılar ... 

• • • • • 
itte, "timsahın göz yaflan,, ta· 

biri, bir çok Avrupa lisanlarında, 
bir ıebeple "yalancı, ıahte hü
züİı,, minaıma gelir. 

(Hatice SUreyya) 

rüyet tekrar hasıl olmuıtur. Bu 
kimyevi mayi, bir boru üzerine 
yerleıtirilmit olan otuz metre u
zunluğundaki esrarengiz bir cihaz 

tarafından buhar halinde havaya 
sıkılmakta ve bunun üzerine sis 
tabakaaı bir perde açılır gibi açıl
maktadır. Bu ketif taammüm ede· 
cek oluna, seyriaefain ve tayyare 
uçuılan için !Üphesiz büyük bir 
fayda temin, ve ayni zamanda 
sun'i surette yağmur yağdırmak 

da kabil olacaktır. 

Dün İıtanbul at yanılanrunl 
ikincisi oldukça kalabalık bir halk 
kütlesi önünde yapıldı. 

Birinci kotu 
Dört ve daha yukarı y&ftaki 

yerli, yarrm kan arap, ve halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus 
ıatı' ko§uıuydu. Meıaf esi 2000 
metre olan bu koıuya 9 at ittirak 
etti. 

İzzet Beyin "Al Mes'ut,, u bi
rinci, Prens Halim Beyin "Hakan,, 
ı ikinci, Kamil Beyin "Ubeyyan,,ı 
üçüncü oldu. Birinci gelen "Mes
ut,, iki bin metreyi 2 dakika 21,5 
saniyede almıftr. 

ikinci kotu 
Üç yaşında yerli haliı kan İn· 

giliz erkek ve diti taylara mahsuı 
olup mesafesi 1800 metre idi. Beş 
tayın iştirak ettiği bu kotu çok 
heyecanlı geçti. 

Neticede Celal Beyin "Özke,,si 
birinci, Kaymakam İsmail Hakk 
Beyin "Çelenk,, i ikinci, Rüstem 
Beyin "Conk,, u üçüncü oldular. 
Rekor 1 dakika 58.5 saniye idi. 
"Marmara,, nın eğeri kaymasay
dı netice değişecekti. 

(J~uncU kotu 
Dört ve da\ıa yukarı yaştaki 

yerli, Y,arım kan Arap ve halis 

kan Arap at ve kısraklara mahsus 
olup mesafesi 2400 metre olan bu 
koıuya altı at ittirak etti. "Sela
met,, kotturulmamıftı. Eğer Sela
met kof uya girebilseydi her halde 
çok güzel bir kotu seyredebilecek
tik. 

Neticede Salih Patanın "Ser· 
dar,,ı birinci, Ke~al beyin "Al 
Derviş,, i ikinci, Tevfik Beyin 
"Sada,, ar üçüncü geldiler. 

D6rdUncU ko9u 
Üç ve daha yukarı Y&§taki ha· 

lis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahıus olan bu koıunun meaaf e
ıi 2000 metre idi. 

Altı atm ittirak ettiği bu kotu 
da çok heyecanlı geçti. 49 kilo ile 
kotan "Ronflon,, kofuyu kolay· 
lıkla aldı. "Nanıu,, ikinci oldu. 
Son dakikaya kadar üçüncü olan 
"Piper,, tam poloda "Bekir,, ta
rafından geçildi. 

Betincl kotu 
Üç yatındaki yerli yarım kan 

İngiliz erkek ve diti taylara mah· 
sus olan bu koşunun mesafesi 
1200 metre idi. Koşu tahmin etti
ğimiz şekilde geçti ve neticede 
Ahmet Efendinin "Ceylan,, ı bi
rinci, Emir Salih ağanın "K. 
Klaı,,ı ikinci, Saim Beyin "Dağ 

ki:zı,, aC:llı tayı üçüncü oldular. 

Maç, ayni hızla ve tiddetle de
vam ediyordu. Muhacimlerimiz 
iyi anlaııyor, fakat kalecilerinin 
iyi tutuştan sayı çıkarmamıza ma· 
ni oluyordu. 

Yirmi sekizinci dakikada Moı· 
kovalılar saidan güzel bir hücum 
daha yaptılar. Sağ açıkları topu 
sola verdi. lik rıol vaziyetine ben
ziyen bu vaziyet, müdaf ilerimizin 
İyi bir müdahale yapamamaları 
yüzünden ikinci bir ıayıya mal 
oldu. 

Bundan sonra tekrar hücuma 
geçtik. Fakat talihıizdik. Şerefin 

ve Muzafferin birkaç güzel tülü· 
nü kaleci tutmağa muvaffak oldu 
ve kırkıncı dakikayı bulmUJtuk. 
Bu anda tehlikeli bir hücum da
ha yaptılar. Yatar, evveli. tehlike· 
yi atlatır gibi oldu. Fakat topu a
yağına alan Eaat, İyi kontrol ede
memek neticeıi topu kendi kale· 
sine ıoktu. Bu cidden talisizlikti 
ve Moskovalılar böylelikle üçün
cii sayılarını da çıkarmıt oluyor
iardı. Son bet dakika müsavi geç· 
ti ve birinci devre O - 3 bitti. 

ikinci devrede takrmımızda ba· 
zı tadilat yapbk. Mesela: Re,a
dın yerine Fikret geçti. Merkez 
muhacim yerini Rasih işgal etti. 
Bu tadilin çok faydalı olduğu he
n: en anlaşıldı. Çünkü Fikret hü· 
cum üstüne hücum yapıyor, mu· 
hacim hattımız Moakova kalesine 
sık sık iniyordu. 

Fikretin çok müessir olacağını 

anlıyan Moskovalılar, Fikreti da· 
ima kolluyorlar, marke ediyor· 
lardı. Bu devrede iki tarafın da 
gayreti semere vermedi ve maç 
bir ir ci devredeki neticeyi aynen 
muJ- nfaza ederek bitti. 

- LQtf en aayıfayr çeviriniz -
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utun dunya yanız komisyonu 
(Ust tarafı 1 inci sayıfada) bir Sevr porılen takımı ıöı;ünmelc Daily Ekıprea diyor ki: "Ordu, Ağustosun onundan evvel 

Ayın bqında bütün dersler ta· tedir. kendi intihap edeceği ıaatte, va · gelmeleri muhtemel değil işlerini 29 teşrinievvele 
kadar bitirecek 

til edilecek ve talebe, Tannenherg Gazeteciler, alqam üzeri Ma- ziyete hakim olacaktır.,, 
abidesinde yapılacak cenaze me- reşalin aıezinmeği sevdiği parkı ve · Morning Post, "Mare§al Hin
rasimini radyo ile dinliyecekler - ecdadıl\ln medfun bulunduiu me• denburıun ufulü, nazilerin ıuku · 
dir. zarlığı ziyaret etmi§lerdir. lunu tacil mi edecek, yoksa tehi! 

Alman gençliği reisinin emriy- Hindenburg'un mi? Bu, vasi, mikyasta, ordunur 
le, bütün Alman gençlik tetkilit- vasiyetnamesi kayıp hattı hareketine bağlı bir ~eydi 1 

larr, ayni gün, meçhul asker ahi- Berlin, 4 (A. A.) _ Havas a- diyor. 
delerine çiçekler koyacaklardır. jansı muhabirinden: Fransı~ gazeteleri ne diyor? 

Hlndenburg'un odasında Mareıal Hindenburiun cenaze Pariı, 3 (A.A.) _ Havaı ajan-
Neudeck, 4 (A.A) - Neudeck merasimi yapılması için verilen 11 bildiriyor: 

te bulunan gazetecilerin, di~n Hin- ve geri alınan emirlerin ıebebi, Umumi seferberliğin ilanından 
dcnburgun cenazesinin bulundu· ı şayanı itimat menbalardan alı • tam yirmi ıene ıonra Maretal Hir. 
ğu odaya girmelerine müsaade e- nan haberlere göre, vasiyetname• denburg gözlerini hayata kapıyor. 
dilmİ§tİr. sinin bulunamamasıdır. Vaıiyet • Daha dün gazeteler, 1914 ıeneıi · 

Mareşal, elleri kavu§mu§ bir name, Berlinde, Riyaıeticümhur nin karanlık saatlerini hatırlatı -
halde, uyuyor gibi görünmektedir. sarayında, ve miralay Oıkar Von yorlardı. Fakat Alman orduları · 
Kuvvetli çehresi, bal.mumu gibi Hindenbu"' ile aileıi tarafından nın büyük kumandanının uful et · 
olmuftu. Ayak ucunda bir çelenk . Neudeck ıatoıunda aranmakta· mit olduğu bu dakikada bu ıaze · 
bulunan basit madeni karyolanın dır. telerin hepıi de ihtiyar mareıa 
yanında, ellerinde k11hçları, dört Tannenberg'te lin, büyük rakibin hatırasını sa 
zabit nöbet beklemektedir. Cese - gömUlmlyecek mi? mimi ıurette ve derin bir hürmet 
di örten beyaz çar~afın üzerinde Berlin, 4 (A. A.) - Havas mu• hiui ile tebcil etmektedirler. 
bir ıkurıun vardı. Bu, Sadowa'da, habirinden: Tarihi büyük ve mert ıimalar; 
mülazım Von Hindenburgun miğ· Bazı haberlere göre, Hinden· Fransız efkarı umumiyesi, müte · 
ferini delmit olan 2 kurşundan bi- burgun Tannenberge gömülmesi- veffa mares~.lin kendi ıahsmdr 
ridir. ne ailesi tarafından muvafakat e- temsil etmekte olrluğu ahlaki ve 

Ziyaretçiler, Mareşalin terci- dilmemiştir. Çii ııkü Mareşalin son medeni faziletlerle askeri deha ö
hen oturmuş olduğu odaya alın- arzusu, Neudeck,teki küçük kah- nünde hürmetle eğilmekte ve va 
mıılardır. Çalı§ma odasmda Ma- ristana gömülmektir. Bu şerait al· tanperverlikten bir dakika bile in· 
reıalin boydan boya bir resmi var tında Tannenberg'de, sair gunu hiraf etmemi§ olan müıarülileyhiıı 
dır. sadece merasim yapılacaktır. hatırasını tebcil eylemektedir. 

Muhtelif hatıraların bulundu- Hess ba,vekiU figaro p.zetesi diyor ki: Ma · 
· iu bir camekan içinde, Mare§alin Berlin, 4 (A. A.) _Havas a- reıalın hatıraıı önünde eğilelim 
Sadowa' da mülazım iken 'i§tirak d Onun vatanperverane eıeri hür · jansm an: 
etmiı olduğu harpte delinen miğ- Ekseriyetle iyi malumat alma.k- meti amirdir. Uful eden büyülı 
feri vardı. Kütüphanesinde bir ta olan naıyonal soıyaliıt maha· ıimayı kılıcımızla ıeli.mlıyabili · 
ç.oJC fahri diplomalar, fahri hem- filde M. Rudolf He11'in batveki· riz. 
§ehrilik mektupları ve Reisicüm- let makamına getirileceği mütale- Ceneral Maurin, Le Joumal ıa· 
bura verilmiı fahri doktorluk dip· 811 ileri sürülmektedir. zeteaine diyor ki: 
lomalan doludur. Hava itleri nazırı M. Goerinıin "Mareıal, her devrin ve hcı 

Dnrarda "Hal'pteki kahrama • eauen pek alır olan diier vazife- memleketin en büyük aıkeri reiı 
nane vaziyetinden dolayı,, Japon lerine zamimeten bu i9i deruhte terinden hlri idi.,, 
fiüklimeti tarafmdan Mareşale he etmesine ihtimal verilmemekte- Ceneral Debenez, Excelıior ga 
Ctiye edilmiş bir kıhnç vardır. d" zeteıinde diyor ki: 

Al hu··• ır. 
Yemek odasında, man M. Hitlerin devlet reiıi vezaifi· "Müteveffa mareıal, necip bh 

kumeti tarafından 85 nci yıl dönü ni deruhte etmit olduğu haberi ıima idi. Onun natı huzurunda, 
mü münasebetiyle hediye edilmi! Alman halkında bir hayret uyan- umumi harp rakipleri olan ve ona 

5 senelik plan 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Jzmit kalıt fabrikasının temel 
atma merasimi ise 934 ıenesinin 

en büyük bir hadisesini teşkil ede
cektir. 934 yılı bitmeden Türkiye
nin ilk kağıt Eabrikasının çıkardı
iı kağıtlar piyasaya arzedilecek
tir. Bu suretle kereste sarfiyatımız 
senevi 80 bin metre mikabından 
130 bin metre mi-kabına çıkacak-• 
tır. 

Yünlü mensucat fabrikalarının 
ihtiyacı olan ipliği yapacak fab
rikayı kurmak imtiyazı da" Sümer 
Banka verilmittir. 

Burün Moıkova muhteliti de, 
takımınız da eakiıine nispetle çok 
farkh •e iyi oynamıılardır. Maç 
çok enteresan olmut ve takımımız 
ikinci devrede bilbaıaa çok beğe
nilmiftir. Çünkü bu aevrede ıaha 
acemiliği bitmit ve oyuncularımız 
sahaya ahtmıtlardı. Ruı takımı 
canlı, seri bir oyun göatennİ!tİr. 

Yarın ve gece güreıçilerimiz 

ilk müaabakalarını . yapacaklar
dır . Sporcularımızın hepsinin ııh
hati çok iyidir. 

Muhafız gücü 
bisikletçileri 

Fatşa, 3 (A. A.) - Muhafız 

ıücü biıikletçileri &aa.t 17 de F at· 
ıaya geldiler. Uzaktan bisikletçi
ler ve Fatsa sporcuları tarafın

dan, ,ehre ıirerken de kayma· 
lram, belediye, C. Halk Fırkası 

~ube reiıleriyle kaza memurları 

'9e halk tarafından kartılandılar. , 

dırmııtır. kartı kılıç kullanmıt bulunan biz· 
Naıyonal aoıyaHıtlerin vücuda ler, timdi bu kıhclarımızla om: 

ıetirmit olduklan milli camiaya ıeli.mlıyabiliriz.,, 
rağmen Alman halkının kıamı a· Ancak inıanlar ıöçer ıider, fa 
zamı Hitleri otoriter bir fırka re· kat ıiyaaet, devam eder ve bu · 
iıi ve binnetice müsamahaya ya· gün bu ıiyaıet, mübrem bir zaru 
naımaz bir adam addetmektedir. ret olarak mevcuttur. 

. Hinden burgun yahudilerle pro· M. Hitlerin yeni vazifesinden 
teıtan kiliıeainde vicdan hüni· bahseden Le Journal diyor ki: 
yeti lehindeki müdahaleleri, bü- M. Hitler, ihtiyar mareıalın ye· 
yük bir tesir hasıl etmiıti. rine geçmek için onun ölümüni' 

30 kanunusani 1934 tarihinde bile beklemedi. Bu reform, bi· 
RaY§tag tarafından ittifakla ka • nevi diktatörlük rejiminin mukad· 
bul edilmit olan ve Almanyanın demesi gibi görünmektedir, fa · 
yeniden ihya ve imarına ait bulu- kat bu rejim ancak muvakkat o 
nan kanunun dördüncü madde • labilir. Bu diktatörlük, ya salta 
sinde şöyle denilmektedir: natın iadeten tesisine ve yahut 

"Alman hük6meti, yeni bir meıruti kaidelere rucua doğru bi· 
kanunu eıaıi vücuda getirebilir.,, intikal devresidir. M. Hitler, ye 

Alman rejimi korkun~ bir 
imtihan kartı•ında 

Londra, 3 (A.A.) - Hemen 
hemen bütün gazeteler, Mareıal 
Hindenburgun hatıraımı hürmet· 
le tebcil etmektedir. Fakat diğer 
taraftan da bütün kuvvetlerin Hit
lerin elinde toplanmıt olmaıı do · 
layısiyle biraz endite izhar edi • 
yorlar. 

Umumi intiba fU merkezdedir : 
Bütün kuvvetlerin bir araya gel· 

mesi, Alman rejimi için korkunç 
ve hatta met um bir imtihandır. 

M. Hitler, reisicumhurun haİ7 
olduğu nufuzun himayesinden 
mahrum kalmıttır ve reisicumhur· 
luk makamının haysiyet ve nufu · 
zunu siyasi ihtirasların içine at · 
mııtrr. 

Deily Telgraf, Hitler için imti 
han devreıi hulul ettiğini yazıyor. 

ni bir saltanat hanedanının müeı 
sisi mi olmak istiyecek, yoksa ye 
ni bir cümhuriyetin bani ve ha 
misi mi olmak yolunu tutacaktır. 
Bunun cevabı, her §eyden evve 
mumaileyhin tali vıldızmın istik 
haline bağlıdır. Bu yıldız ise hr 
lihazırda taali devresinde değil 
dir.,, 

Maten gazetesi diyor ki: 
"Bundan böyle Hitler, Alman 

yanın hakimidir. lktidar ve ha 
kimiyetinin hududu, bu iktidar il 
mebıuten mütenasip olarak artar 
mesuliyetleri olacaktır.,, 

Figaro diyor ki: 
"Zevahire nazaran bir hükürr 

vermek icap ederıe M. Hitler, hi' 
bir zaman Hohenzollerin haneda 
nmm malik olamadığı bir ıatvetc 
sahiptir. Fakat Alman ordusu ye 
ni şefin huzurunda eğilmek ıure 
tiyle son sözünü ıöyliyeceğini gö· 
teren hiç bir delil yoktur.,, 

Bet Sovyet tayyaresinin yarm 
ıehrimize geleceği söyleniyordu. 
Yaptığımız tahkikata göre Sovyet 
tayyareleri Ağustosun onuna ka
dar tehrimize geleceklerdir. He· 
nüz ne günü Y etilköye inecekleri 
kat'i ıurette malG.m değildir. Sov- ı 
yet tayyareleri büyük merasimle 
kar!ılanacaklardrr. 

~o--

Bugünl<ü sıcak 
Hava bugün gene hayli sıcak. .. 

Hararet derecesi sabahleyin se· 
kizde 27 idi. Saat on ikide ise 31 
dereceyi bulmuıtur. ikiye doğru 
daha yükselmesi muhtemeldir. 
Rüzgar gün doğusundn saniyede 

Muhtelit mübadele koaıİJ~ 
29 T etrinievvele kadar . vasif ~ 
bitirmit olacaktır. Komııyoll I' 
malı bir ıurette çals!makl' d 
Komisyon buıün, Türkıyedlll. 
ralmıt olan Yunanlıların T~ 
de b?raktıkları mallara 111ü 
işleri halletmekle metı.d 
Türkiye hükumeti firari Yu 
lar tarafından terkedil~it b' 

rın bir liıteıini komisyona " 

tir. Bunlardan timdiye ld 
(11000) meıele halledihoİ 
Daha tetkik edilecek üç bin d 

dört metre si!ratle esmektedir. vardır. 

Tayyare seferleri •~1---------~ 
Kazabılanka, 3 (A.A.) - Arc 1 A K B ~ 

en - Ciel tayyareıi mürettebatı ~ ~ 
tayyarelerini burada bırakarak A ı. d A K ı.ı. A kit., 

b hı . T 1 p . ..t naara a a 
ıa a eyın o oz ve arıse mu e . . bl . • b . der• 

"h ı.. k ~ · , d' evının rıocı fU "' mo 
vP.cc1 en ~re e . etmı!> er 1r. . k·ıd M "f V 1ı•ıctı 

K bır ıe ı e aarı e • Dakar, 3 (A.A.) - aptan ge- , B~ 
len ve Londraya gitmekte olan kartııında açı a.ııttr. A K 
tayyareci Viktor Schimith, dün kitap evleri her dilde kit•P· 
Porte - Entienne civarında karaya mecmua, ıazete ihtiyaçlar;:: 
inmiştir. cevap •ermeldedirler. Ge 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
.,Hitler, iki ııktan birini tercil 

etmek mecburiyetindedir. Kene 
sinin ihtilalcı tahrikat programı 

kitap larınızı ıerek lurtalİf~ 
niıi en ucuı olarak A K B 
kitap evlerinden tedarik ed.t' 
bilirsiniz. Devlet Matbıtif 
itaplıra ve V AKIT' ın nefli: 
vatanın Ankara da Hhf yt•' 
A K 8 A kitap evlerid,r. ~ 
\KBA (\)crkezi Telefon 31 ~~ Kirınci Şube 

linci Şube . Saman l'azaı 

l lWll 11 la&& -llHlllllllllllHHI 

DOKTOR 

Nışanyao 
Hastalarını herıürı akşama k~ 

Hcyoğlu Tokatlıyan ottll yanı 

Mekt~ sokak 3S Nu lı muıyeııeft' 
nesinde tedavi eöer. Tel. 40783 

~ 
nı tamamiyle tatbik Oı...elı ~ 

f . o' ,. 
bahıolamaz. Yeni fe ıD ;. ı 
bir istikamet alacaiını ıiSrdl 
çin beklememiz icap eder•r1 
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Bir elektrik soğuk hava bolabı satın 
alnıa kararını . vermek en iyisini 
seçmek kadar kolay mıdır ? 

E V E T ! 
1 GER: 

Kel vinator' u 

iyice tetkik ederseniz : 
verdiği faydalar, faikiyetini 

Satıt 
Mahal il 

Blylk 
Yüzme 

Müsabakaları 
~\'.AKIT ıazeteıi her sene oldu

aıbi bu ıene de büyük yüzme 
llliiaabakaları tertip etmİ§tir. Mü
~·bakalar 10 Ağuıtoı Cuma gü-
u Yapılacakbr. Her ıporcu gence 

lçıktır. lttirak için VAKiT gaze· 
~tıine !İmdiden müracaat ederek 
i'İııı yazdırmak kafidir. Kazanan 
~ ınüki.fatlar verilecektir. 

ispat eder 

SAHIBHtl" SESi 
: 210 latlklll cad. Beyo§lu 

o 

cın 

"urettln ve Şkl. Ankara 
A. Vetter ve Şk. lzmlr 

lıtikbalini dütünen bir senç 
hanımm en ehemmiyetli vazifesi, 
niıanlııınm cihazını .hazırlamak, 
ıatrn almaktır. Zamanımızın ica
ba.tını idrak eden zeki bir hanım 

DAViD 
BUyUk gHmlek-;lllk 

tlcarethaneal 

lıtiklil caddesi hs, Galataıaray 
Liıeıi kartııındaki maiazaların
da, kemali memnuniyeti mucip 
olarak zengin ve mutena mallar 
bulunduiu, yani, ıömlek, pija
ma, robdöıambr, çorap, kravat ve 
ırk ve eleıant zatlara mahıuı bi-

Yeni Kitaplar-
( Dün ve Yarın J 

Tercüme Külliyatı 
Bütün mllletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal

let.eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam f aaılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane •Ü • 

cuda ıetirilmeai temin edilmiıtir. En kudretli kafaların, kalem -
lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

--Altıncı Kitap--
J. Rasin Külliyatı 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 

Fiatı : 7 S Kuruş 

Tevıi merktıi: VAKiT KUtUphaneal İstanbul - Ankara caddesi.. 

---Şimdiye kadar basılanlar 
l - SAFO: Dode - Haydar Rlfat 100 

1 - Atı.ı: ÇEMBERİ: Morua - t. H. AUpn 100 

a - TlOABET, BANKA ve BORSA: •ktıaat doktoru MuhUı ı.;~m 

4 - DE\'LET ve tBTlLAL: Lenin - Ha)·dar Rlfal 

15 - SOSYALlZM: Kautlld - Sabiha 7-ekerlya 

1 - JU)LLIYAT J . RASiN: H. Nazım 

7 - l~ l!JINIFI lll'l'IL..\Lt : Lenin - Haydar Rlfat 

75 

75 

'75 

Kuruı 

• 

.. 
.. 
• 

Yakında basılacak olanlar 
• 

l - İSFAJLL~A DOOBU: Plyer Lotl - l . H. Alltaıı 

1 - KAPITALlZM BUllBANI: Profeeör Plru - Ahmet Hamdi 

1 - IUBMIZI ve KABAı IHuclaJ 

4 - DlZB.U:LINlN BAYATiı A. Moma 

IS - GOBlO BABA: Balzak - Baydar Rlfat 

1 - !SA: rarlı Ruhiyat mektebinde I>rofeıör doktor Blne Saıııle - B&ydıu' Rlfat 

'1 - ErtKA: Kropotkln - Afaoflu Ahmet 

1 - tQTtMAt KANt7NLABı Ord - Rauf AllllM't 

t - ENGERCK Dt101'MVı Peyami Safa 

Kimyager --... ımn:n:••••ı•n ı ==•---..nm:::s 
HU SAMED DiN Yurttat! li 

Az, çok kazancından mutlaka ( 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilit. Bahçekapı 
· Emlik ve Eytam Banka11 kar· 
tıaında izzet Bey Hanı 

l taıarruf vazifendir, borcundur. il 
Bunu iyi bil, belle ve yap. i 

1 Milli lktıaat ve Tasarruf Cemiyc:ı l 
•• m."11C1=--ns::u11:r.nananmmmun• 

lumum çamqır takımlannın eni .. ___________ _. 

.......____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~......._~~-

l s tan bul Posta T. T. baş 
müdiirlüğünden: 

yüksek nevi ve çefitleri mevcut 
olduğunu bilir ve kemali itimat ve 
emniyetle David mağazalarına 

müracaat eder . 

. HABER 
Akşam Postasa --.-----------

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

ldarehaneaiı 

-retıraı Adreelı tSTANBUL BABEli 
Telefon Yu.ı: 2S8'72 idare: HS"IO 

r " ABOnE ŞERAiTi 
ı ı 1 lJ aylık 

Tllrklyeı 120 NO 180 1230 llJ'I. 

Ecneblı ıao "° ıuo uno 
ILAn TARiFESi 
rıcaret ll&a1annm •lan ll.60 
Reımt Ulnlar 10 lnaruttur. 

"1 lıtanbo.ıl, Galata, Seyyahin ıubeıi ve Beyoilu merkezleri araaındi' 
~ atoaikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup nakliyatı kapalı zarf 

~.~le nıünakaıaya vaz edilmittir. Münakasa 19 - 8 - 934 pazaı 
" u l&at onda yapılacaktır. Talip olanların kanunen itası lazım gelen 
~ tıli)c Ve teminatı muvakkate akçelerini hanıilen yukarıda yazılı gi~ Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
t HASAN RASiM 

taı ''•tte bat müdüriyette müte,ekkil komiayona ve şartnameyi gör· tsaaıldı&ı yer: (VAKiT> Matbuat 

~ t)c İçin de her gün bat müdüriyet tahrirat kalemine müracaat eyle· •·----------••• 
' 1•ri. ( 4278) 

1' ahlisiye umum müdürlüğünden: 
l\h .Zonguldakta ketif bedeli 22.778 lira 61 kuruıtan ibaret yapılacak 
l& haiye binası intaatı, kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 

ltıt 41uıtoı 934 tarihine müaadif cumartesi günü ıaat 14 de ihalesi icra 

"1 ~iından taliplerin bu baptaki proje ve keşif cetvelleriyle ıartna· 
)e'leti ıö:-mek üzere Galatada Çin"li rıhtım hanındaki idarei merkezi· 

)e._. .. 
uracaatları. (4084) 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
lalm . 

Kiralık Ev 
iki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

Tt:I R. K iVE 

llR~AT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT-bO~Q 



Çinde -~eş bin 
komonist 

harekete geçti 

Bir rekor 
8100 metreden 
atlıyan tayyareci 

"Pester Lloyd,, gazetesinden: 
"8100 metre irtifadan paraıüt 

ile kendini bırakan ve bu hususta
ki cihan rekorunu kazanan Sov· 
yet tay}'hecisi Jevdokimov bu ce
aurane hareketinin teferruatı hak
kında çok enteresan haberler ·ver
mektedir: Tayyareci daha mart
tanberi bu hareket için hazırlan
makta idi. Uçu§ ve atlayı9 esna· 
ımda mumaileyh yanında bir ok· 
ıijen teneffüs cihazı bulunduru· 
yordu. Mumaileyh diyor ki: "Kü
çük ve iki kişilik tayyare 8100 
metre irtif aa çrkınca tayyare mey· 
<lanı üzerinde büyük bir devir 
yaptık. O eınada hava birdenbire ... ~ 
değİftİ ve kesif bulutlar etrafı 

görmeğe mani oldu. o vakit tay
yareden atlamağa karar verdim. 
Atladım ve "derhal bir hava ana • 
foruna yakalanarak 3.000 metre 
kadar başa98ğı indim. Sukutun 
ilk 400 metresinde hava anaforu 
beni büyük bir süratle döndürü
yordu. İlk bulut tabakasından 
ııynldığım vakit 5500 metre irti
fada bulunduğumu zannediyo
rum. 4.000 metreye kadar inince 
tekrar bir bulut denizine dalarak 
500 metre K'.adar düttüm. Bulut
lar etrafımı gayet kesif olarak 
ihata ebnitlerdi. O anda iyi göre· 
bilmek için yüzümdeki muke ile 
gözlüklerimi attım. Anak yer 
yüzünden 700 metre kadar yük
sekte bulunduğum ıırada bulut· 
lardan Jiurtulmuıtum.,, 

Ceaur pilot, evvelden kararlaş· 
trrılmıf plan veçhile tayyareden 
atladıktan ancak 142 nci saniye 
geçtik'ten sonra paraıütü açmakta 
fevkalade mütkülat çektiğini aöy
lemiıtir. Pilot yer yüzünden 200 
metre lCadar yüksekte iken para
!Ütün ipini çekmi, ve paraıüt Cler· 
hal a.çdmııtır. Jevdokimov bir 
çayır üzerine inmittir. Mumaileyh 
ihtisuatt arasm"da tayyareden at· 
lar atlamaz kendisini fevkalade 
hot hisaettiğini ve tatlı bir uyku 

J 

ihtiyacı auyduğunu ıöylemittir.,, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili haıtalıkları nüteha1111ı 

Cuma ve pazardan bafka sünlerde 
ileden sonra ıaat 21 de· 6 ya kadar 
Iltanbulda Divanyolunda (118) au
~ huıulİ kabinesinde haıta1anm 
kabul eder. Muayenehane ve ev te'9-
foiıu: 22398. 

Yazlık ikametıih telefonu Kandili , 
38 - Beylerbeyi 48 .. 

\ 

Şimali 
Afrika da 
Türkler 

V AKIT gazete5i "Şimali 
t 

Afrikada Türkler,, adını ta· 
şıyan çok meraklr. ve o dere
cede istifadeli bir eseri for· 
ma hallltde okuyucularına 
lie'diye edecektir. 

ilk forma yarın 

Kementlerden ikisi, aynı timsahın boynuna girdi. 
diğer timsah yakalanmadı... fakat ... • 

(Yazrsı hikaye sütunumuzdadn-) 

iki Ylzll A da• 
BUtün dünyaca tanınmış, fevkalade merakh zabıta ve tahlil romanı 

Tefrika ti: 10 4•8.934 Çeyiren; Hikmet Mdnir 
Geçen kısımlar1n hUlasası 

lkl arkadaftan biri, bir ak,am gezlntlsln· 
de, bu romanm en korkunç eaJıslyetl olan a
dama dair, batıra!lllll anlatıyor: 

Bu adam, bir gece dolru:ı; yqmda kadar 
blr ~fa ı;lğnerken yakalanmı, ve kendi· 
ıdnden bir mlkt&r para lıt.emek kararlaıırnı~-

tı-. 

Aada.m kendlslnden hlo umulmadığı halde 
bu parayı kmmen nakit, Jusmen de çek ha
linde derhal veriyor. Fakat çeke attığı lm.u& 
ile, kendini tanıttığı isim arasında fark var· 
dır. 

lkl arka&,,tan biri a\'Ukat Aterson o gün 
evine dönllnce, kendisine esrarengiz ahbabı 

Doktor Oekll tarafından verilmiş uygunsuz 
bir vasiyetnameyi tekrar gözden g~lrdl. 

Şimdi, arkaclaııı doktor Ccldl'ln, bu kor· 
lmnç adam yilzllndcn ufrayablleceği felilket
Jerl dll~llnUyor: 

Dayd lslmU korlmnp adamı bir gece yolu· 
nu bckllyerck gördü. 

Bundan 11onra Rayd'ın 11opayll\ bir adam 
öldllmıcslndcn bahııcdl~·orlar. 

Avukat Aterson \•ak'nyı tahkik için polis· 
le beraber çıkıyor. 

Kız burada hayali.ta dalmıı, 

(ve bilahare gözlerinden yaşlar a· 
ıkarak anlattığına bakılırsa:) O ak 
şamki kadar, insanlık ve alemle 
bu derece uyuşmuş bu derece sü
kUn üzere olduğunu hatırlamıyor
muş ... 

Böylece otururken, yaşlıca ve 
güzel bir erkeğin ilerlemekte oldı, 
ğunu görmü!··· 

Ona Cloğru yürüyen, ufarak bir 

insan daha belirmif .. 
tık bakııta, bu ikinci adam onu 

pek alakadar etmemif ... Kendisi
ne yakın bir mesafede, konuıma 

. vaziyetine geldikleri zaman, yatlı 
adam eğilmiş ve beriki, pek zarif 
bir nezaket tavrile bir yeri ıor

muf. 
Sorduğu ıey, çok mühim oldu

ğu hissini vermiyormuı: Sanki bir 
yol öğrenmesinden ibaret ... 

Genç kız, pencereden bu sakin 
manzarayı seyrettikçe ve yaılı, 

güzel adamın yüzünün zaman za
man aydınlanmasından zevk duy
mağa baılamıt··· 

Fakat yukarıda, bedir halinde 
yanan ay, bu iki gece yolcusun
. dan, genç olanının yüzüne vurun· 
ca, -efendisini arada bir ziyaret 
eden- ve şahsen de hiç hoşlan· 
madığı Mister Hayd isimli bir a -
dam olduğunu derhal f arketmif ... 

Hizmetçi kızın sözlerini aynen 
nakledelim: 

"- Hayd iıimli aClamın elinde, 
mütemadiyen oynamakta olduğu 

kalın bir baston görülüyordu. Tek 
kelime bile cey:ap vermiyor ve ar
kasından sanki büyük bir f e· 

laket gelecek olan kötü bir haberi 
dinliyordu. Sonral birdenbire, bu 
ufarak adam köpürdü. Ayağı ile 
yeri teperek, sopasını bir deli gi
bi aallamağa baıladı . 

"Ya,h adam bir adım geriledi. 
"Şa,mııtı. 
" Biraz da ürktüğü anlaşılıyor· 

du. 

"Bu esnada, Mister Hayd, büs
bütün çileden çıkarak, adamı yer· 
Iere serinciye kadar, elindeki ka· 
lın değnekle sopalamağa girifti. 

"Arkasından, adeta bir may
miın hiddetile, adamı ayağının al
tına aldı. 

"Çiğnedi, ezdi, dövdü.. O ka
dar ki, kemiklerinin çıtırdağını 
duydum diyebilirim . 

"Yaşlı adam yola yuvarlandı .. ,, 
Hizmetçi kız, bu manzaranın 

dehşeti karşısında düfüp bayılı

yor .. 

Tekrar kendine geldiği zaman, 
saat iki imiş. Derhal polise vara
rak meıeleyi anlatıyor... Katil, 
çoktan sırra kadem basmıttır ... 
Fakat cinayete kurban olan a· 
dam, koca meydanlıkta tanınmaz 
bir halde boylu boyunca yatmak • 

KUPOn 

215 
4-8-1934 

Amerika da 
Son grevlerin 
sebebi nedir? 

İngilizce "~Ianchestcr Guardi· 
an,, gazetesi yazıyor: 

1 
"San Franaisko grevinin al~ 

sebebi şudur: Bu şehir büyük bıt 
limana malik olduğundan lirıı•rı 
amelesi gayri muayyen mesaiderı 
daimi surette mutazarrır olrııak· 

·rı 
tadır. İngiltere de bu ıeyyienı, 
yabancısı değildir. Bu meseleY' 

. tt' tetkik eden heyetler bu fena sı• 
mi tenkit etmiştir. Liman amele• 
sinin muayyen günlerde muaYY~ 
vazifeler almasından eskidenbet1 
şikayet edilir; buna rağmen bil 
sistem gerek İngiltere ve gerel<•:. 
Amerikan limanlarında kök •• 
mış bir vaziyettedir. 

San Fransiıko dok amelesi bil 
hatalı sistemi kökünden kazıııı•· 
w • • B . . .di' ga azmetmııtır. unun ıçın y~-,, 
ne careyi sıra ile çalıımak ıiıte" 
mi~de bulmuşlardır. Ve bu sır~: 
nm kendi memurlan taraf111d•~ 
tayinini talep etmi~lerdir. Şi111d'.' 

• • tı' ye kadar patronlar ameleyı Jıt 
'111 

hap hususunda tam bir serbeıt1, 
··ıı 

sahip bulunduklarından her ıı" 
istedikleri ameleyi istihdam edeı" 
lerdi. Bu sistem §Üphesiz patr~ 
lar icin mükemmel bir tarz idi· 
F ak~t amele bakımından iki bil' 
yük mahzur vardır. Gayri mu•f 
yen mesai usulünü ilelebet ıürU~ 
leyip devam ettiriyor ve me•f1 

saatleri veya ücret hakkında aııı~· 
leye hiçbir talep hakkını vert111

' 

yordu. Grev mes~lesinin halli içİll 
bir çare tasavvur olunabilir. ~ 

Evvela iktidarsızları ay1kla111• 
ve bilahare sıra ile calışmak sW 

· · b"k H :k. h ketiıl temının tat ı ı. er ı ı are 
tatbik ve icrasına bitaraf bir )1e' 

yet nezaret etmelidir. BÜyle ~t 
şekli hallin federal hükumetin •1' 
yasetine de uygun dü!eceği tıh' 
min edilir.,, 

9'1UUIQltQIHUmlmtllft1111Ullftfll rntWnnutnltnnm mtiiRHllWHIWWW =--""" 
tadır. 

Sopa, görünüşte pek nadir ";, 
sağlamca bir ağaçtan yapılmıt 0

1
, 

makla beraber bu hayvanca ıu_, 
mün hızıyla kırılmış, civarda b\ 
bataklık içindb görülüyor. f a1'' 
yalnız bir parça11 ... Diğer parçs!; 
muhakkak surette katilin alıp gı 
tiğine hükmediyorlar. , 

Polis, dayakla öldürülen ~dde 
mın üzerinde bir altın saat, bır 
para kesesi bulmuştu. 

. dtı 
Fakat, maktulün ceplerıtı ti 

hüviyetine delalet edecek ne 1'~ 
vizit, ne de evrak görülmenıitt•:, 

Y 1 ··h·· ı·· llu bı a nız, mu ur u ve pu 
zarfa tesadüf edildi. .,e' 

MaktuWn, belki de postah• fJ~ 
ye götürmekte olduğu bu ı:sr e1I 
üzerinde, Mr. Ateraon'un adr 
yazılıydı. 

Ertesi sabah, Mister Ate;~: 
daha yataktan kalkmamıştı l<tı 
zarfı ona getirdiler. ~e 

Avukat, zarfı görür görnı~ı e• 
cinayet kendisine haber veril~~:4• 
şayanı dikkat bir surette tll 

nu muhafaza etti. . dı1' 
- Cesedi görmem lazrtJI ~ 

dedi. Şimdi bir şey söyliy~ıııe~I' 
Müsaade ederseniz giyineyıfl'lı 

kayım.. )' 
(Devaını .ıt 


