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KURUŞ 

ıc111 blilen Başvekil Doltus 
, lr at gezintisinde 
ltaıanan nazi tedhit~i

lerinden biri & 

ınilyon dinar 
llgoslavya yakında bu 
znı· , 
.\ıı •natı bize verecek 
~) kara, 26 {Hususi) -Yugos
t 'hUkUıneti aktettiği itilafna
,.~'lltibince bu sene vermeği ta• 

t:""•aıt J'\,.Ül .UAll,l v ""' Jl&n.U& 

.. · Ilı'~ elçimizin Belgrada avdeti 
il llteakıp teslim edecektir. 

.. 'il l>ara Yugoslavyada mal bı-
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Dolfüsün öldürülmesi Üzerine 
hududa asker gönderdi .. 

, ______ _ 
Italya, lngiltere ve Fransa hükfımetlerile temasa geçti 

Başvekalet odasına 4 kişi qirdi, iki 
el silfıh patladı. Dolf üs göğsünden 

qaralanarak yere yıkıldı 
Dolfüs, yalnızlık içinde, tedavi 
dilmesine müsaade edilmeden öldü 

Almanya Avusturya hudut-
~,.,.."" 

_____ ,,:, ]arını kapadı, Viyanadaki 
sefirini geri çağırdı 

Dolfüsün ölümü Avru-
panın yeniden karışmasına 

se hep olacak mı? 
Aylardanberi, zaten için ıçın 

kaynıyan Avusturya gene karış · 
tı. Müteaddit defafar tlleyhi-V .,....-

isyanı tenkll hareketlerini 
Venedikten idare! eden 

Prens Starhernberg 

pılan auikastlerden kurtulabilen 
Avusturyanın ceıur 88§vekili bu 
defa yalnız bir değil, yüzlerce ki· 
şinin munlazam ~İr hücumuna 
maruz kalarak hayata ebediyyen K •• •• •• t •• •• ""' ı 
gözlerini kapadı. Hitlerin Alman· opru US ll og e 
yada iktidar mevkiine gelmesiy· 

1 t ~ l'ürk vatandaılanna tazmi-

• ~;;i;t:ğ bi1

nasını idam 
le beraber başlıyan milli naayona- 1 arı 
list tazyikına uzun zamandanbe-

zaman
tenhadır 

ri mukavemet eden, Avusturya latanbulda sıcakların fazlalaşması , suculardan sonra kayıkçdann da yüzü. 
milletinin istiklalini temine çalı- nü güldürdü. Bir kaç gündenberi öğle üzeri köprü bir hayli tenhalıışmakta ve 

(Arkası! , mcı sayıfada) kartıya geçecek olanlar kayıklan tercih etmektedirler. 

e 

t 

.. 

edilen Röm, yakmış! 
Hindenburga 

mühim ifşaatta 
bulunuldu 

İngilizce Deyli Herald gazete
sinde okuduğuna göre 134.522 
numaralı hücum kıtaatı azası, Al
man Cümhurreisi Hindenburga ls
viçreden gönderdiği bir mektupta, 
1933 te yakılan Rayiştağ binaşmın 

Kamyon altında 
can verdi 

(Alma~ parlamentosunun) ne su- Kazaya kurban giden ~ocuk 
retle, kımler tarafından yakıldığı- - B .. .. vl .. · o· l 

• • • A ugun og e uzert ıvanyo u 
nı ve kendısının yegane yafıyan . . . 

·· · ld v b'ld' . . tramvay caddesınde çok fecı hır 
mucrım o ugunu ı ırmıttır. 

K . . d I b bık kamyon kazası olmuıtur: rus ısmın e o an u, sa 
hücum kıtaatı azası, ayni meıele- Kamyonun numarası 3560 ve 
ye dair evrakı lngiliz hükUm.eti- Mustafa Bey isminde birine aittir. 
ne, ve birer nüshasını üç muhtelif Y aıar isminde dokuz yatlarında 
bitaraf gazeteye göndermiştir: bir çocuk Divanyolundaki Türk 

Mektupta anlatılan şudur: Kadınları Biçki Yurdu önünden 
1933, Şubat onunda (timdi öl- geçerken kamyon da Türbeden 

dürülmü§ bulunan) Röm, Haynes Sultan Ahmede doğru iniyormuf. 
ve Ernest isimli üç hücum kıtaatı Çocuk bu sırada kamyonun altın
lideri on bir kişilik bir gizli grup da kalmıı ve beyni parçalanmak 
toplamıılar ve kundakçılığın plan- suretile can vermiştir. 
ları tespit edilmittir. Hepsi, vazi- Hadiseyi müteakıp ıoför kaç -
yetin gizli tutulacağına dair ye· mış kim olduğu öğrenilememittir. 
min etmişler, yalnız, Lobik iımin- Vak'aya nöbetçi müddei umumisi 
de biri, bundan kaçındığı için, or- Ferhat Bey el koymuştur. Çocu
tadan kaybolmuş ve bir daha da i- ğun pederi yoktur. Validesi Afet 
zine teıadüf olunamamıştır. 
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Hanım hadise mahalline gelmiş 

(Arkası Z inci say1famızdadır) feci manzaravı 2örünce bayılmıı· 
trr. 

Yahudi 
Hicreti 

Maznunlardan altısı 
hapse mahkôm .. 

Kırklareli, (Hususi) -Yahudi 
meselesi dolayıaile lstanbula giden 
Yahudilerin ekserisi sükunetin ia
desinden dolayı gelmişlerdir. Ha
disede müıevvik sıfatile zan altın- ! 
da bulunan belediye reisi Şevketi 

Bey, ticaret odası reisi Nail ve 
Kahraman Beyler muhakeme ne
ticesi beraat kararı almışlardır. 

Suçlulardan Mustafa çavuş, Su
ayip, Ahmet, Halim, Bayram ve 
Yatar ağalar altı aydan aşağı ol -
mamak üzere muhtelif hapis ceza-, 
larına mahkum olmuşlardır. Ad-1 

liyemiz, bir çok maznunlu bu mü
him hadiseyi en kısa bir zaman

Lise 
imtihanları 
Gelecek yıl başka 

usulde yapılacak 

da süratle hal ve intaç etmiştir. Maarif Vekili ZeynelAbidin B. 
Belediye riyaseti vekaleti yapan Ankara , 25 (A.A.) _ Maa. 

Doktor Hamit Şakir Beyin yerine rif Vekili Abidin Bey, matbuat 
vekaletten avukat Nail Bey tayin umum müdürlüğü iç matbuat §U• 

edilmiştir. lıten el çektirilen bele- besi müşavirine muhtelif maarif 
diye reisi muhasipliğine de ve- meseleleri üzerinde şu beyanatta 
kileten vilayet 1ıususi muhasebe bulunuştur: 
tahıil memuru Nüzhet Bey tayin "- Bu sene muallim kadrola-
edilmiştir. rında esaslı bir ceğişiklik olmıyaw 

Bolu jandarma kumandanı ile caktır. Liselerin dört seneye ve 
becayiı edilen jandarma kuman- umumiyetle ort:ı tahsilin yedi se
danı Şerafettin Bey Boluya hare- neye çıkarılması ve müfredat prog 
ket etmiıtir. - Lutfen sayıfayı çeviriniz -

."> 
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Rayiştağı yakanlar 
( Ba!I t::ırafı ı ~~- ~:ıyıfamı c!adır ) 

Rayiftaj kundakçısı diye yaka
lanıp öldürülmüt olan Holandalı 

HABER - Ak am Poata81 

Gazimize karşı hı 
izhar ediJdi Van Der Lube'ye, bu ara, halkm 

asabiyetini yatıttmnak üzere ya -y 
kalanıp hapise tıkılmak ve bili- unan 
hare el ahmdan kaçırılarak bol 
para ile Ameribya gönderilmek 
vadedilmittir. 

Rayiıtağa varan bir tünel -
den kabili ittial mevat götürmek 
suretile iki tecrübe yapılmıştır. 

gar 
Makedonyasında Bul-ı 
casusları yakalandı 

Cenevre, 25 (A.A.) ..
milel maarif kongresine i. 
den talebe müfettiti Kadri 
memleketimiz maarifi h 
kongreye verdiii izahat, 
la kartdanmııtır. BHha ... 
taı-i h ve lisan mesaisi h 
izahntr büyük bir alik:ı 3i 
mı§ ve murahhuımız 1'v Şubat 27 de grup azat: buı·aya 

kahili iftial mevaddı tq1mı§ ve 
bunlara merbut olan fil~ !eritleri 
(son Alman ftkayiinde öldürül -
müt bulanan) Haynea ve Ernest 

Filibe kumandanı "Bulgar ordusu-ı 
nun lıamle,, ferinden balı~ediqor 

ta üzerine kendiaiue teYcib 
suallere ceYaben: Ta 1b 
nin doirudan dotruya 
ilmi ve objektif mahİJ 
lun:lutunu, tarih tetkiki 
yesi de Türklerin menı,,1 
medeniyetlerinin ilmi Ye 

tarafından ateflenmiftir. Atina, 25 (Huausl) -Alikadarl 
Ve bu emtada Van Der Lube'de, memurların verdiği izahata naza· 

kendine ıa.terilen yerde durup ran Makedonyada vui teıkilith 
beklemekteydi. bir Bulgar casus tebekeai meydana 

Deyli Her.ald ıuetesinin yazdı· çıkarılmıtbr. Yapılan tahkikatta 

iı mektup meeelesinde bir de fU ·-""'·--- --·· • 

cihet ifta edilmektedir: _ Kısırlık kanunu 
Ba mi.kut snıpundan, Rom, 

Almanyadaki ecnebiler 
buna tabi tutulacaklar 

HaJ1181 •• Erneat, bwıdan bqb, 
N.,.I ,_. Haynes isimli bir diie
ri ve kendisinden batka kimse or ·, 
tada kimse kalmamı§ olduğu söy-
lenmektedir. Berlin, 25 (A.A.) - Husuıi 

mahkeme adliye nezaretinin mü· Röm ve arkad&1larının öldürül-
zaharetiyle verc:liii bir kararda C:lüiü 30 Haziran "temizleme ame 
Alm&DJacla oturan ecnebilerin de li1esinden,, enel, yüzbqı Röm'ün 

bu hakikati açıp vuracağına dair kısulqtmna kanununa tabi oldu-
Bapekil Bitlere bir tehditte bulun iunu ilin etmittir • Maamafih ec· 
duiuna dair malumat ta bu mek • nebiler, Alman topraldannı terk 

etmek auretiyle bu mecburi ame-tupta yazılıdır. . 
Yüzb.,ı, Röm, hücum kıta· hyeden kurtulacaklardır. 

abnı Hitler dairtmaia tetebbüs Mübadele ve tefviz itleri 
eltili takdirde, bu h.akika~i . mey· bitirilmek üzere 
dana çıkaracafını IÖylemıttır. 

Mektup aahibini, 1imdiki halde 
firari diler Nazi liderleri numara· 
smclan tannnakta, bayle bir arka· 
dqlan oldufunu bildirmekte fa· 
kat timdi nerede bulunduiuna da· 
ir ma1«niat1an olmadığım s&yle· 

Ank .. , 21 (Huıut) - lakir 
umum müdürlüiii mübadele, tef· 
Tiz itlerini lsmirden •••tla yer • 
lerde bitirmittir. Bu itler yakın· 

da tufiye ve muai tamamen 7en 
i•kln kammamm tathl\c\ne 'hatre· 

mektedirler. dilecektir. 

ramlarmda bu vaziyete nazaran 
lizım gelecek deği,melerin ya -
pılması için esaılı tetkikata bat • 
lanmıf ve bu tetkiklerin neticeleri 
alındıktan sonra mevzuun ehem • 
miyetine binaen maarif tiirasm • 
da müzakere ve münakatası lü • 
zumlu görülmüştür. Kat'i karar 
bu meseleler maarif turasında mü 
zakere edildikten sonra verilecek-
tir. 

Bir çok dedikoduyu mucip ol-

Izmirde muhakemat 
müdürlüğü 

Ankara. 25 (Hususi) - Mali· 
ye Yekileti, lzmirde davaların 
çokluiunu nazarı itibare alarak 
yeni muhakeımat müdürlüiü ih • 
daa etti. Bu müdürlüie İzmir a • 
vukatlarından Şer af ettin Bey ta • 
yin edilecektir. Müdürlük yakın• 
da faaliyete geçecektir. 

duğu söylenilen bakalorya imti • -<>--
hanlarının neticeleri tetkik naza- Gülyağı fabrikası 

nndan geçirilmiıtir. Bu neticele- Ankara, 25 (Husuıi) - lspar. 
ri Eylül mezuniyet imtihanları i- .. 

1 
.. 1. •t t · k t• ·· b. . · ta gu yagı MDI e tır e ı yuz ın 

çin ayn ye ıelecek seneler ıçın 
1
. .

1 
t kkül tti 

daha eaaah ve ayn tekiller tespi- ıra ıermaye ~ e * e 
1 

vke 
•1 1.. B k"ll h faaliyete ıeçtı lspartada yapı aca 
tı~-~llU uzher. u I~ 1 ~r e~~e gül yağı fabrikaıınm temel atma 
0be~~ IUDd I • teY en 

1
once d"ke- merasimi eylül içinde olacaktır. 

mqıa ers erıne eaaı ı ve ı -

bu tebekenin bazı meneupları ken 11nı yasak etmit olmaları Bulıa -
dilerine, Alman ticaret müesıese- ristanın ekalliyetlere müteallik 
sinin mümeaaili süaünü vermitler • muahedeler ile deruhte eylemit bu 
dir. Hükmet, casuslar aleyhinde lunduju kati taahhütlE\re tecavüz. 
kuvvetli deliller elde etmittir. mahiyetinde telakki olunuyor. 
Bundan maada yakalananlar üze- --••ı • --"""""" ... "'"',._,. 
rinde miihi~ ~ir s~rvet addoluna- istihlak vergisi 
cak kadar lcüllıyetlı paralar hulun· · 
muıtur. Serezde de iki Bulgarca· 
auau yablanmıfbr. Bazı mallardan sahJma-

Diier taraftan Bulıariatandan dığı halde mi alınmış? 
ıelen hallerlere ıire aon ıün- Ankara, 25 (Huıusi) - Men 
lerde Filibede "Bulıar deniz tef· ıucat fabrikalarının hazirandaı 
kilitı,, bir toplantı yapmıfbr. Bu itibaren tatbik edilen iıtihlak verg 
tqekkül ehemmiyetsiz olmakla ainin bazı memurlarca satdmadaı 
beraber Bulıar mülkt ve aakerl alındıiı yolundaki tikiyetler üze· 
makamları on• hiç dütünmeden rine Yaridat müdürü Rüttü Be~ 
büyük bir ehemmiyet izafe etmit· diyor ki: 
lerdir. 

- .,istihlak verıisi kanur.undr 
Bu makamlar merasime ittirak 

Tersinin ya ıümrükten geçirilir -
ile kalmamıılar, bu münasebetle ken ve yahut fabrikada ıatıl.rker 
Filibe me•ki kumandanı ve beledi-

almacaiı yazılıdır. Bunun hili · 
ye reisi nutuklar MSylemitler, Bul· fma hareket edildiii doiru delil 
garların Yunan Trakyaıı üerinde-
kl maıe... a&dtlelyatmı tekrar ede dir. Yalnız ıtoklar için kanundr 
rek kOnare · muayyen hUlrilm ftl'dır. Stoklar 
kongrenin '1rurtarılmı! Ege deni· istihlak vergisi alı 

DO'. Mağaza ar aydan son 
zi sahillerinde toplanması,, arzu• tah 

11 
dT 

larmı ._.har •1lewiılerdir. ra 1 
• 1 u.,, 

Kongre sonunda ,tnbede SYe i k : A kl 
Konstantin kilis .. inde yapılan ru· Mınta avı mısa ar 
hant &yinda .ayledili nutukta Fi· ve Almanya 
libe kolorduau kumandanı Radev 

bir surette tetkiki ve bWI 
ırtktep proıramlarmı11 P 
biiyük bir ehemmiyet izııfd' 
gur,u bildirmittir. ~ 

'\1urabhasımızm rapofUJP'"ı 

hıyeti ve verdiği izahat, f c• 
takdir edilmit ve Kadri a.'I 
rik edilerek bir çok mur 
"Sizin büyük bir Gazin•ı ~ 
hakkak Türkiyede her sah• 
htdıyor. Ketke bizim ~e. 
bir dahimiz olsaydı.,, o~nı' 

Kongre mesaiıini bu~iill 
etmiıtir. 

Nafıa Vekili 
Afyonda 

Afyon, 25 {A.A.) - Naft' 
kili Ali Bey, Demiryollar 
müdürü ve diğer Nafıa er 
beraber bugün ıehrimize 
tir. 

Vekil Bey, ,ehrimizde d" 
zafer abidesinin hazırlan 
lan ka".deainL vanılar.ak j 
hattı ai'zergihını, istaa 

"bu tetkillta dahil bulunan idea· 
listler Bulaar ordaaunun bir ham· 
leaini Tiicuda ıetirmektedirler,, 

demiftir. 
Bulıaristandaki çok tiddetli 

aanıüre raimen kolordu kuman • 
danının •• belediye reisi Stroko • 
vun nutukları Filibede çıkan 'Yug, 
gazetesinde netrolunmuıtur ki, 
bu da ayrıca dikkate değer bir teY 
clir. y- ıueteleri ukerl im • 
man•awnm tlyledili natuktakiı 
"lllf&)lah mu.takt.el konıre Ete 
denizi aahillerbade toplanır,, dile • 
tini ılateren dlmleyi "Yuı,, p • 
ıetesinden iktihu etmiflerdir. 

vaziyetir1i ve timendifer t 
üzerindeki ihtiyaçlannı te 
mitlerdir. Bütün Devlte 

Londra, 25 (A.A.) - ~rlin· yolları 9ebekeai üzerinde 
den ıelen haberlere inanmak la· r;., ıehir ve kasaba pa 
zım ıelirse, mmtakavi misaka Al- g~dip ıelebilmeleri için u 
manyanm ittirai<i ihtimalleri hak tarife tatbik edilmeai etr 
kında oldukça bedbin bulunmak tut yapılmasını not emitlerd 
icap edecektir. -o---

Bundan aonra da Anhyoloa'ta 
Bulıar heledife memurlarmm 11 • 

maml yerlerde namca konutulma • 

R .. mt menbadan alman ilk İn· • h l "' 
tiba, Almanyanın bilhassa hukuk Tıfo asta ıgı n 
müsavatı cihetinden bazı imtiyaz- oluyormuş? 
ların müzakeresine karşı göster- Ankara, 2S (Hususi) - • 
diği muhalefeti kaydetmektedir. bulun Kurtulut, Beyoilu, Ş 
· Almanya, lngilterenin muhale- F erik~y taraflannda on • 

fet etmek i~mali lnınetli ola? vak'ası teapit edilmitti. 
bu iddialarının kabulü hakkında Vekaleti bu hayalide ıık, 
hedbindir. vak'ası çddllmı nazarı d 

Gerek bu 1ebepten, gerek diğer }arak burada ciddi tetkikat 
her 'hanıi bir sebepten dolayı tim ve bu hutalıim mhuruna 
di Almanyanın menfi bir cevap daki buı aparbman 1&6'~~ 
vermesine intizar edilmektedir. açık olarak akmaamın .. 

katli IUl'ette çalıflDAsı lizundır. r:s 
Her ıene Anadoludan latanbu- C'aba/ı 

la ,elip yab mekteplerimizde yer A.J~ 
bulUUJ&n talebe bu 1ene Hay
darpaf&cla en müsait f&lllar için· 
de okamatc imkinmı da elde ede

t J • J • l ? ması için lstanbul beled. l 
ğunu anbyarak derhal ted. 

gaze eıerı ne UllJOr ar. na•uıdikka=ifll" 

ceklerdir. 
latanbul li1eti içinde eski mev· 

cudiyetini tam itlame ettiremiyen 
muallim mektebı de Haydarpaşa· 
dairi binanın eski askeri Tıbbiye 
kıamma daha mütekamil bir va
ziyet verilerek ıeçecektir. Hay· 
darpap.da açılacak bu lise okut· 
ma baknnmdan ve laboratuvar 
ders levazımı cihetinden çok kuv
mli eleman vsırtalarla teçhiz e
dilecektir. Yüzlerce gece talebe
ıini sineaine toplıyabilecek olan 
bu mile11esenin Cumhuriyet Maa
rifinin en verimli ocaklarından 
lriri olaeatma ye çok zaman geç
meden umumi f!fklrda değeri ol
duğu mevkii alar.ağına eminim.,. 

V AKIT - tbnldm BoJ1 Ber "fark laalı
cdtlma bir IJak1f,. ~rl&vlaalı makaleelnde laa
lıctbtm .. 1lllldlDI lııulınulclall ıı.cnaı karta
ramadılmı. m81dm IU'9llltdara .......,.. 
,.ar.arak lımulll llebelıılDI .. llalmm ltlb et:ra 
diye t.l&kkl ...m..-ınde lııa1a7or. Jılakale .. 
bibi Ub p1,........ llOll 8eDelel'deld ......... 
ıatanu anlaUdltaa .. ,. Wı .erGmbll art
tırmak Ye plyuumı pnltletmek için '° ... 
releri ırösterlyor: "I - x-tenJuı tatblkbiatın 
flnel Tlb1d7f!de olclafa ,u.t. dqer mllWlttln 
ırUmrtlk laarplerlnclea ~meım. yaal Jllk· 
wk tarife ıdyuetlnl bmalnp halıdan lıaadan 
bir kaç _.ae evvelki ucuz tarifeye ırönı az 
l'Nlnıı almalan. 

J - Xont.eajaa o1aa yerlerde l8e lalO alma
sa ~nede bir defa kontea,Jana luılt koJ'llp 19-
htrlıııJ"e ~nnNlne izin ftıtlmeıd. 

S - Nakliye ft '9iprta ~18 t.11-
rllmeıl. 

4 - Ve nlllayd döviz mmelelerlllde mate
kabl kolaylıklar ghtıerllmMI icap eclPr." 

otJMllUBlYST - Yuna Nadi 118)' tıa
stln "'Son teclbbterlmla de ~ lllNdNbıl 
balJdt'Jmemfttlr • ., fikrini mndafaa ediyor, 1'1-
llkbı dlyoP, bu tl'dblrler \'azlyf!tl da .. slyMle 
tenalaetınnııtır. Ve flyle de\ıua ecllyor 

"Butc1ayı korumak 1o1a 1rona1an Yergi ketk• 8atıetUn....,. ... 111er1111111r • lııldtaf halin- ı:Jazı mecmualar hak 
ilk..,. tertip oluDall ~ ngbUe teldrkırla de balandlll'Una eöylemekte, telgratçılarm şikayetler var 
ve kwbalaıa tumlannda plflriJea ~ • terftld lttmmuna lpret etmekte, telefon hat- So l d ticarel 
ıu tbeJtae pa1 ,.ap11t?rdmaaı 9lll'dlle tatltlk lan ootaHdırkea Kanclenl• tehlrlerlmlzle * n zaman ar a .. 
~ lllylell ....,. IJI ........._ (lDUll leloa lıtlllatı ,.apılmumı lllt.emeld.e, bunan nayi itlerinden, mali mu 
.. ..,....._ almu relim lılr OOk Jerlenle için ikan olan paranın dahllJ bir btlkraEla den bahseden haftalık 1 J.ıa 
... ,... n tını lııemen la Terıt mUrtan temin IMlllablecıetfnl mlhnktın ı;-örmekteclJr. P"". 7 

,.. emen z .. ,.. ..... - v-- ae7 Tramva7 •1rket1nın çoaalmı§tır. Bunlar arasıll ~ .....,...tir. Dftbmen 8lllalbl olma ~ _.. ..- • • • 
o1a1uaı lııafday almak....,_..._, lıllAllare lailkametoe atıa almacatma ftdlden kat'ı bir leketin iktiıadi vazıyetıol 
.a-ac~.a.. .. _,, ı .. -a .. ......._._ nasarta balnlabllf'ıceJlnl aöyll~rek ''bu karar l l ·· ··ıdu··:tJİ ..., .......... _, u -.ne --.. .,_oea ....... o mıyan yazı ar goru •"" 
~k glyl clftflne k bun & ceden tatltlk f!Clllclllt vakit htanbrıl için lld rlhettf"n 
,_." ~ k_; ..._....:..:.. ... fa)'dab oa..k&a,, diyor ve deVlllll ediyor: mali müesseıeler ve bur 
Tafdc lıalmakta ve lllaaellale)'b lııaftla)ra .. "Bir kMe tramvayları beledl.J'e ldal'f'Ytı bat- tahıslar hakkında leh ye 

" n t __ ,,.....,., l&dıktan sonra. latanbal beledlyeslne hall.ın d 
ona ature 111 • ...-...... _.r.,, yazılar da yazılmakta lf• 

Nadi Bey ılmcll tatbik edilmekte olan .a.. ne lrMar f!llllll)'fltl olm .. da, tramvay •,...O· • 
tem1a derllal dellfllrllme9l ııarareuaı ltattt lflferlerllitl.ı timdi .-rtllen yolsudaklarm Mr bqka ticari müe11eaeleriJS 
ecllyor, lııaaan için medt.ıa Wuar toplanmau bayiisinin clOselPCett muhakkaktır." Veııt &y zorla denilecek dereced• 
tarlldne....,. ~k ilam l"llc11ttnı 811_ lklnel faydanm da Medlye vartdatmm bu k d d•ld"kl . d l~ 
1t7or. Jıf ... 11e7 meeeıeata 1111111 IOla ndlbl ,...._ art.mtı ve tehir ı,ıertnln daha iyi ay e ı t erı e a . • 
ıeotıter aımmuı lbumana kanidir . ...,.._,.. sörWelıll~ll ol!JnAunu ııli}IUyor. kamlara tikiyet edilmıttlf•. 
ancılanan lml'd&Yol ~ resmı mahiyette AKŞAM - (Ak,amrı) bu\ilnkll yaztam· zetelerin vaziyeti ve n . 
bir oftM! satm aldırmak "' keetlrft'lfl yel ehla· da Anu~ı rftwet hl\:!b•alnl luıtırbtarak 11 I tb t U M .. dürl~ 
,._ elyl..,.. t.kllf f'dllen "''"ti l'Mml makamlarm kftbu1 o· a u• mum u ~. 

MiLLiYET - Mecdi SaclretUıı Bt-y Aa- f'tl!lf!lnlt olmumm maznunl:\r lehıa.- mnhsf· kından alakadar olmaktıaD'. 
k:ır:-d-ın ~Bndfordfıt y:ı7.ııımda "P0tıb, tdgraf ff'f bir sebep 113~'1'" ıç.,nı 53•1i vnr , .... ı·onrı:ıun ı-:ırlı n"''\riya~ ~ ..... '-'·ında 
,-e &t-Jl"fon,, ltJerlmlzclen bahsediyor. MHICll h-J t "l'i' t' ı.,• ., ııı cıetııtırllmesl lüzum•uıu mu · 

cJafaa edl)·or. kibat yapılacaktır. 
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1111ıiik bir yazı 
~~lııda demek, reklam 
uır t . d 
f'lc' eyı efalarla tekrar-
~ ırlere Yer ettirmek de
Vllun · · ı"t ıçın, bazı mevzula· 
u una bir aefercik yazıp 
I 11 

fayda umulmaz! Ge -
lehr ıöylediğim bir mese· 
ki lr bahsedeceğim: 

Viliyet tarclfından tertip edilen at 
yarışları yarın başlıyor 

ardan ele h . Yanıp tutuıuyo .. 
enım otuz dereceden 

... 
1
. hiç tahammülüm yok· 

·~ ik .. 

Yarınki yarışlara 33 at girecektir. Yarışlar altı hafta 
devam edecektir. 

· d ıutun sütun yazmak Vilayet baytar müdiriyetince 
e hau] olunca çatlayıp her sene tertip edilmekte olan 

rı:ı~lk elden gelmiyor. ya.:lık at kotularına yarın Velie . 
S ~ra. gıpta ediyorum, doğ fendi kofu mahallinde batlana -
~.arınd~ İncecik, kolsuz caktır. Kotularm muntazam olma 

d I ııe, efıl efil, istedikleri ıı için koın mahallinde baytar 

?ni:';r!ar... Biz zavallı müdiriyctince icap eden tertibat 

d. a 1 ıse, cidden acına· ahnmı•tır. 5 Ko .. uya 33 at i .. tirak 
ır ' E . · d k · :r :r ~ 

t'ııı· ·~·" 'Y'ımız e ce etsız edecektir. Koşular şu tekilde ola· 
e ,:. ala ••. Fakat, gölğeye caktır: 
O unef daha ıucak değil Birinci kotu (satıf kofuı:u) 

cehennemi hararete çı - "B k . · k d l 
teket . k b " u ofuya ııtıra e en tay arır 

? A gıyme · mec urı..... her biri 800 liraya satılıktır.,, Üç 
deti belde! .. Ayıpmıt, yaıındaki yerli yarımkan İngiliz 

'-lnıazmıs. .. k 
cı h. • er ek ve diıi taylara mahıuı. 

d' fe ırde ceketsiz ge- """""""~~"""""""~~!!!!!!!!~~"'!!!!"!~~"'!""""'!"""""'! 
~~•ar .•• ', diye itiraz etme-
• •t takibi için İstanbul 

hu'>o. k' · . tire . "'."runa ce etaız, mın • 
~e hılır misiniz? Kabil de
o) kadar sporcu ve yahut 
'~nız, buna imkan yok 
"ıtu.nlc~ şerait içinde, şehir 

.. ln hır t:rkeğin sırtında • 
u srcaği\ rağmen - bir cc

llıl ttıak zaruridir ... Ah, mes 
hu ar ... Tenlerine giydikle • 

tUncük beziyle, kollar ve 
lçıJc olarak İran Sahen • . , . 
1
d•tikbal merasimine bile 

e eb·ı· l -.._ ı ır er ... 
.~ttkıızhia bakm: 
ğ) ~lıntla yürürken, bo -

1
' Ceketli dolat mağa mec

~~:z da, serin bir sayfi • 
'le ak bahtiyarlığına na -
)\Jt kıtı üzeri, sular kararaca-
l ltı, hararet dütünce, ba!
~I beyazlar giyerek, ince 

'li 0n •e ince bir gömlekle 
~oru B 1 ~I! ~ :z... a' açı<, gogus 

, ~~!.'r sıvalı olarak, Mo -
lıde, Adada İstanbul 

hihi~~.en yüksek içtimai mev 
'el• ır zata rastlarıak, ken
'ttt •rn 'Vermekle, hatta ah • 
~~•asına gidip oturmak -

' •rtıi:zd~n dolayı bir hür -
' l'apnıış sayılmıyoruz! 
~ kendi kendime şöyle . 1 . 
l llsanıarın ne anfa•ılmaz er· :ı-
d 1 \>ardır: tim.al memle -

ı ~ ~Un~§İn az olduğu yer 
~t3ipcrli şapka giymeği 

1, tr de, yüzün güneşten 
~ '-ıuhafaza edilmesi icap 

1rda · • dtt) sıpsrvri fes kullan -,.,. 
~ ... 
•aı, 

lı,. 1\ ;•n almıyacağı ayni 
~>ok_}' ıye ve şehir kılıkla
)l!d 1 ~u?.. insan şehirde 
~ ettı 'b• 
i rih' 8'1• •. ve sayfiyede şe -
l,r ~ Rıy•nmeli değil mi? .. 
~:ı· oğruau, r olstoy hiçi -
~ttn~ gö?l"Jeklerini ne iyi 

~l't l§]er ... Bunlar sırtında 
~ c1~ ]Yahut Stalinin huzuru

ı ır 
l!t h .... 

llde t 
hlfif ' enıenni edelim ki, 

l'd,11 .aiyinme'c modası, 
"~ !thır'er d .. . k" f . ı1ı_ ı_ e ogru ın ışa 
ı 'QtlouJ' · 
il~ 1 ımn, redingotun 

~· 1 cek ltıe d et tutbıv:ıa. ce1<c . 
~ ~a· e, Yaz elbisesi dive 
~ 'rn ı . ' 
-ıı ''r:-f o sun... Öyle ya: 

(;; end· k 
" o)"ııtk • • 1 ılıklı bir a _ 
~ ı. ıcın an k . • 
"~un · · ca . sımsı -

~~ h eteldi resmi elb" l 
""'"tır . ııe er 
I~ • ctı \'ardı. Açık renk 

ı•e nı" h ' un &saran aayfi • 

Doçentler bir ce
miyet kuruyorlar 

Ünivenite doçentleri evvelki 
gün hususi mahiyette bir toplan
tı yapmışlardır. Bu toplantıda 

doçentlerin maddi ve manevi hu· 
kukunu müdafaa için bir cemiyet 
kurulması hakkında görü9ülrnüş · 
tür. Doçentler bu hususta diyor
lar ki: 

Y ı:ıkmda hukukumuzu hlmay( 
için bir tetekkül vücuda getire -
ceğiz. Bundan ha9ka bir de gaze· 
te neşredeceğiz. Bu gRzete ile 
hem ilmi münakaıalar, 'llem de 
vaziyetimiz hakkmda neıriyat ye 
pacağız. 

---o-

Dört sene yatacak 
Üçüncü ceza mahkemcıinde 

bir hırsızlık davası neticelen· 
mittir. Suçlu, Karagünıriikte ( 
ran İsmail Hakkı isminde 64 ya
Qında bir ihtiyardır. 

Tahkikat evrakına göre bu a · 
dam, Kacımpaşada Şükriye han· 
mın evine anah!ar uydurarak gir· 
mi§ Ye bir ceketle bir terlik aıırır 
kaçarken yakalanmıştır. Dinlenf'· 
tahitler hadiseyi gördükleri gib~ 
anlatmışlardır. Mahkeme he··"· 
suçu sabit görerek lsm3il Hakkı
nın 3 sene hapsine harar vcrmir 
tir. Fakat hırsızlıktan dolayı d; 
ha batka m3hkUmiyetleri oldu · 
ğundan bu ecza üçte bir nispe~in· 
de arttırıl:ırak 4 seneye çıkarıl · 
mıştır. fü:asen mevkuf bulunt1· 
ıuç1u, kararın tefhiminc!e:n sonr 
h~oi!h~neye gön~erilmiştir: 

--()-

Dekanların vaziyetleri 
Fakülte dekanlarmı::ı h#lr:;~e · 

ki işlerini b~rakmaları hak!:ındc> 

verilen mühlet bu ay sonundr 
bitmektedir. Dekanlar vekalc' 
gönderdikleri cevapta hariçte ha, 
ka i§le meşgul olmadıkbrım bil 
di~iş!erdir. F :ıkat dek:'\nlanr 
vaziyeti Vekiletcc avrıca tetkH 
ol1mmaktadır. H"\rİ~!e :~ T'~:o- · 
dekanların vazifelerine nihayc .. 
veirlecektir. 

ye gibi yerlerde giyilebilirdi. .. 
Demek ki, kıyafetlerin fideliği, 
ıayfiye!erdir... Önümüzdeki ıe • i 
neler, plaj kılığ;yle şehirdf\ geze-' 
bileceğimizi umalım ve buna, el
birliğiyle gayret edelim... Yoksa. 
piıiyoruz, tutufuyoruz ! 

(Vl·nO) 

Birinci koşuya (5) at iıtirak e
decektir. ikramiyesi: 200 liradır. 
Birinciye 130 lira, ikinciye 50 
lira, üçüucüye 20 lir~dır. Dühuli -
ye 2 liradır. Sıklet: 56 kilodur. 
Mesafesi: 1200 metredir. 

ikinci koşu: - Üç ve daha yu
karı yaşta ve 1934 senesi zarfın· 

da kazandığı ikramiyeler yekum' 
600 lirayı doldurmayan halis kan 
İngiliz at ve kısıraklarına mahsus 
olup yarışa (7) at iştirak edecek· 
tir. ikramiyesi: 230 liradır. Birin 
ciye: 155 lira, ikinciye 55 lira, ü
çüncüye 20 liradır. Dühuliyesi: 
2,30 liradır. Siklet: Üç yaşmda
kiler 55 kilo dört ve daha yukarı 
yaştakiler 60 kilo taııyacaklardır. 
Mesafesi: 1.600 metredir. 

Üçüncü Kotu: - Dört ve daha 
yukan yaşta ve 1934 ıe:;:ıeıi zar
fında hiç kotu kazanmamıı ve 
yerli, yarımkan arap ve lıaliskan 
arap at ve kısraklara mahsus olup 
koıuya (10) at iştirak edecektir. 
İkramiyesi: 155 liradır. Birinciye 
110 lira, ikinciye 30 li .... iic.üncüye 
15 liradır. Duhuliyesi 1,55 lira -
dır. Sıklet: Dört yatmdakiler 58 
kilo, beş ve daha yukarı yaştaki
ler 60 kilo taşıyacaklardır. Me -
aafeai: 1.200 metredir. 

Dördüncü koıu: (Handikap): 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis
kan İngiliz at ve kısraklara mah 
ıuı olup koşuya (6) at ittirak e· 
decektir. 

ikramiyesi 255 liradır. Birinci· -.. , .. -...... --··---------··· 

Çabuk kurtarıldı 
Bulgurluda oturan Fazıl beyin 

torunu on yaşları:ıda Züh~l, kom
ıularından Makbule hanımın bos· 
tan kuyusuna düşmüşse de çabul 
kurtarılmıttır. 

Otomobil Cjarpll 

ye 180 liradan maada bu koıuya 
giren hayYanlar için verilen du · 
huliye ücretlerinin mecmuu, ikin· 
ciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. 

Duhuliyesi 2,55 liradır. Mesafesi: 
2,000 metr::dir. 

Be9inci koşu: (Handikap) -
Dört ve daha yukarı yattaki yerli 
yarımkan İngiliz at ve kısraklara 
m3.hsus olup ko9uya (5) at iıti -
rak edecektir. ikramiyesi 255 li· 
radır. Birinciye 180 lira, ikinciye 
55 lira, üçüncüye 20 liradır. Dü
huliyesi 2,55 liradır. Metafesi: 
1.800 metredir. 

Yeni bir profesör 
daha getiriliyor 

Hukuk f akülteıi için Almanya· 
dan davet edilen Berlin Üniver -
ıitesi hukuku medeniye profesö
rü Şvartz ile hükllmetçe bir mu -
kavele yapılaııttır. 

Profesör iki haftaya kadar 
ıehrimize gelecektir. Kendisinin 
asıl ihHsası Roma hukukuna ait 
olttugundan haber alındığına gö· 

re profeııör, hukuk fakültesi Ro -
ma hukuku kürsüsüne tayin olu
nacaktır. 

----0--

Listik deri rekabeti 
Bir müddettenberi lastik f aLri 

kalariyle deri ve kösele ve ayak · 
kabı sanayicileri arumda çıkan 
ihtilafı tetkik etmekte olan Tica
ret odası komisyonu raporunu 
hazırlarken yeniden bazı nol: 
ların tetkikine lüzum eörmü;tü 
Komiıyon paZ31' günü bu nokta · 
ların te~kiki için yeniden Yedikµ
leye giderek bazı fabrikalarda 
tetkiklerine devam e•lecektir. O 
gün öğleden sonra ayakkabıcılar 

cemiyetin:le de bir toplantı yapı
lacak ve bu toplanbda biitün a· 
yakk:ıb. yapıcılar hazır buluna • 
caktır. Komisyonun tetkikatı b· 
suretle bitmit' olacaktır. 

---o-
Dün akşam toför Haran efen· Parlamentolar konferansı 

dinin idaresindeki 3751 numaralı p IA tol k nf T·· k . ar amen ar o eransı ur 
kamyon, Aksaray Mıllet cadde · 

sinde m&ıtrnazel Sofiyaya çarpa · 
rak muhtelif yerlerinden yarala 
mııbr. Şoför yakalanmıştır. 

Makinaya kapt1rdı 

Eminönünde Bereket teker 
fabrikasında çalışan Sarnoel kı -

zı Mari sağ elini rnaldneye kap· 
tırmış ve parmağından yaralan · 
mışbr. 

Kası§ından vurdu 

Beyoğlu Ham:ılbaıı caddesin· 
de kahveci Cclf.1 ile Kanber l:::av· 

ga etmiŞlerdir. Celi! Kanberi 
kasığından bıçakla yaraladığı ı · 
çin yakalanmıştır. 

DUşUp öldU 

Beyoğlunda Melek h:.nındr 

oturan Moiz, dün istiklal cadde 

sinc!en geçerken llüşüp <ilüvermiş 
tir. Belediye doktoru muayenesi 

ni y~pmış ve defni"le ruhsat ver 
miştir. 

grupuna mensup azalar bugün 
Dolmabahçe sarayında toplana • 
rak bu seferki konferansa ait i· 
dari hazırlıkları gözden geçire· 
cektir. 

Beynelmilel parlamentolar kon 
f eransmın açılrna~ı y~mlaşmı, 

olduğundan konferansın yapıla 

cağı Yıldız sarayı merasim salo -
nu hazırlanmı9tır. Türk grupu. 
konf er an ruznamesine dahil mev· 
zular üzerinde tezlerini hazırla -
makla meşguldürler. Ayrıca kon
feransa iştirak edecek olan dev· 
Jetler murahhaslarımn lıtanbulda 
ikametleri zarfmoa kendilerini -.
ğırlamak için proft!:amlar da ha -
zırlanmış bulunmaktadn. 

--<>--

Seyfi paşa geldi 
Gümrük Umum Muh:\faza ku

mandam Seyfi Pata ıehrimize 
gelmiştir. Seyfi paf:ı oi!n muha
faza ba~miidirlii?irte g~l,..rek met·j 
gul olmuttur. Bugün Ankaraya 
dönmesi muhtemeidir. 

Fransadaki buhran 
Franız ufuklarını kaplıyan kara bu

lutlar gene dağıldı. 
Y etmiı beı yaıında emektar dev • 

Jet adamı Dumerg efkirı umumiyenin 
kendisine olan namütenahi itimadın 

sevgisine istinat ederek, hrkalann kav· 
calan ve bunlann Fransa için korkunç 
neticelerini muvakkaten olsun berta • 
raf edebildi. Daha doğrusu fırkalar Du• 
mergten korktu. Efkan umumiyenin 
cuebine uğramaktan çekinerek kozla
rını paylaımağı ileriye talike mecbur • 
ren razı olduler. Bu suretle de Du -
merg kabinesi yerinde kalabildi. 1 

Yirmi seneden beri üç mühim buli• ' 
ran geçiren Fransayı üç defasında ela 
birer ihtiyar kurtannııh. 

1917 senesinde, Umumi harbin or • 
talannda idi. Almanlar Parisin yetmlt 
kilometre ilerisinde idiler. ~merika 
harbe yeni gİrmif, lakin Rusya müt • 
tefik1erinden aynlmış, Rus cephesin • 
deki Alman ordulan Fransaya nakle • 
dilmiş ti. 

lngiltere tahtelbahir han1>inin dar
beleri albnda sen deliydi', l tal ya yerin
de sayıyor, Fransada da sulh tara!tar
lan ve maneviyah sarsan bir propa • 
ğanda ortalığt kaplıyor, o devirde de 
önü güç almabilecek isyan hareketle -
ri hat gösteriyordu. Fransa yol göı • 
terecek bir adam anyordu. 

Senelerden beri iktidar mevkiinden 
uzak kalan yine yetmitlik bir insan iı 
b-. •• .,., ...... • i":ı-\i. Bir ! · ~ - ay irinde da
hilde itimat tarsin edildi. Cephadeld 
ordunun maneviyatı yerine geldi. Ame
rikalılar yetiıinceye kadar vakit kaza
nıldı ve bütün dünya kar~·sında sen -
delem~;;. .. ,.--~'-·· '!' -·-- · • ---·-·· "':'~--. 

sadan çıkanldı. Ve nihayet te bugün 
ancak çatısı kal., ... bi,. bİ- .. ··~ ber-i . 
yen Versay muahecesi onlara imza 
ettirildi. 

Bütün bunlan ynpan yetmişlik a -
dam Klemanso idi. 

Bundan sekiz sene evvel de böyle 
olmuştu. Bu dcfaki buhran iktnmdi ve 
bilhassa mali idi. Fransayi bu hale ıte· 
ne Eırka ve mansıo mücadc!eleri sok -
muıtu. Ve İtte. yine bu günkü gibi sağ 
ve ıol olRrak ikiye aynlmıştı. Daimi 
müdaceleler itimadı ıanmış, Fransız . 
parası alabildiğine dü~meğe başlamış, 

Fransız burjuvalan paralannı harice 
kaçırtmağa batılamışludı. Dünyaya pa
ra ikraz eden Fransa Amerikadan ö -
dünç almak mecburiyetinde kalmıı, 
tazminata rnahkum Al:ı--an~ar Fransa • 
ya para teklif etmişlerdi. 

Efkan umumiye gene harekete gel-
di. Fırkalara haddini bildirdi. Birbirin• 
den nefret eden rüesa, bir araya gel • ' 
meğe mecbur oldular ve kendilerine 
bir başbuğ tayin ettiler. 

Fransa nefes almağa, itimat yerine 
gelmeğe, harice kaçan paralar avdete 
basl,..ıtr. Bnhran bitti. 

Bütün bunlan temin e.den bu yet • 
mislik ihtiyar, Puankare idi... 

Bu defa, yetmiş beı yaıındaki ihti
yar, Fransayı üç nyda bir defa değil, 
iki defa kurtardı. Birinci defası Stavis
ki rezaleti baıladığı bir zamanda idi 
ve bunu geçen gün burada izah etmit
tik. 

Lakin bu defaki vaziyet daha cid
di idi. Bugünkü kabineye dahil bazı 
fırkalar hürriyetlerini tekrar iktisap 
etmek istiyorlar, bir an evvel yeni inti
hap yapılmasını arzu ediyorlar, efkin 
umumiyenin bazı cereyanlarından is
tifade etmek için geç kalmaktan kor -
kuyorlardı. 

Bazı eaaılr değişik!ikler isityen, kuv· 
vetli bir hükumet, temiz bir adliye, 
sıhhatli bir maliye istiyen efkan umu
miye Fransayı meçhul istikametlere 
sevketmek istiven politikacılara ~ene 
yÜz vermedi. Dumergle beraber oldu· 
ğunu hissettirdi. Gazeteler efkan u• 
mumiyenin tercümam oldu. 

Dumerg bundan istifade etti. lnti • ' 
habatrn bir an evvel olrr..a -ırnı Ar::u e • 
den milli fırkalan siyasi mütarekeyi boz 
makla itham etti. Radikallere, milli hü
kUınete nihayet vermekte serbest ol -
duklanm söyledi. Yalnız bütün met • 
uliyete ve meş'um neticelere de kat • 
lanmalan lazım geleceğini ilaveyi de 
unutmadı. 

Politikacılar korktular. Daha ileri 
gibnediler. 

M. R. "ecdet 
(Devamı 12 inci sayıfada), 
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Fransada 
vaziyete 

M. Dumerg 
hakim oldu 

M. Heryo, ve M. T ardiyö istifa 
etmek fikrinden vazgeçtiler 

Pariı, 25 (A.A.) - Dünkü mü· 
him kabine müzakeralı aaat 17' de 
bqlıyarak 19 a kadar devam et· 
mittir. Münakaıalar, heyecanlı 
safhalar göıtermit ve bütün hatip
ler, itte yalnız memleketin mena
fiini nazarı dikkate almıılardır. 

M. Doumergue, herkeıi yeni -
den ittihada davet ettikten sonra 
M. H~rriot Te Sarraut, radikal na· 
zırlann noktai nazarlarını tetrih 
etmiıler ve arkadaılariyle beraber 
müzakere etmek için dıprı çıkmış 
lardır. 

haliyle iktidar mevkiinde kalmalC 
veya müıtereken iıtifa etmek mec 
buriyetindedir. Bu son tekilde M. 
Doumergue, her halde yeni gele -
cek hükumetin r&iıliğini deruhte 
etmiyecektir. 

M. Daumergue, Franaada ıü. 
kUneti temin edebilmek için ar -
kadqlarının vatanperverlitine mü 
racaat etmiı ve M. Sarraut, beyan 
namenin kıraati bittikten sonra M. 
Doumercue'in bu mühim bitabeıİ· 
nin teıirini yapacaimı ve hükU -
metin vazifesine deYam edeceğini 
bildirmiıtir. 

. Yukardaki resimde gördüğünüz gelin ve gü\•ey, nikahlan kıyıldığı gün, Londrada Sen Pol kilise-
~ın?en kol kola çıkarlerken, şiddetli bir riizgar gelinin duvağını uçurmuş ve duvak, yardıma gelen poli 
~ ' · ·vlen gi.iclüklc kurtulabilecek bir şekilde AArmıştır. Bu vaziyeti gösteren nadir bir enstantane! 

M. Herriot'nun bu müzakerat
tan sonra kendi arkadaılarının M. 
Doumergue tarafından ileri ıürü -
len fikir etrafında toplandıklarını 
beyan elmeıi üzerine baıvekil, 
pek müteeaıir bir halde radikaller 
reiıini kucaklamıı ve M. Tardieu· 
nun elini ııkmııbr • 

Pariı, 25 (A.A.) - Kabine iç
timaından sonra M. Herriol, radi· 
kal nazırların mevkilerinde kala
caklarım Te fakat teırinievvelde 
toplanacak radikal partiıi kongre
ıinin bu hadiseyi tetkik edeceği
ni beyan elmittir. .... w -

Köpek bahğıma iki türlü oldutu, 
bir kıımrnın yumurta bınkarak yav
ruladrğı, bir kıainnun da doğurdufu 
mevzuu bahaoluyordu. Fakat, ortada 
ikinci iddiayı te;rit eder bir delil yok
tu! 
G~de Mmr millerinde Siçlük

Je yakalandığını haber Yerdiğimiz be • 
yaz köpek bahiırun karnı deıilince, 
sekiz tane canlr yavnı meydana çık -
mıt. bu suretle ikir.ci iddianın doğru
luğu anlaıılmıfbr. Reaimde balık Te 
yavrulan görülüyor. 

ltuii ... A ......, klrlaa. ~· 
vuttuğu bir çocuk ta bulunmu§tur. 
Çoc:afu ne zaman nerede yutuiu teı· 
pİt olunamamııtrr. 

Parlamento azası, bir hükiimel 
buhranının önü alındığına dair o
lan havadisi memnuniyetle kar
ıılamıılardır. 

Pariı 25 (A.A.) - Kabine iç· 
timamın hitamında M. Sarraut, 
baıvekil M. Doumergue'in kabi • 
nede bulunan arkadaılarına bitap 
eden beyannamesini okumuıtur. 

Bu beyannamede hükumet rei· 
ıi, M. Tardieu'nun Staviıki komiı
.voau lnmuruncla bü7i1k bir ıiddet· 
le kendisini müdafaa etmiı oldu
ğunu ve fakat bununla - Barı§ -
hrma kabinesi - bunun mevcu · 
diyetini tehlikeye koyacak suret
te ve te•mmüden hiç bir fikre i -
taat etmemiı bulunduiunu aöy -
!emektedir. 

M. Doumergue, bundan sonra 
vaziyeti hulasa ederek, eğer M. 
Tardieu'nun kabinede kalması, 

radikaller tarafından göıterilen 
müzaherete bir mani teşkil ederse 
mütarekenin derhal bozulacağını 
kaydetmektedir. Ayni suretle e -
ğer, reis, M. Tardieu'nun istifası -
nı talep eder ve yahut M. Tardieu 
tarafından verilen istifayı kabul 
ederıe, bu mütareke yeniden bozu 
lacak ve bu ıefer bu bozulmanın 
meıuliyetini bizzat reiı deruhte et
mit bulunacaktır. 

Bu sebeple hükmet, vaziyeti ha
zırayı nazarı dikkate alarak ya 

M. Doumergue, dün akıam reİ• 
sicumhurun nezdine giderek kabi
ne müzakeratı neticesinden kendi
ıini haberdar etmiıtir. 

M. Doumergue, pertembe günü 
Paristen hareket ederek T ournef e
uılle' e gidecek ve orada 10 ağuı
toıa kadar ikamet edecektir. Ev
velce bugün için toplanacağı bil
dirilen kabine içtimaından sarfı
nazar edilmiıtir. 

Pariı, 25 (A.A.) - Parlamen· 
to mahafili, kabine buhranının ö
nü almmasmı memnuniyetle kar
şılamııtır. Eğer bu akıam ve ya• 
rın radikallerin İçtimalarında ba· 
zı akıülimeller haııJ olmazsa, ye
niden teessüı etmiı olan siyaıi va· 
ziyeti hiç bir hadiıenin bozamıya
cağı ümit edilmektedir. 

Paris, 25 (A.A.) - Bütün ıa
zeteler, bir kabine buhranır.ın 
memleket için çok fena olacağı 
bir zamanda M. Doumerıue'in, 
sarsılmaz azmi sayeıinde mesele· 
yi halletmeıinden dolayı bilikay
düıart memnuniyetlerini izhar et• 
mektedir. 

Paris, 25 (A.A.) - Baıvekllet 
dairesinden tebliğ edilmiıtir: 

M. Dumerg, yarın T ournefeuille 
gidecektir. Nazırlar, reisicumhu· 
run reiıliğinde 10 aiuıtoıta top• 
lanacaklardır . 

........................................................................................... 
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Türkiyede ilk açılan :s.-mnmcm 

Amyant imalathanesi 
Ismail Kerim 

h' Mobilya yapan Corc M. Pulman isminde Pariste bir daktilo müsabakası yapılmıştır. il 
ır Amerikalı, bundan yetmiş beş sene evvel ilk Müsabakanın hususiyeti, iştirak edenlerin göz_ Ü Galata, Mumhane caddesi, Eıki Loyt Han No. 7 Tel. 49179 

l'atakı leri bag"h yazı "'azmalandır. Musa·· ba1-da, yalnış _ ·:'i tiilGmum meırubatın filtrelerin,! e kullanılan (filtrelik), vapur 
l..!, ı vagonu, resimde içercfun gördüğünüz şe - " Nt. • k 'llde sız yazı orta.ya koymak mümkün olmamakla bera - ii azanlannın alelumum buhar m akinelerinde ve kaloriferlerde 
"da yapmıştı. Bu yıldönümü, ~sit edildi. Bu · ı k ı ( "' nı ber, gene kayda değer neticeler almmcıtır. Re _ i

1
! .1•ta uy.on için .u landan toz) ve kaba amyant hiyleıiz olarak 

~ sonradan yataklı vagon fabriaksı kurmuştur. -~·"';/ · ı d ı kt d 
-;;~~.._,... _____________ ..,. ... ___ :.;:sı::;·m~, .:;m:;;i:isa:;baka esnasında çekilmi.Ftir. Iİ una e ı me e ır. 

lnıilizler, bir denizcilik haftası İl Tal~, üıtübeç, tebetir, kaolin ve her nevi boya madenleri, Aıit· 
yapmalı kararlaıtırmıılardı. Bu i•ı' borık, kına, ıalep, cam tozu ve i una mümasil maddeler de toz e
hafta dört Ağuıtoıta PJimutta açı- L dilmektedir. 
laca:ktır. ::::-.11mr.manmmm:n:::r.:r.ıım11:1m::::::::::ı--mmmm:ı::::um:11mnmmıaıııa • 

Bu hafta dolayııile, bir ıergi • 

tertip edilmittir. Sergi için, bir ıe- s A 1 I E n ı· n 
ne:lenberi hazırlık yapılıyordu. 

Bu müddet içeriıinde müzelerde y• 1 
tetkikler yapılarak, kitaplar kar•t-ı e r i M a 1 1 a r 
tırılarak, lngiliz deniz )lorsanla -

rından Franciı Dreykin tarihi ge-1 S e r g İ S İ D d e 
miıi örneğinde yelkenli bir gemi "' d 
vücude getirilmittir. Sergide yer açhgı aireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
tutacak olan hu gemiyi yan tarafta!~••• Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 
görüyorsunuz. 



:ıiec Eva.ns bir yaz elbisesile Dans muallimi Çester Hal, "M. G. M.,, in yeni yıldızlarile bir arada, dans dersinden önce .. 
.,;; 

Mirna Loy son moda hir tuvaletile .. 
___________________________________________ .._ __ ._. ______ , ____ ....,.~----------------------------------..... ----.._----------·----------------------

Holivutta yeni bir 
cerevan •• 

• 

Halk, cinsi cazibe ve meşum kadın 
filmlerinden artık bıktı! 

Holivut, cinai cazibe ve meıum ka
dm filmlerinde eskiden beri dünyanın 

birinci sınıf müıtahsilini tetkil etnıİ§· 
ken, M. Ruzvelt'in iıaretiyle §İmdi ar· 

tık yalnız nezih Jeritler çevirecekmi§. 

Sefalet, çıplakl~ ve "vis" o kadar 
cömertlikle ibzal edildi ki, beıeriyet, 
doğru yoldan sapan her şeye kartı 

duyduğu bütün hın ve ittihaya rağ -

men bunlardan da bıkb. insanlığa ta· 
alluk eden hadiseler tetkik edilirken, 

görülüyor ki, her hangi bir şeyin ifra
tı mutlaka bir aksülamel uyandınr. 

Ahlaksızhk propagandaımm ifratı da 
-..7*da nezahete kartı büyük bir Hm 

pati ~ Fnmız pzetelerinin 
,...tıjma söre Hfahet merkezi olan 

P..Ute temiz ı~ im "tem" ini ele 
..... filmler timdi hi:tiik Wr raihet sö
rQWDWf. Pek tahii hir netice. Ba Jıa
.... memaı Wr •mette tatmin edilmit 
.ı.. .is ittihaunm llir iatiknha dön-
11111Deaine imkin •ar mayda? 

ifratla naliteye .......... reali -
.... - aizli, .. kirli derinlildeine 
bUr nüfus etmelctea 9'kim•MllÜf hir 
••nelen soma bGtün amt Mhalenn-

a ~ w.. ..........,..; ..... dönüt ıö
rinek hayret etmemeliyiz. Ba dönü • 
tin ilk alimetleri hatta timdiclen he
lıawie •tlaımıtır. 

a..,.t, -. ima, ...... mnzala
nm J1)Janbm heri iki ac:a ,.apqlk la
• ... filim Pi mitemadiym gözleri. 

mizin önünde çeviren sanat makinesi 
bizde bir bahar sabahının temiz hisle
rine , bir genç kız safvetine kartı de -

rin bir iıtiyak uyandırmıştır. Bu devre 
sanatkarlanrun bile kendi eserlerinden 
brkmamıt ve iğrenmemi1 olmasına im
kan yoktur. Ve ruhunda bu temize dön
me ittiyakıru duyan san'atkar halkla el
ele vererek, yorucu bir sefahet gecesi
nin sabahında önünde yeni açılan çe -
menli yollarda bahar şarkrlan teren -
nüm ederek yürüyecektir. 

İnsanlığı bugün üzerinde yürüdüğü 
çıkmaz yoldan kurtarmak için insan 
ruhunda çoktanberi kuvvetli bir kir 
tabalaw altında örtülmüı olan fazilet 
n iyilik hislerini mutlaka tekrar mey -
dana çıbrmak liznndır. yeni ahWa 
ancak unat lmra&ilecektir. En fazla 
halka hitap eden sanat olmak itıöarile 
sinemenm bu hususta oynadığı rol ~ 
biyiktür. (BaklmlyeU Kllllye) 

• Daima uzan saçlarla gezmeği iti
yat eden Coni Vayi.meller aaçlarıtu 

laaaltmııtır. 
• Çulia Rqt., doktor olmak üzere 

:retif tiriliyorda. 
• fren Heney ve Meri Karlayl hir

dirlrir oynamakla vakitlerini pçirir -
ler. 

* Mey Veıt, ilk defa, ancak iki sene 
ene) tür otomobil sahibi olabil.mittir• 

• Cin Harlov, :.abahlen asgari ye
rnn aaat yüriiJiit yepar. 

ŞAR~O 
Film çevire~ek mi, 
çevirmiyecek mf'?

1
• 

Pek sevdiğimiz komik Şarloya, • 

~imdi; )cimse itimat edememiıtir'? 
Ne cihetten mi? 

Kimse, Şarlonun ne film çevirece
ğini bilmez! 

Son filmi olan Şehir ltıklarının bat· 
lamasından evve1, bu filmin mevzuiyle 
hiç alakası ohruyan yüzlerce fikirden 
bahsetmiş ve nihayet işte o filmi çe • 
virmİ§tir. 

Ve o film çevrilirken de, kaç defa 
yarıda kesmiş, her sahneyi bir kaç de
fa çevirmek §Öyle dursun, mevzuunu 
bir kaç defa değiıtirerek, ba.§ka batka 
neticelere doğru yürüdüğü vaki olmuş
tur. 

Şarlonun çevirdiği filmler, ayni za· 

manda pek büyük ve insani bir mahi
yeti de haiz olabiliyor. 

Şarlo filmleriyle bizi hicftder .. Bu-
.ı:1-!.......1- ~Ilı. " • • ..l!-ml, eon "-- .-- aanupmz--. 

lıte - ..,lrciler, Şart ........ 0-
,.m,ı. tealdt etanedne nimen ona 
aeyntmekten ... seyretmek istemek -
ten bndimisi alanuyorm. 

Şarloman 7Gi cewirmek men olda· 
la film ele .- t.öylece imanlıiı .. 
bayab tenkit ..w,.ti..te olacak. 

Fakat dedik,.._ itimat eııliJmer.. 
Belki Şarlo Wr ... ~ film çevir

mi,.ecektir. 
Belki ele bitireli. Ve atitlyocla ..ı.:

lıJ'or. 

Neden ilham 
alırlar? 

'lJddıdatuı qaşalJışfatı 
~........................................... 

Horul loın~or~ Mirna loy 
Bir zamanlar Vilyam Povel'in kart· 

sı olan Karol Lomberd'm hayatınıhiç 
~rak etmif misiniz? •• 

Kdrol Lombard, şinema aktrisleri
nin evvt.'IA -•tine, rahatına meffun ' 
olmağa h~'lamrşhr. O zB!nanlar daha 

Los Ancelell~e bir mektebe devam e-
'ıl 

Holivutta her artistin hayatı pek 
müreffeh geçmez. Dertli, iflas ebnİfı 
töhretini kaybetmekte olanları bir ta· 
rafa bırakahm. Garip ve esrarengiz bir 
tarza kendisini kaptırarak, her türlü 
eğlenceden bilhassa kendini mahrum 
edenler çoktur. 

diyordu. ., . ..,J _ ~-- --. • 
Bir &İnema aktırısini buyük lüks oto 

mobilin içinde görünce, içi gader· 
1 

mıt··· 

Sonra, bir güzellik mün.bakasına 
giriyor, fakat Tom Miksin filminde an· 
cak beygire binen bir "Primadenna" 
olduğu zamanlar ki, halkın rağbetini 
kazanmış ve ıöhretin ilk basamağına 
çıkmıştır. 

Karol Lombardı, eti bulunmadığı 
için severler. Filhakika bu kızın hu -
suıiyetinde, sinema aleminde kıza rut
lanmamııtır. 

Gözlerinin reqi mavidir. Ve bunun 
için ekseriyetle ma.i pyinir. Oda

..... Witla ta)iab clötemnui man• 
clir. 

SaWı kocau da dehi1 oldaia halde, 
film cliinyumclald aelderin mühim 
Wr kısmiyle filmde aöı iuwiftür. 

Bir otamoW1 kuuma airamlfb. 
Heyeti, mealeli INmmla mehvolayor 

sandı. Fabt -1air Wr tedavi aetice • 
sinde yüzünde, açrlmıt kesili biç W

lisiz yok ettiler timdi eskisi kadar ai· 
zel oldui söyleniyor. 

Sıhhatin, bir aktiria için en lüzumlu 
te7 oldalana kanidir. Bol bol uyur. 
Ve jimnastik yepar. 

*Film dünyum•n en metbur yıldızı 
olarak, lqiliz artiıti lvlin Lay tanın
maktadır. 

Fakat Mirna Loy, bunların tama• 
mıyıe aıuıııe, nun mes·ut 1>ır ınsan ha• 
yatı geçiren kadındır. 

Sabahları kalktı mı, (saat yedide 
3 kalkar) evvela bir yıkanıp bisiklet ve· 
" ya beygire binerek küçük bir beden 

mümarsesi yapar. Yahut yüzer. On -
cıan sonra, gelip iştahla kahvalbsını 

Y< 
•r. 

.Müteakiben, bir duş yapar. · 
r 
~1rtrk günün bu kısmmın spor fa .. 

lı bitn niştir. 
y ., gelir yatar •.• 

M~'ı 'la Loy'un, iki tanecik te iptila• 
ın 

ıı vardn ·: 
Eski 1 veaaiki toplar; hem bebek 

kollekıiyoı nu yapar. 
Artık "!lUll diilckindan dükkiına do-

letarak .:• A vrupaya her seyahatinde 

daima &!.~edan arattırarak toa111 
. ~"" .arihi bir lciiıt parçMI ... 

bD' vesika, 1 1.. tlı w d" .. 
mak için ta uı ta ugrapnumı uıu-

nebilininiz.- ığı bebekle--, muhtelif ...a. 
Ve toplact ...__1 .-...f_! • • I 

Jetlerin milli lıı, ~OIUUDICDDI llJllUI O • 

makaaticlir. ~ • 
M

. _ .. _ z, c!okuzda yatafa ,.,.. 
ına, __,an. ..1_1 

B• u .. _,,. ._ •ıyarak uykuya 111U " 
rer. ır IUUI .. oııu 

mak deticlir. 
11

' •• 
V bir da fı da pek aevdiii nıu• 

e yan n k .• --~1.-
.kid 1 · uzere, - ..,... 

ıı en ayn mamaı • tla "= • 
ı»ıu ça tınama~ ... 

k~ıuıunun kafa11·e:uaarak ancak ker 
çın - radyosunu r lmak • . ...1-..1- " 

di . "d ... . kad er-• ıtiya-•t• ecegı ar Sc): 

~dı_r_. ____ ~--~--ö-,----------..-.: 

Holivudun çok meşhur moda müesseselerinden biri, mevcut modellerden istifade ederek, ka
dınlar arasında fevkalade rağbet bulan yepyeni tarzda şapkalar yapmıştır. Resimlerimiz son za
manlarda şöhret bulan yıldızlardan Beti Furnes'i bu yeni moda şapkaardan giymiş olarak, onlann 
modelleri önünde göst.eri.Y.or .. 



bin:vıımn en yülmek ,...... ._. • 
~eı-"ka ile Almanyada llaluma • 

• f l i· c ı Paviyerada yapılan bir 
~ il h .. ::ası r.ı~tanet ft ::rik..ldjlg i
-._ • '!e b'!r İ:ld?n fazladır. Ba t.ca-

Küçük T aqqareci 
,, 

1 
-1-

Bugün henüz yerde~; çünkü ufaktır ya.'11Jl, 
fakat yarın olacak bulutlar arkad8§Illl .. 
Tayyarem yükseldikçe, göğe değecek ~nn ... 
Küçük kuşlar, havada akıp giderse nasıl, 
Ben de öyle semada uçacağım muttasıl! .. 

-2-
Bana gökte yıldızlar elini uzatacak; 
Tayyarem bulutlarm kucağında yatacak; 

1 Sesimi duyanların kalbi sık sık atacak ... 
1 Görenler kaldıracak başlanru havaya, 

Ben böyle yükseldikçe yaklaşacağım aya. 

Talebenin dertleri: 

Kamp hayatı 

Gazetenizdeki (Çocq.M:Jj•~: 

da blz mekteplilerin de 

k<Ste ayırdığınızı memn 

dilm. 

Bir kaç ıeneden 

tatil menimlerind 

. -3-
Mavi boşluk içinde süzülüp akacağım: 
Yer yüzüne daima kuş gibi bakacağım, 
Kocaman gözlüğümü gözüme takacağın •. 
Sırtıma giyeceğim ceketimi meşinden, 
Daima koşacağım bulutlann peşinden. 

-4-
Pervanemiz durmadan hep çalışır, çabalaı, 
Muharebe olursa savunınız bombalar. 
Tayyareci yapacak çocuğunu babalar .. 
Düşman! Artık bu küçük Tayyareciyi tanı, 
Kanatlan altında saklayacak vrtam ... 

Aşık muhabere: 
• M. Nept Beye - Şiire iaticladı

mz Yll'. Bira clalaa plfımmt (Vezin 
Mf!""-..r-••,.) fİİrİa temen.iai leflcil e • 

• Wna kanalmu. 
Raif Necclet Beye -
ile siMeriJmittir. 

• Nejat Beye -
• Wr kaç 

obp-

En uzun bogıın 

-._irtifaı yi:-: on metredir. Fürilıra • 
cht:ndan tcjl::aine çılnmk ... U.. 
~ demir merdiven ftl'Cllr. 

AYrUpa baJ"YWt Mh~tluU.. sör
d6iüm6z uzan hoyanla " uzaa .. • 
caldı bayvanlarm yecli metre irtifada 
olanlan çok söriilmiiftir. Halhaki Af. 
rikadan bir Alman airkinin setinliii 
deve kutu ıwrincler. nhti Wr ı..,... 

t Vmecle•n am yalnız hoyna bet buçuk metre U• 

Şarki Anadolu 
..._ hrio Anadolu deaU.. Erwam 
~._, Anadolamın • eotak ,.le • 
~ aa)'lhr. Araf...... 2.000 
~ kadar Jilgeldlr. Yuna pek pd
~ 11cak1ar olma. Flllmt, latlar, çok 
~ .Eıawumcla ....... .,. ka· 
~ !'r-· Toprak ....-n ~..aın 
....... karla örtülii kalır. 
trz...w, EskiteJıir, Anbn, ilah· 

hemen bir arz clencal &s.inde 

ne tatbik e • · 
alınır. 

nu 

Faqdalı Bi 
Havanın sıcaklığı ve 

'- memleketlerde kıtlar pek so- hareketi riizslr 
Jlzluo pek sıcaktır. Bur memJe. da ıetirir. O ı..lde riD.r 

ise laılar, yular az aıaktır. laatmclır. Bu, bun pek .Wdetll o • 
huı yerlerde ,.aimurlv fazla, Jur. Aiaçlan devirir, nleri ~. ,._ __ _ 
,..._. u, .... ~erde hemen Hannm mevcudiyetine ft hiitin 

)Qkm. botlaklln doldannuf oldaiuaa Wr mi-'ir çok yeri_. riiqirlmm eslik· sal: 
Clpbel• hir dejildir. Bütiia 11un· "Aizı apk hir fİfe aha, RJ'llll icl-
' Jeria iklimidir. Biz timdi iklimi ne clalcbrm, fite yaftf Pftl .. ._.. 

ptiren sel.eplsi ötreneceiiz. aizmclan ıüriiltilii - .... ile 111 

ifa .. sözle söriiJmec1iii isin pek ba&beleri çıkar. Banlar Iİfeala ~ 
ldınae INnan nrbimclaa Wle ha- ki bandır. Sa içeriye clolclukça hanla

dejildir. Halhaki han nrdır n dıpn çıkarır. Bu ban nereden,. 
...._ tlllıc mijhim fqdir. Onıaz •tef Jh· liyor, tite niçin ...... sa ile clolaftl' • '..!:::' barvan, nehat Ylfl"'U· miyor? Sa ıi.-m içindtld .. ft71 itip 
'• • IUcla boiuJmak demek IU• çıkarmadıkça ~ye p-. rıra m 
-..,.- 'Sine sinnek n orada baTUm kal- kabm içiade •JDİ ....... u, o kala 
~ _,_ almamak cl.aektir. alabileceii miktarlarc1a iki ciıim Wr • 

Lı,. ~ llldiae, baYIDlft sörii)memekle den bulunamaz. lıte böylece hir taraf. 
~ laüibten mncat Wr ,., ol • tan ban çıkar, diler taraftan yerine 
• ....._ pelrall u'-t eder. HaYaDJD ıa ,irer." 

iki boks şampiyonu 

.. 

Bir ıra..,i aıa ile doLlunmu. D • 
MJi ,._., • ...,. ' .......... -
..................... .....,.? 

Bir teati,. llala ıa kıDJanu. c1w
bai teatinin Gstiinde .. clam1alvı w • 
-"La:.&:-: ~ ....L • • na ... _ ..... ,.. .. 

Bu dunl.m odada IN1unaa ıu ı.a. ..... 
Kmk Wr ......_ pupaau o saret· 

le ıiDep Jro,amas ki, siya da ..... ak· 
aebin. Da..- ıöreceiiniz reaklere 
cliklrat ediaia. Mulaeldnık yedi renk 
tesWt Necelninizt 

Kısa gol/ 
Köylünün biri yolda duran 

bir çocuia aorar: 
- Oilum, hapiabaneye ıiden 

en kıaa yolu tarif eder miıin? .. 

Şeytan çocuk, köylüye ıu ceva· 
bı verir: 

- Saldaki ıokaia aaparım ! 
Soldaki Ç&111nm batında bir mü• 
C'evherat majazau vardır. Ora • 
dan birkaç mücevher çalınca, 
aordujun yolu çabuk buluraan ! 
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Çocuk Sayfası Kuponu 

26 Tenpnuz 1934 

zunhıiuadadır. Gö.deai .e baaklari· 
le beraber bütün munlufu doka met· 
reden fazla imit• 

Bilmediklerimiz, 
Aaadoluda bilmecliiimiz hir çok 

19yler vardır ki, çok meıburdur: Kii • 
tabyanın çinileri gibi, Eıkitebiria tui· 
la " kiremitleriyle (deniz köpiiG) 
denil• yamutak beyu maclen qyuı, 
Siftllll çakılan, Tokadın WaraJıiı, 

Ermnım ve hnalisinia ailü it\eri " 
sa.at tezyinatı n kuyumculufu, Bur-

• sanm teftalisi kadar bıçakçdıiı ela met
'-lırlt burdur. 

Erzununcla lrilrkçiJGk ye ~ 
... ~ n.lemlfdr. 

1 

Bir pazarlık 

buialerden Turgut 
ı Beyojlunda ıeçirdikten 

a bu yaz Boiaziçine gitmeğe 
karar •ermifti. qyalan -.apur iı
keleaine nakletmesi için bir araba 
çaiırdılar. Turıut bey arabacıya 
tonlu: 

- Bu eıyalan köprüye kaça 
ıötürüraün?. 

- 4 Kitıt .. 
- Burada ne etY• var ki dört 

kijıt oluyor?. 

- Çook dolap, sandık, mandık, 
ayna, mayna, karyola, maryola. •• 
Daha ne olıun?. 

TW'8ut bey arabacıyı dikkatle 
dinledikten aonra: 

- Pek iyi, bu eıyalarm yanımı 
iki liraya götürür müaün, dedi. 

- Pek ili .. 

- Öyle ise aandıiı al mandılı 
bırak, dolabı al, molabı bırak, 

aynayı al, maynayı bırak, kar;o
layı al, maryolayı bırak. 

ilci köpeğin muvaf f akıgeti 

K-tlada n ldiptlderi arumda ıdc uk ko.-. yibme, atlama mü...,..., .. 
n ~. Yabrda remni ıör diiiünüz lıöpelder (Yüksek atlama) ,-. 
ftflumda hirinci plmiıtir. YÜJada kot ma n atlama yanıluı yapılacaktır. Ba 
Yll'ltlara İftink ec1m kÖpeld• cins " hoylara a,....lmalrtac1ı • 



._..••"'\. Y••.• ,._,. •,'''\t, 
. 

Caziantep belediyesi şehrin 
ihtiyaçlarını tatmin ediyor 

lzmirliler sıcaktan K 
ağaca akın ediyor 

Yol ve mailrif faaliyeti·Nümune köyleri yapılıyor • 30 ötede gramofon "Nerdesin,,i çal 

• 

ağustos balosu - Soyguncular yakalandı beride bir grup Ramona'yı söy 
Kilia Ye Nezip'in bazı kiylednde lanir, (Hususi) - Havanm ıı· Bir tarafta on ~ ollll 
puaaiyon açılmuı kararkir oldu .. cakbk dereceti ı&lıede 3S i bu .. , Jm Ye kadınlar ( TOi 
imadan faaliyete ıiritilmfttir. lunca herke. buram buram terli • yorlar. 

1or. Haftanm altı aünü bir türlü Otede sramofODaD w.f 

Yullartda; Gaztantep mezballMı Altt11 ...... .,. 411 1 
Gul aıdep, .(Huaaat) - Şehri..! .addı ........ .......... 

.... w.lbıe reili Ahmet Hamdi ....... ~ ..... tutlur 
fln:..,... takcllr bir faalirte &Öl- ........ •' 11 ... , .... 

tr l?Nir. Yb Jinnl 1tbı lira c1uia W• •lldiatMlhtıılst.&llr. 
.. .....,. ~ Y6aati Gul ..... ..,. ..... ..... 
......... phplm .. clır. BeJe. ... - ................... ... 
.,..... •&du Mnla tarbı • • · 
C1tlm.dt eılmalrla beraber teni • palı m~larla 
mab hltmekiiare bulnaıa müatak- lumır. 
W welalr pllnnn hitamında belll Halk, .....,. ,.... . A •111 

.-.ıtır. Hamdi .,. ................. --·· 
Belecliyanis ı•ı eewl •s.ı., ahitdli ,..ı Mr tok .. • 

laraada tehrimisde çok mftkemmel Jll'lı itlerde ....,,...,_ I•• 
Mr eWdrDi teaiaatı 'riicude ptire- ni ederiz. 
nk tehrl ldmilen tenYlr etmlt •• Önhaüzdeki den ••11111 .. a 
&pi aeae aarfmda femıt bir mez· çdmak üzere Yiliyem.ls .. llia • 
W. ela lmta etmlftlr. btmda ota •aıt ilk m..W. ... 
la MDllinde tebria ortuı ad- taluma ltqfammtbr. A,,... 

Cledilen maarif psiwa kl...ıne 
Wr tehir apr aaati Y&Zettiii gibi 
933 ıneslnde de Kırkayakta bir ço 
cuk bahçesi 'rilcude ptirmiftir. 
Kemldr BIJlk Gazi hulftl'I da hu 

Diiertaraftan tehrinliz HallmYi k b·ım· Son -:ı 1 d L•~;ıı!•- ı--L--!, ___ -t!__ll'M"_u Hilmı· aeçme ı ıyor. 15 .. n er e 
.-ı.,_ ua ...,... ~"urr- babdan e.en lzmirin me,hur "in-
Beyin reialitiııde Utettiii birtop- bat,, riiaıin da lreaildi. Onun ye
luatıda merkez fiaza1a tabi kiy • rine karadan aıcak ve kavurucu 
lenlen oa '-ıflılinin aümuat köyü bir rüzıar geliyor. 
....... lllala .... ilati,..Jarnua ... 
•ial.t .............. H• ı..fta Çepne, Bozdat, Yamanlar gi • 
.. ...,...... wldb ~kacalı .ı. bl cifti' yayla ve plajlara, lıtan • 
..,... h ... ,... ..... t, ._,. • hula ıitlemiyenler, hiç olmazsa 
Ilı, .._,, N ıtık, Yt Jsuallsu ....... ltiDlerini hot ıeçirmek için 
1" ,ı•ı .,. .alaba Ye ..._ ifle. çare kluyorlar. 
*'- ••pukbr. lehircle bunalanların koıtukları 
ı Mut lJllitl•-.laa lauiraa al • en ,U-1 1• (Kozaiaç) tır. Bu· 
._,...._ ...., .tll,..._ Ahi raaı lsmire tekiz on kilometre me-
llacle klJ •• kuabalaru DdlJar .., ... , clenisdea 150 - 200 met· 
.. Jtierinin. nrdikı.t clefterlere re ,UU.Jdikte ~rin bir koruluk 
ittlnaclea ın.JiJe .._,. 70l42 Ye pmlıktır. 
aldı .aı. Ye bJiflls ..... " 0-, alut, incir, aürıen, çınar 
17781 bJlteS. nı..... ıt•.... ...,.... tık .. lıelerinde öbek 
Jitala 11._ ..._..k .. ilmlftlır. IWr aileler obnrlar. Kızı~llu 
Teeblt _ ......... clftaa .. ll. .._ n .,,., ... Milan yemye • 
• rl r ı &. tiLllf. U•kta, -ıt.pt Nmi,, nin 

""u.ı_. .. ıt.IM,, tinde halıaet • 
lı•ı ... ....,.lıtN 1 \-' 1111 ...,... Ye .._ arkamıda ....,..... ao.,.... nrllmek lrlrfnln blr klteal eerap aihi gö. - ······- ........ ,,. .. • ............... .,. h Wo • "';::;...,., WIS.a.m. n aecadeı-

._ 
0

-'
1'-,_..,.• ..... el ~r~ıtıda""'CiaJF.· 

-!~iiriiiltJll'.'M..,,i;;l~~.-S.-
ria 'fi ha7" ıJ.9lu bir rüzıir, deı
aisi n 1"ll 1-llan ıalıyarak ıe
ı,... . 
.., ... Wr. ,.-, orada ellilik 

Mr ... •lnanlda sallanıyorlar. 

~:a'ü:; .ı-ı..ı.. ınr P Grafol~i müteh8SSISl1DIZ bazı karilerimizin iki türlü 
&anlan• ulah edilnıit Ye mezba· ~ k d• 
liada ı.1r ıüoratanr, wec11y. d• yazı yazdıklanndan şikiyet etme te ır. 
"-inde tR ndikemmel l»ir ldltlp. 1 uı .. bir aabada mu.Ufak ota-. Dolt· tine ltlma& çoktur. Z~kl ve mtldeb • L"--- ._.:.. -~'--:..:.. ---:-:-..: ......... _ .. ...,. 
.- - .. cuumar- INlerd'lflll.. ._.. •- lamam MrlriJe11Dc1ım .... 4'1ildlr. birdir. 

Son i1f HDe zarfmda tehriJa tuplarına ı• "9'I ı.... ı.ara. a.flıdr. <'-'P'ılıll•D *"' 10- (Ortlık&J) s. 7 K. P..Uliı 
• \'ılif ,.ı.n-, caddeı.., ~1- atla ... •llhld ...... we ......- ...,.,_. de _,....dlr). Asabi q hayalpcrverdir. Kimseye iti-

l •_._ lak ma& yoktur. Çok çabpr, u kazanır. 
lara •e maarlıldara yirmi bbMien ,.. ...... re»• 0"8'!!,!.. t - <•skaı) 'lll la4lt Mltefth· Zeki ve muhakemeledir. Hafızatı kuv-
fula fidan dildlmiıtir. Enelce 1 _ (AllbN) il. z. "-le s,o- hlm ve mUteceall tfpltf4en. lelllaı vettldlr. Mualktye t.ttcladr vaTdrr. MUa-
Ur ft ........ kalabalık Mr Jerha- Jat .,........_ ı.-...... lebltW*. )'lllllM• enel Wdt&f et fpW. Jla ili· rif ve ctlretklrdrr . 

.....--- ...- yWr kuawa: LUnnaaadan futa ev· 
M o.a JUllll tehliketiae maras As ,.ı.a llJla'. m,uar deltkllr lluk hamlı olupdur. Kimseye ~dı yolı:- il - (f..,.) P. N. LilL: (lıfektu· 
WPhlalMlaa dolayı hariee P • e.ltdr. V.,_ ullr. tar. Boan futa mhrlftfr. Heap itle- ._,. lld tlltl JUi • JU•fH'•' 
_.._ &lln11&1 Ye bıçkıcı .....ıı • Z - Ol •> C. Jl..t B.ı lebat • rinde muvaffak .ıülllr. t~ llu&rte ,..ı çok Ja!"m'I ta---a.-•-- _ _.__. __ L Jllr ......... Ket ..... ......n ra6m iılldll •JWQID.) Aabf ft aY• 
• ..... -._...- 7-.nu-~ laf Üllelr p,.et sistir• URIJ llrlr· 7 - (~ Melllult 11..-ic Kıı - pa ........... °"'9'1dlr. mm..,. 
-t ..... ,_ aaldeclilmiftlr ki, Zeki 99 fuldlr. D_.._ lJlltlr ,..,_ Jams w uab1 tlplerclea. N•fliu itima- ltlı ıı• ,....,. Buan •e.df, lua 
.. -, .... .ti-'- .pikı >el ltir Jlıl..a...ı..L.L• eh yoktur. Hırçmdn'. Geçimsizdir. Hid- -~......._.'-.Muhitine ltbnat tel-,_ı ,._ 1DU1D1 ... er. WNUOA o itidal muJaake ._..... •---
...... puan laaline 181miftir. 3 - (T .... } M. Arn•.,.ı 118- detlendlll aman •e me- lda ..... Vefamdır. (llulaltlnl ft 
İ8llDa .. l •"'i,..de inam .. tereclcllt "..,....._.. SJmHye linl kaybeder. SUk\lnetc ibtt,aeı.,... • ,..... •1tıwı ~. bnk. 

-:.11- 1..a. _,__ L-- .LL-..____ fwlı .. M • wı. ler •nmı . Ve- dır. Kanaatkar delildir. lltlfrfıtir. e.tıı•ı lılr delltUrllk huaule ıelmlal 
UamlW9 -

1111111131 
......... Ye ~ 1- (C..1:) Hü1a H=---t-ı (Mek· 

.... .. L-n--1 1--.1 ı,._ fw ohalllrla ....... .,... ...... ,..,- -,-... .... ......... ) 
ft•P -.sı ,...... • ..- • 11A&I ......... - ....... M ttırın -'" --"''"'· 11 _ ,.. _ _ , - •· •L-, c-.... L.. ... ı__._ llllrlHlr. lla'- n .....ımcr. 1.uuuu,...ua ,,-- ,,.--.---- ,.,..... ..,.. .._ • .-

.1•rle __..,.___., 4 _ (r..lr) .,_. ••&ıs u. Oot1Jr ,.umuı td1D edlyorqm.) llad- twll ııan Utla lalrfltrlJI• ,.._.... 
- lel • 1 ....,_ i ..... ılle -"- ...... bMLad ._..._. A ,.... • lt*d• .....ıfatr olamu. As talltaP Ve .. 11tr 11tlrdan fula olmam.) 1 ; .... .,____. • .... ..... • -.- .......................... ..... 
... :.._· _...__ - ._ 1-.ı •· v-•~ . ...., ,. •. u.. - r- Dl' w 
----. ... • ,_ ri- her -den tevelıhUm eder. Ka- • • .-a.-.-Llll-I- Wr ., •• fuJa Dadfilf'Nr*r, .... it- ,,_ ...,,, 

..... .....,. ~,.- ,... .... ,..mfü... ..... .. . rarmdlr. tarafa meyi çoktur. 

............ -:_~~.~ ....... ı-cP-.•>R--...Şildı 
Msalft-tsem.al muaC11111191Clu-. 1 _ (lı .... ) il. r.lilı fnatçz Sofukbnlıdlr. Knbrıs ve •bt ~ 
Mrta ,....tal'Qldaki 1&tıcılar1a tlpJenlen. Jlabllt hıll••• lllle ,.ı. c!lr. ttlllfpervenlil'. ZevldseDm sa161-
ı•a,. sahıta memurlan " • .. badi fUdrltri ._.... .., ..... ,., .. ,. ............. Mtllrff •llldir. lftf. 

ir tuMlam. Olt;GJe, me • • 

llOTı - llfı•'ı .... Zlld Nm 
..,._ .............. 111 .. .... 

••ın ., ... At... ............ ..... ............... ~ ... , ..... . 
1INe, llriilılll•tt• WA• tôlilhıl ... • 
rMeBm 

• 

deain,, i çalarlrn, beride 
"Ramona,, J1 dinli7or. 
bnda süael bir taapp 
Yilcut a1dararak claat 
rillüyor. Dialeri 
JDtık, llaÇI ....... lral'llll! 

,.dil bir lresancı rakı 
me ile Wrlikte kırk ....... 
dum atık) tarlaaau 
anki çalıyor. HaYUUD 
ne kartı 1Ju aes hot 
ama, tehirde yananlan 
rak, bu kadarına aldırao 

Arlannda ancak 'l;,ef 
mesafe olan üç pmar, 
akıyor. H..,.inin de ıufll 
den ,Uzel... Aiaç dalaflll 
iuatoı 1.keklerinin seılerİ 
tmltlarna DrfYOI'. 

Sekiz, on aaat bured• 
içen, llJllJall, OJDJIUl Ye 

kıcı 11caldarmdaa., bir f 
elan ıelir piri ... ba 
sak yq.,.alar aJl'f lmak 
lar. 

Bai aralanndaıa ara 
mobiller ve kamJOGlarla 
han yaz içinde-irir bahar 
gibi oluyorlar. 

Kozalacm aGulHlini, 
tini nrahathtım, dört 
bir çocuk, çok yeciz bir 
anlattı. Aynlacakları 

batına: 

- Biz buraya ta11nal~ 
buraaı GOk güzel!.. Dedi. 

Cinayet 
Adam (H...t) -

lcö,ünde blr eina7et old 
mali Safa Beyin çlfdlli 
lelik eden Haaan adında 
karı11 Du4a'111 tabanca i9' 
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Hazinenin • yen 
on s Yf a adaki resme bakın!-

~hıl A . . 
&o ar merikayı zaptettık-

llra, Surani denilen ovada 
tut, kırın d · ı · c1 ade h ızı eı-ı ı a amlara a· 
~ek t ane yağma edildi. Bura· 
ı kırrnetli mücevherlerden 
ll'ııs sa l ttr · nenı er talancıları zen-

~ l, 

ıı beki 'I be enı meyen servet, isti-
i, ~~~ların hırslarını tahrik et 
d ucevher1erin tadı damak· 
a kalmıştı. Hemen grup 
c~·,1 ' 
,···-.el-, hnu i kür :·k küçük 
''· • :r 

ı i ·"-1.:il c·' - -·· • . .,.. .,.-p-,..nm 
tıde • b . '": • _.,.. .~ ... 
tile erı·.urJde taharriyata 

1 ()k r ... 
~ a. gesnıeden, bütün kıt'a, baş 

-,a tarandı 
'r • 
. lntzılarm ''t b l · m"'bet-taı mu e a u ... 

ana ut1r d B d' w ~ı '3 a ı... u ve ıger 

b il~e:e bağlı olarak, Amerika· 
( ' tı katli~ma uorad, Garpta-

~~··k u • 

" ll servetlerin i1': men~ei, iş 
~ ca . 

e \' nıyane yağrealardır. Bu 
· qrf:ıg~re~ h:ırc!<etini bilhnss:ı. , 
ı1' id ısr:ıınde bir canavar ser- , 
J i ~re ediyordu. Adan Porte-

o an Antuffel kentli elile bin 
~~ adamdan fazla öldürmüş· ! 

jı ta.ı:etindeki adam!ar!n kılıçJ 
, ~eçırdiği İnsanlar ise hadsi:.: I 

8t~dı 
t trn . 

~Zdar ona "beyaz yam,, dıy •• 
' 1 el) ~ I3ım ~akmışlardı. Onun 
rİI ti Ylıyerek, çocuklarını kor· 

ardı 

~ll.lff 
0 

l'd f d·1 . dı 1~ e en ne ret c ı mesıne 

1 ı~ \t~ehep, onun, başka kadı 
t gra§mayıp mabetlere mu· 
olnı d. n asıy ı. 

~}'a, ·· ~ l:/ Yamyam, nerede kızılla 
i hr ibadethanenin mevcudi
~d '-htr alsa, oraya doğru a
t! er, "e onun hücumunu ha-

~ ata~ Yerliler, binayı boş hıra· 
"lt, l • 

ıı ka. Çtttdeki mukaddes emanet 
~ t· Çtrtrlardı ... 

ter b 
1 !tt" askını hab~rslzce yapa-

t '•~ \t~e,,herled yakalayamaz· 
~a:? "a ., · • "'aman \ıa_ l .. - my ... m,,, ış.c o- , 
"r!l'1 .• • .ı· K Ilı) ,,.nı gostcrırcı. ırmızı 
arı 1 y~,. ... 1 ... r· s .. _ ..... . 

.... 'iall~:ınleri nerede snkladı
·~ b erıni :;öyleyin ... - diye taz 
\~ "1un.urdu. 
t i\~adaın, Fittikin ibadethane
o~1 ence eder, söylediğimiz gi 
lne'rı kılıçtan geçirirdi ..• 

l~liktAntuffel, bütün ömrunu 
.,, f1tıd e geçirdi. Fakat, kızıllar 
oJ~ bit- d~rı da kendin.e pek müt· 

'le .~\t lişrn.an edindi: Şatki ... 
1~ b:darn., Fihikin ibadethane· 

,ıı tııı, ! kahini idi. En büyük din 

e~ ııı,b~~~d~n biri olan Şatki, ken 
~ 'cır:ın ::.ıukaddes taşlarını 

~lıl~ı tn ellerinden kaçırarak 
e~ ~da,1 A. a. kalmamış, aynı za
,; 

1~ ~ .ntuf feli, uzaktan uzağa 
il ~ ~~· o ... ~~ ne tar.af a doğru 
ıJ~ ~. tr~ Cegını önceden haber 
i ~.'.ttı... da!larını sıyanete uğ

''ıh 1 .t~ ~l>et "b 
if• ~.~ Qa ' eyaz yamyam,,m 
4 ıı- ~·· o, Yemişti ... 
; bih.ı llll, Yanına hizmetkarlık ·'"\leh , 

'lıttt. b ~lunuyormu§ gibi so-
~·· elınde k ..... h · ~ .. li~?tta n çe tıgı ançerı , 

dl ·l'i}'lete ı;:n!n kalbine ısaplamı~-
Ô~ ltt ay kırmıştı: 

>ı.. e hen dı' .. 'f . 
,··ı ... A. • nı vazı emı yapı· 

~ el\ ttık, ırkdaşlarım, senin 
ttiııı ~a.sun kalacaklardır ... 

l'ıı~~llt ~ kahramanlığını, bü
~... lirn. ara şecaat örneği ola-
' ~ftl 8.?ine1erimizin saklan-
~i}'e ~trıa terkedilmiştir ... Ben, 

ttadar ·· · · 
\ta~ir • uzerımıze terettüp 

eyı Yaptım ... Biliyorum, 

bu suikast üzerine en zalimane 
bir tarzda öldürüleceğim; fakat 
gam yemem ... 

Hakikaten de, iki tarafın iki 
mühim elebaşısı öldü ... Fakat, düş 
manlık ve takibat, ortadan kalk
madı! 

Bu sefer, oğulları, birbirlerini 

Sovyet Rusya yolunda 
Türk sporcuları 

ve denizcileri
har eket ettiler 

kovalamağa koyuldular... •• • • • 
Kırmızı derili adamlar, düny~ Gureşçılerımız, futbol 

yüzünde, evvelden milyonlarca ı· • •• R 
ken, sonraları, ancak binlerce sa- mız bugun usyaya 
yılmağa başladı. 

Bunlar, heyhat, kılıçtan geçmiş 
lerdi. Ancak, kırm!Zı derili insan· 
Iarın kahraman din reisinin oğlu 

Hinto, üzerine tuettüp eden va· 
zif eyi unutmuyordu ... 

"Beyaz yamyam,,ın oğlu An· 
frenin takibatından, mukaddes e· 
manetleri saklıyordu. Eğer bunlar, 
ilelebet bir yere muhafaza edile
cek ve hiç ortaya çıkarılmayacak 
taşlar olsaydı, mesele basitti! Hal 
buki, muayyen dini gi~nlerde orta· 
ya çıkarılmaları ve yüzlerce, bin· 
lerce kırm!zı derili in.sana göste
rilmeleri icabediyordu. lşte, bu 
cihet müşküldü. Çünkü hala dere 
beyi gibi yaşayan "beyaz yam· 
yam,,ın oğlu Andre, babasının 
ananesini takip ediyordu. Bu me· 
rasimden iı1tifade ederek, mukad
des mücevherlerin nereden çıka
rılıp nereye saklandığını gözetli

OUreşcilermizden bir grup 

yordu. 
l~te gene böyle bir dini mera· 

simi müteakıp, Andre, babasının 

can düşmanının oğlu Hintoyu ya· 
kalattı. Onu, gene kendi sadık 

yerlilerine tutturarak, çiftliğinin 
avlusuna getirtmi,ti. 

Yere yıktırttı. Yedi aırımlı kur
şun uçlu kamçı ile dövdürtmeğe, 

kendi de şu sözleri söylemeğe baş 

ladı: 
- Bana bak, Hin.to ... Eğer su· 

allerime cevap vermezsen, halin 
berbattır! Seni ne zamandır takip 
ediyorum ... Fakat, bir türlü mü
cevherlerle beraber ele geçiı·emi

yorum... Bunların yerini ancak 
sen biliyorsun ... Ancak, büyük bir 
meharetle saklıyorsun ... Dini bay· 
ramlarm arifesinde ve ferdasın· 
da, nerelere gittiğini tesbite mu • 
vaff ak oldum ... Sazlı gölün kena· 
rındaki kayalara iniyorsun ... Ora· 
daki taşlar arasında bir şeyler ya
pıyorsun •.. Herhalde mücevherle • 
rin saklandığı yer orasıdrr .•. Ger • 
çi, kıymetli emanetler üzerinde· 
dir sanarak, 11eni tutturdum, bir 
şey zuhur etmedi ... Civarı araştır· 
dun... Gene de yok... Lakin, her· 
halde, seni şimdi oraya götürece
ğim... Eğer mücevherleri çıkart • 
manan en müthiş işkencelerle ge
bereceksin ... Bu yediğin kamçılar 
hiç kalacak ..• Haydi bakalım .•. 

Güreşçiler, futbolcular ve de
nizcilerden mürekkep sporcu ka
filemiz bugün Sovyet Rusya yo • 
lundalar .. 

Gçen seneki ~eyahate çok ben
ziyen bu seneki seyahatte, atlet· 
lerin yerine yÜ7.Ücülerimiz iştirak 
etmişlerdir. 

Güreş taknrumız en kuvvetli 
bir şekilde şu k:ıdro ile gitmekte" 
dir. 

Çoban Mehmet, Adnan, Mus· 
tafa, Ahmet Saim, Abbas, Mua • 
ta fa. 

Yüzme kad;omuz da budur. 

Naili, Orhan, Suat, Cihat, 
Ahmet, Mehti Beylerle Leyla •ıe 
Cavidan Hanımlar. 

Fut bola gelince; bir çok im
kansızlıklardan dolayı, hu tcikı

mımız oldukça zayıf teşkil edil -
miştir. 

Giden oyuncular şunlardır: 

Avni, Necdet, Rıdvan, Yaşar, 

Muzaffer, Esat, Fikret, Mehmt 
Ali, Şeref, Feyzi, Nuri lzmirden 
Sait, .Ankaradan Bilal, Süleyma
niyeden Bülent, Ali lstanbulıspor 
dan Sami, Reşat, Hasan. 

Sporcularımız, Sovyet Rusya
nın muhtelif büyük şehirlerinde 
bi( çok temaslar yapacaklardır. 

Geçen seneki seyahatte, en çok 
muvaffakıyet kazanan giireşçile

rimiz olmuştu .. 

Bu sene de, gene bu şubemizin 
çok mükemmel muvaf fakryetlerle 
döneceğini ümit ediyoruz. 

Yüzücülerimiz, ilk defa bir 
seyahate ve aşağı yukarı beynel· 
milel denecek bir temas yapacak, 
lanndan kendilerinden, büyük 
bir şey beklememek lazımdır. 

Bu sene de gene yegane ka
zancımız, genç sporcularımızın 
tecrübe ve kendilerinden iyi yüzü 
cüler görmeleri olacaktır. 

Futbolculardan.sa, her halde 
geçen seneki neticeler~en fazla 
bir ıey yapacaklarım ümit etme· 
mek, sukutu hayale uğramamak 

için daha doğru olur .. 

Sporcularımızın, dost Sovyet· 
ler elinden muvaffakıyetlerle 
dönmesini temenni ediyoruz: 

Yolunuz ve taliiniz açık olsun 
çocuklar diyoruz .. 

Vakıt •• yuzme 
müsabakası 

V AKIT her yıl yaptığı yüzme 
müsabakalarından birisini de 10 A 
ğustos Cuma günü Modada yapa -

caktrr. Geçen sene bu müsabaka· 
lara (250) denizci iştirak etmişti. 

Bu rağbeti gören refikimiz bu se· 
ne bu müsabakaların daha cazip 
ve zevkli olmasını temin için güzel 
bir program hazırlamıştır. 

Bu uzun tehdit nutku esnasın- ,7 f K k ki•• b •• •• 
da, Hinto, boyuna kamçıları yi- e a.;. um apı U unun 
yordu. Yerde kıvrım kıvnm kıv • 

ranıyordu. Nihayet: • k • t hl• """ • 
- Söyliyeceğim ... Yerini ken • ) } e ıgı 

dim göstereceğim ••• -dedi.- Haydi, 
sazlı gölün sahiline gidelim ••• . . 

Hinto, sazlı gölün içinde, bo· 
ğazına kadar kenara daldı... Bir 
taş kovuğunun içine elini soktu ... 
Oradan, üç mücevher çıkardı. 

- l§te ..• 
Andre, fena halde kızdı ... 
- Koskoca mabedin mücev· 

herleri bundan mı ibarettir? ... İm
kanı yok .•. 

Hinto, ağlamağa ba,Iadı: 
(Devamr 12 inci sayıfada) 

(Hatice SUreyya) 

Vefa - Kı!ı~ka?ı İdman Yur· I 
dundan: 

Vefa • Kumkapı ld~an yurtla· 
rmın eski şekline avdet edeceğ: 

hakkında, kimin tarafından ve· 
rildiği henüz anlaşı)amıyan, Ana· 
dolu ajar1sının 22/ 7 934 tarihin
deki neşriyatı hilafı hakikattir. 
Ayrılık hiçbir zaman mevzuu ha· 
his değildir. Ortada baz: spor şu 
belerindc h::sıl olan idari zaafın 
izalesi ve bu spor Şubelcrir.in de 
fer-di spor şubeleri gibi feyiz) · 
neticeler verebilmesi için idar< 

heyetinin bu hususta bazı k~ 

la.- ittihaz etmesinden muğber o
lan, klüp dahilinde aza arasmdr. 
tefrika ikaını sakim bir ac'!et ha 
line getir~n. verilen• cezalardaL 
mütenebbih olmıyaın. bazı zevatır 
tasniatınd:.n başka bir şey yok · 
tur. idare heyeti bu gibi hallerin 
bir daha meydana gelmemesi j. 

çin esaslı tedbir ve kararlar itti 
haz etmiştir. 

Vefa - Kumkapı idman Yur· 
dundan: 

Görülen lüzum üzerine klüptf 

Atletizm 

Bursalı atletler 
şehrimizde 

Bursaya ilk defa atleti.::m için 
gittiğimiz '."aman orada uzun 
müddet rüy:?.mızda bile göremiye
ceğimiz mükemmel bir saha ile 
karşılaşmıştık. 

Tabiatin Bursaya bahşettiği 
bu stat şöyle bir yardıma mazhar 
olsa eşine tesadüfe imkan yoktur. 

Avrupanın en güzel sahalarına 
taş çıkartacak bir kıymette olan 
bu stadı kendi haline terketmek, 
onun çökmesini görmemek, gör
memiş olmak için en güzel tedbir· 
dir. 

Stadyomun tabii mükemmeli· 
yetine mukabil o zaman orada 
henüz nasıl koşulması lazımgeldi
ğini bilene tesadüf etmek bir 
hayli güçtü .. 

Hem müsabakaları kazandık, 

hem Je nasıl koşulması, hu işe 
nasıl bir bilgi ile çalışılması la· 
zrm olduğunu ayak üzeri anlat· 
mıştık. 

Bir sene sonra Bursalı atletleri 
biraz daha hazır ve eskiye naza· 
ran daha olgun bulduk.. Bursalı
lar bizden aldıkları hızla Balıke
sirle temasa geldiler, F enerhah
çeyi sahalarına çağırdılar, hatta 
bir Türk:: ~ birinciliklerine davet 
edilmedikleri halde kalkıp geldi· 
ler .. 

Bugün Bursa atletizm kadrosu 
iptidailiğin verdiği ilk merhaleyi 
aşmış, memleket atletizm var1r
ğı içinde layık olduğu mevkie 
yükselmiş bir haldedir. Biz birkaç 
sene Bursaya yalnız atletizmi an
latmıya gitmiştik; şimdi onlar 
bizimle müsabaka yapmıya geli· 
yorlar •. 

Otuz liraya mal olan ilk seya
hatin bugün olmuş bir hale gelen 
gayelerini tatmakla bahtiyarlık 

duyuyoruz .. Gönül arzu ederdi 
ki diğer şehirlerimizde de ilk a -
dım hep bu suretle atılmış ve ni· 
hayet şehirlerimiz arasında atle
tizm hareketleri de başlamış bu • 
lunmalıydı .. 

Bugün şehrimize gelen Bursa· 
lı atletler, yarın Taksim stadında 
klüplerinin renkleri için değil 
yalnız varlıkları için müsabaka 
yapacaldar; kazansalar da, kay· 
betseler de maksatlarına varmış 
olacaklardır .. 

ömer Besim 
•11unmırwmtlffi8U1H111ıtu 11tmıı..,,.,11mı111W".1tUuwwumu1111urmnırm ııJ11Jt1to111• 

yazılı bütün azanın 
yenileştirilmesine 
tır. 

kayıtlarının 

başlanacak • 

Kayıt muamelesi evvela cem'i 
sporlardtın başlıyacak ve her şu
benin kaydı 15 gün müddetle de· 
vam edecektir. Bu müddet zar· 
f mda müracaat etmiyenlerin klüp 
le alakaları kesile::eğinden ldi.!p
te yazıh ftubolcuların altışar fo
toğraf ve nüfus hüviyetleriyle 
beraber klüp idare heyetine mü
racaatları tebliğ olunur. Bilvası· 

ta müracaatlar şayanı kabul de -
ğildir. 

Müracaat saatleri: 1 Ağustos 

934 tarihinden itibaren pa~a", 
salı günleri altıdan ~onr~, cuma 
günü 12 ye kadardı,.. 



10 HABER - Aktam Postaaı 28 Temmuz 1ss• 

Dolfüsün öldürülmesi üzerine Italya hududa asker sevket 
(Ba§ tarafı 1 inci sayıfamm:ladır) ğı kolayca anlaıılabilil': le takip etmektedir. Ba.ıvekil Dol·I dir. Bu haber yarı resmi surettE' ı talyan müdahalesinin, d 

ıan ve bu vadide en cesur karar- Roma, 26 (Hususi) - Avuı; fusun ölümü, ba!lı batına mühim teyit edilmit fakat neıredilme • ihtimali olan aksülamellet lıJ 
lan ittihazdan çekinmiyen Dol - turya Başvekili Dolfusun öldürül· siyasi neticeler vermekten geri mittir. olarak bir sıra buhran d• 
fıuun bu feci akıbeti adeta mu· mesinden sonra herhangi vukuu kalamaz. Avusturyada, hükUmet Viyana, 26 (A. A.) - M. Sch· recektir. Bu müdahale ol~'. 
kadderdi. melhuz bir vaziyete karşı koya· vaziyete tamamen hakim olsa bi· usehingg bu gece bütün ecneb' vus~uryanın tamamiyetin~.! 

Hitler, iktidar mevkiine geliı bilmek ve Nazileri Avusturyaya le, M. Dolfusun yerini kimin it • sefirleri kabul etmif ve hadiseler~ sini temin, belki gayri ks 1 

gelmez hariçte bir siyasi muvaf- hakim kılabilecek vukuatın önü -1 gal edeceği meselesinin halli na bildirmittir. Viyanada ve Styr: caktır . tt 
fakı yet çareleri aradı ve Av us • ne geçebilmek için ltalya hüku· ı zik bir i~ olacaktır. Filhakika bat de örfi idare ilan edilmittir. Geçen Şubatta Parıste. 
turya itlerine bilhassa ehemmiyet meti kat'i kararlar ittihaz etcfr vekil Dolfuı sadece Avusturya Venedik, 26 (A. A.) - Röyte1 dilen atefler, Viyanada~· 
verdi. Hitlerin asıl gayesi muvak- ve İtalya Avusturya hududuna dahilinde değil, fakat beynelmile' muhabirinden: harp, Almanyada Hitl~.rill5 katen ol5un A\"usturyada Alman- mühim ı:ıiktarda asker gönder· siyaset sahasında da mühim bir Prens Starhemberg, Viyana a "tasfive,, , M. Dollfuss~~ 
yaya tamamen taraftar bir Nazi miıtir. Bu kuvvet ilk itarctte veri· mevki ifgal etmifti. ıilerine kar§ı harekatı Venedikten ele o!ch: ğu gibi ayni şekıl e 
hükUmeti tesisi idi. Bu idarenin lecek bir emirle Avusturya topra· Henüz müphem bir tarzda ma· idare etmiıtir. Kırk Hitlercinin j luk misalleridir ve bunlstl 
bilahare Almanyjya ilhakını te - ğına dahil olacaktır. Bu husust )um olan Avusturya hidiselerinir da.m edildiği söyleniyor. lar Avrupayı yeni bir Ssr• 
min edeceği ve milli nagyonalist· ltalya ve Fransa ve İngiltere te· uyandırmak ihtimali olan aksüla Nevyork, 26 (A. A.) - Burr ya sürüklemezlerse, hiç 
lerin Almanyada vaziyetini tah · mastadır. meller hakkında timdiden bir hü gazeteleri, Romadan ve resm· orta zamana ıürüklemit 0 

kim edeceği ümit ediliyordu. I Viyana, 26 (A. A.) - Polir küm vermek yersiz olur. Bunun' menbalardan gelen haberler' dır. }. 
vusturya meselesi;ıde tamamen müdiri, alakadar memurlarla mu· beraber, dün öğleden sonra M mevzuu bahsederek tunları yazı Viyana, 26 (A.A) -: e 
serbest hareket edebilmek ve di- tabık kalarak, herhangi isyan su· Barthou'nun, Pariste İtalya sefiı yarlar: yanın ltalya sefiri M. Rıııt 
ğer mühim i~!eri sonraya bıraka · çu için idam kararı verilmek üzre ile yaptığı mülakatta Avusturyr "Avusturya hükumeti Avrupeı kabine içtimaı neticesinde 
bilmek için Hitler büyük fedakar· iayet muhtasar ve seri bir mu· hadiselerinin mevzuu bahsoldu · devletlerinden Avusturyariın ta · edilmİ§ ve milli müdafa~ 
Iıklar yaparak Polonya ile anlaş hakeme usulü tatbikını emretmiş· ğu tahmin edilebilir. mamiyetini zıman altına almala ne askeri bir müfrezenııı ıı 
tr. Ve bund&ın sonra a;;!W.an aç:ğr tir. Berlin, 26 (A. A.) - Resmer rını istemişti.,, altıda sevkolunmuştur. ~· 
olm:ımakla berab~r Dolfusla mü· Sokaklarda toplanmak yasak · tebliğ edildiğine göre Almanya Berlin, 26 (A.A) - Havas Mu- lin, bu sabah intihara tefe 

_, ı . . . . . . k d' . . ..w "ndt~ cao;.,e.cye gırıştı. br. Kahveler, lokantalar ve evleı hükumeti, Almanyaya ıltıca et- habirinden: mıt ve en ısını gogsu 
Bu e!lnnda Dolfus dahilde bil· ıaat 20 de kapanmıt olacaktır miş olan Avusturyalr Almanların Kendilerine dokunulmadan hu- lamı~tır. rd· 

yük giiçlükler karşısınd:ı bulunu· Bu emirname bur;ünden itibarer karı!ıklıklar esnasında Avustur · duda kadar bir müfreze himaye • Vıyana, 26 (A.A) - .. 
yordu. Avus~uıya ahalisi üç kıs · tatbik edilecektir. yaya avdetlerini men için AvuF sinde götürülerek Almanyaya ilti- fuas'ün ihtiyar hizmetçıtl 
ma ayrılmıştı. Birincisi kendiıiyl< Berlin, 26 (A. A.) - Hava turya hududunu kapattırmıthr. ca etmeleri için Avusturya hüku - hart, 12 asinin M. Doldl~u.•ııt 
beraber hareket ediyor, sosyalist ajans; muhabirinden: Viyana, 26 (A. A.) _ Rady< metiyle asiler araS?nda yapılan an- rosuna hücum ve ken ı•• .

1 ler Almanyaya taraftar olma Alman iıtihbarat bürosu neş· ile yaptığı beyanatta, yeni Hei- latmaya Alman hükumetine mü - ;r. :akl~t~nc~. tabı:ı~".'~ları ~ 
malda kendisine müzaheref etmi- retmiş olduğu uzun b!r tebliğde matdienst komiseri miralay racaat etmeden ve sormadan mu· ettıklermı soylemıftır. 
yor ve nihayet Avusturya ahalisi Dolfus. Fey - Prens Starhember~ Adam, Mösyö Do\fusun ölümi.: vafakatini bildirdiği için Viyana- Loynundan ve omuzund~: 
nin bir kıımı da tamamen Alm3 n hükUmetini fevkalade tahkir ve hakkında tafsilat vermittir. daki Alman sefiri geri çağrılmıt· narak sırtüstü yere dü~ıııllf 
yaya teveccüh ediyordu. kendilerini adi yalancı, halk cell:. Tahminen on kişilik bir grur tır. mz hafifçe "imdat,, Jiyt 

Dolfos bu vaziyet kartısınd: dı gibi sıfatlarla tavsif etmekte · Mösyö Dolfusun calıştığı odayı> Alman istihbarat bürosu, hüku- hr. O zaman Leihhart'ı tLll 

b·r an bile tereddüt etmedi. Bun dir. girmiştir. Reisleri- hatvekile r metin asiler Alman hudutlarını geç asi kendisini bırak'm~lar ~ 
dan birka~ ay evvel çıkardıklat Viyana, 26 (A. A.) - Viyaru. volverle iki el alet etmittir. Ba~ tikleri takdirde tevkiflerini emret· çıkarmıflar, katiller içP.rcle 
bir isy::.nda sosyalistleri tamamer: belediye reisi Mösyö Achomits vekil bir kur§unla göğıünden vu · tiğini bildirmektedir. lardır • 
ezdi. Hükfımetine tamamen oto- matbuata beyanatta bulunarak rulmu!tur. Hizmetçisi dıprı atıl- Morning Post diyor ki: ==========~· 
rite:- bir veçhe verdi ve bilhassa demittir ki: mıfhr .. M. Dolfus yalnız bırak "İtalyanın endifesi, ayni zaman Sonposta 5 yaşın 

"Son Posta,, refikimiı. 
hah çıkan sayısıyle be§i11'' 
girmiştir. Tebrik ederiz. 

ltalyanm mutlak siyasi, iktisadi "-Çarşamba günü öğlede• mı,, yanına M. Fey getirilmi!tir da Fransa ve lngilterenin de en • 
ve mali müzaheretini temin etti ıonra poliı ve Avusturya askeriı M. Fey, kendisinin vasiyetlerin: difeııidi ... Bütün unsurları n:ıızan 
Lakin bu esnada Alır.anyadaki kıyafetine girmit olan tahmincı dinlemi!tir. Asiler, her türlü dir itibare .. ı.raak, vaziyetin ciddi ol
ba.zı gayri resmi teşkilattan yar · yüz kişilik iki grup başvekalet ile ve tıbbi yardımı reddetmişler vr duğunu söylemekte müşkülat çek
dnn gören tethi~iler rahat dur· radyo merkezine hücum etmişler· M. Dolfus, yalnızlık içinde öl meyiz. Eğer Avusturya hükUıneti· 
muyor ve mütemadi suikastler ya· dir. M. Dolfus ile M. Fey ve M. mÜ§tür. ne kar~ı yapılan bu taarruzun da- Çanakkaleyi ziyat 
pıyorlardı ki Dolfus te i,te bun - Garwinsky'nin konferans halin - M. Fey, radyo ile neşrediler hili bir hadise olduğu ispat edile- Çanakkaledeki şehitli~ 
lardan birine kurbon gitmiştir. de içtima ettikleri Ballplatz sara· nutkunda ezcümle demİ§tİr ki: bilirse, luhran bu tekilde belki yarete gidecek olanları 1 

Son haberlere göre Avuıtur - yına kuvvetli bir grup, müşkülat - M. Dolfus, poliı üniforma halledilebilir. Diğer taraftan, eğer olan Gülcemal vapuru bıJ 
ya hÜkumeti Dolfusun öliimüne maruz kalmadan girmiş, asiler. ları giyinmiş Nazilerin toplandık· bu teşebbüs Almanyayı da aiaka· saat on altıda hareket ed 
rağmen vaziyete hakim olmuş, or· hükumetin bu üç azasını hapset· larınt öğrendiği zaman kabineye dar ederse, ayni zamanda bütün -o--
du Milli Nasyonalistleri i!gal et • mi!lerdir. Diğer bir grup radyc riyaset ediyordu. Başvekil celseyi Avrupayı alakadar eder . ., yeni iskan talimatıı' 
tikleri binalardan tardetmiştir. merkezine zorla girerek M. Dol · tatil etti, fakat asiler ba§vekaletr Dally Herald gazetesi diyor lci: 

Bununla beraber, vaziyet kat· fus'un istifasını ve yerine M. Rin· girerek kendisini, beni ve M. 0,~vusturya sosyal deıflokrat 
iyetle tavazzuh etmemiştir ve ko- telen'in geldiğini bildiren yalan Garwinsky'yi yakaladılar. Hudu teşki1ahnın imhasında h"'.l )'anın 
]ayca da edemez. Avusturyanır haberi İfaa elmişt:r. Hükfımetir da kadar sevkedilecekleri ve tf'' parn:a.ğı olduğuna hiç şüphf' yok
istiklnliy!e, ayrıca siyaset sütunu diğer azası derhal harbiye neza· ziye edilmiyecekleri hakkında tur. Al:nanya Nazilerinin Avustur
muzda iznh edeceğimiz ı;ebepler· retinde toplanmışlar ve mahpu~ verdiğim1z teminat üzerine ikimi ya Nazilerini maddeten ve ma· 
den dolayı, yakınoan alfikadar o· bulun!l.n nazırlarla görüşmek üze· zi bıraktılar.,, nen tuttuklarına da şüphe yoktur. 
lan İtalya hu vukuattan so;ı·· re bir vasıta bulmak ve Avustur· M. Schu5ehnigg mütearrızla - Birbirleriyle çarpışan bu kuvvet
Avusturya - İtalya hudutlarınr yada asayişin temini için tedbir- rın sayısını 44 olarak tahmin et· lerin kurbanı olarak ortada kalan 
nıker tnhşit etmiş ve bunları ili ler almak hususlarını görütmü~· mekte ve asilerin başvekalette Avusturya milletine kartı bütün 
işarette Avusturya toprağına ıo ' )erdir. muhasara altrna alınıp da teslir dünya muhabbet duyacaktır. 
kabilmek için İngiltere ve Fran · Katolik ve diğer vatanperver o'maları kendilerine bildirildif Venedilc, 26 (A.A) - Prens 
s:ı ile müzakereye girişmiştir. A· lere hazır bulunmaları için malu zaman Viyanadaki Alman ıefiri· Starhenberg, bu sabah tayyare ile 
vusturra vak'alan merkezi Av · mat verilmiştir. nin tavassutunu istediklerini vr Viyanaya hareket etmittir. 
rup:ıda bilhassa Almanya ve ita!· Viyana, 26 (A. A.) - Ba§VC bu tavaasutun yapıldığım ilave et· Nevyork, 26 (A.A) - Herald 
ya münasebetini gergin!eştirebi kalette bulunan asiler, saat 20 d< mittir. Tribune gazetesi, "Avusturya iflas 
lcceği gibi, diğer nazik vaziyet· teslim olmuşlar ve başvekalet sa· "Wiener Zeitung,, a göre M etti,, ba,hğı altında yazdığı bir 
ler de vukua getirebilir. rayı polis ve ordu tarafından iş· Dolfus 16,30 da ölmütşür. makalede M. Dollfuaa hakkında 

M. R. "ecdet gal edilmİftir. Berlin, 26 - Alman istihbara• methi mutazammın sözler söyle· 
Avnsturya hadiseleri hakkın· Sağ ve salim olan nazır Fe~ bürosundan: dikten sonra, ltalyanın artık Avus· 

da bu sabah aldığımız telgrafları hadiseleri radyo ile izah etmittir. Avuıturyanın Roma sefiri o turya hadiselerine alelade bir se· 
atağıya sırasıyle kaydediyoruz. Paris, 26 (A. A.) - Siyasi lup halihazırda Viyanada olan M yirci olarak kalamıyacağını yaz -

Mahk--:.. ;, bu davayı • 
haricinde görerek, evrakı 
iumumil:Jc iade etmi~tir· 
kaplan mevkuf bulundd~ 
tahkikata devam edilcce 

--o-

Kaptan tevkif e 
Birkaç gün evvel, J-1,1 

ı·~ deniz kazası olmuf, Sa 1 

nın idaresindeki motör bil 
la çarpmış, denize dökiil 
bir genç boğulmuıtu. 

Salih kaptan, Sultl 
sulh ikinci ceza mahk 
sorguya çekilmiş ve ha1~ 
kif kar.:ırı verilmi~tir. __ ,~ 

Özür dileriı 

Bunlar okununca hadisenin nasıl mahafil Avusturya hadiselerin: Rintelen'in tevkifinin muhakkal maktadır. Bu gazete diyor ki: mızın çokluğundan dolayı g 
vukua geldiği, nas!I tedbir alındı- fevkalade büyük bir ehemmi·· olduğu Viyanadan bildirilmekte- "Binaenaleyh, bütün Avrupa 1- tir. Özür dileriz. 

Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adet 

HASAN ıraş l?~ÇB:ğil~ Ayla~ca Tr~ş. Olmak_ Mü~~.ü~ö~: 
Bu fevkalade Hasan traş bıça~ının c,y•ı. mezıyetlerı vardrr lcı sa.ymakla tukenmez. Hır alet Hasan bıçagmm, hır, ıkı, uç, .,.;

11 
maralı gayet keskin taraflan vaıdı:-. Her bir numara ile beş gün ftrka arl<aya sıra ile traş olunuz ve bi:~umaralı taraf körlenmeden 'k 
numaraya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla laakat yi.-mi defa traş olursunuz. Sonra al~lade bir bardağın içi toparlı 

1 rdına Hasan traş bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu ıuretle yalnız bir adet Hasan traf b 
ile aylarca huzur ve neşe içinde traş olacaksınız. 

Basan 
Bir Adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza 

Markasına Dikkat. 
Deposu. Toptancılara T enıil 

• • 
ısmıne ve 



m 

Çocuğunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 
taze ve sıhhi .\ bir surette 

muhnfaza edecek 

dir. Orada saklayınız 
:( 

BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

BEYOGLUNDA 

BAK ER ve 

mağazalarındaki mevsim sonu 

Eşyayi mütebakiye ve fırsatlarının 
ilk günlerinden istifadeye koşunuz. 

Kat'iyyeo daha iyi n daha elveritli 4eraite nail olamıyacağanızdao mubayaabnızı 

BAKER ve HAYDEN 
mağazalarından yapınız. Sonderece memnun kalacaksınız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi herhalde alakadar edecektir. 

lstanbul Posta T. T. binalar 
müdürlüğünden: 

itt 2'?/934 tarihinde bilmilzayede salılıj'a çıkarılan hurda vesa-

b. naldıyeye talip zuhur etmediğinden 2617/934 tarihindeq itibaren 
it rf 26,

8
•y ıa ıoda pazarhia çıkarılaıııbr. lıtirak etmek isteyenlerin 

,._. /934 paıaı günü saat onda Bat MüdOriyette muteıakkil ko· 
Ptl:~o~a "~ Hblacak hurda Yesaiti görmek için de lstanbul Posta 

Grıyeti •akliyat kalemine mllracaat eylemeleri. (4174) 

Sultanahmette 
San'at Mektebi 

Sergisini Görünüz. 

3 Ağaıtoı Cuma Gln6 

17 ye kıdır açıktır. 
(40821 

--
1 B t t o'ı macunu Ye suyu dUnyan•n en eski markaaıdır· ı 

0 0 D·t'erinizi temizlemek için BOTO r tavsiye ederiz· 

iBER 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

Sabıc Bahçekapı Zaman ecza dt-po· 

ıu. 

Y eaİpottahane ittisalinde l 7 numa· 

rada ıtriyat mağazaıı. 

Ankara: Şark Merkez ecza depoıu 

n bil6mum ec:z•hane ve ıtriyat mağd:ı.ıt· 

lanndan isteyiniz. 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalanoı hergün akşama kadar 

Beyoğlu Toutlıran oteli yanında 
Mclttep !Okak 35 l'\u. lı mua)'eneha· 

n~slnde teda\'I eder. Tel. 40783 

HABER 
Ak~am Postası 

darebanuiı 
ISTANBUL. AN 

KARA CADDESi 

felgral Adreel: lSTANBUL ~UEH 
felefon Yun U112 idare: ı.a10 

r " ABONE ŞERAiTi 
ı 8 12 aylık 

nrtd191 120 sŞO fl80 1~0 Krı. 

Erııebl: 160 440 11-10 1110 

il.AN TARll'ESJ 
.,_,... Ulnlannf9 •hrı lil.60 
Keenıl ııanJaı ıo kllnııtıır. 

Sahibi Ye Neıriyat Müdürü: 
KASAN RAS1M 

tsıa.aıdıtt ,.erı CVAIUTI tlatllaalıt 

HABER gazetes• 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

F arih parkı aruında yeni yapıl
mıt tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odalı 
kirgir hane satılıktır. Görmek i .. 
tiyenler -içindekilere müracaat e
debilirler. 

Fatih Dülıerzade mahallesinde 
Küçümeydancık numaraaız hane. 

1 - En lezeztli ve en ıif alı ol-
ması. 

2 - Bütün maden sularının en 
tazesi 0Jma11. 

3 - Herkesin içebileceği dere
cede ucuz o1maıı. 

Her yerde büyük ıiıeler 20 lc.ü
çükler 1 O kuru§tur. Ayrıcn 5 ku· 
ruı tiıe jçin depozit alınır. 

Müıterilerini abone kayc!eder 
ve arzu edilen mahalle ka-.!ar 
gönderilir. Ayrıca büyük tenzilat 
yapılır. 

Satıı deposu: Sirkeci Demir· 
kapı Nabethano caddesi. 

ZA Yl - Beyoğlu ikinci 11k
mektebinden almıı olduiwn te • 
hadetnıımeyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan. eskisinin hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

Halıcıoğlunda Mehmet 
Efendi kızı Fevziye. (2787) 

ZA YI - lıtanbul Deniz Tica· 
ret müdiriyctinden almı! olduğum 
7 / 493 numaralı ıicil hüviyet cüz
danımı kazaen zayi eylediğim· 
den yenisini <:ıkartmak üzere ol· 
duğumdan hükmü olma:hjını i · 
lan eylerim. 

Sebat vapuru makine loı· 
tromoıu Hüseyin (27~Q~ 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Sahip ve mUdUrU 
AHMET ASIM 

Jstanbulun en aiizcl, en temiz 
ve en ucuz husu;i hutaneaidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 
tibaren doğum ,.e hertürlü kadın 
ve erkek amelii'atları: 5· ıünlük 
ikameti berabe:- 40 lira . 

Telef on 42221 



Avusturya ihtilalin 
de Başvekil 

Dolfüs öldürüldü 
lktibular: 

Almanlar, ltalyayı 
tenkit ediyor 
İtalyanca ''İl Giornale d'lta

lla,, yazıyor: 
Alman matbuatı, bugünterde 

ltalyanm siyasetini tenkit ile 
Şark misakı baklanda gösterilen 
temayülden dolayı İtalya devleti
ni iki yüzlülükle itham ediyor· 
lar. 

Biz bu mesele b&kkmda uzun 
uzadıya n,eıriyatta bulunduk. 
Hakikati ıl:Sylemek llzımgelirsr 
bizim siyasetimizde bir deiitik • 
Jik obnamııtır. Bununla beraber 
Şark mfıakı prensiplerinde bazı 
tadilat vukubulduğunu söyledik. 
Bu premlplerl dofnı buldulC ve 
tasvip ettt1i. 

Fransa hDlit\metl, fili projeC:le 
ancak SoTJet Rmyanm lehine ol
mak üzere mltalC:a ıfrl7ordu. Ve 
S:1•·yet Rmya tla ayni suretle ta
~lı'ıüde glrftlyor(Ju. Yani Şark 
rfr~:ı!nnda So.,.,et Rusya Ue Fran· 
sa arasında mOtelrabfl bfalet ha
sıl oluyordu. 

Son pro)e, J:oliamô m1ta1mur 
premlplerlnCfen aynlmaldaC:lır 
Fransa hnldbnetl, SoTJet Ruıy.: 
ile ~Ja Drtt ayni taab 
lintlenie 1'iahmmaktaall'. t.:olCamo 
mltalönCfa aa 'Scwyet Rusya hDkU
metl rerei Frama'ya Te gerelCse 
Almanyaya liaqı nm olmakta
dır. 

Şu JialtLi hlz Mnıl lia1i ne bu 
ıon pro}eJI mdederlz?. Mezkiir 
projenin, ~lmanyanm lehine ol
dufumı t:la ı&yllyebnlriz?. 

Emniyet meselesi bu suretle 
liaDedildifi için ıUihıızlanma 
meteleslnfn <le kolaylık ile hallo
lunacağmı ümit ederiz ve ltalya 
hükQmeti liu lıetf ef üzerinde yü
rilmktedlT. 

Kamçıyı yiyen adam, başını kaldırdı: 
- Mukaddes pırlantalann yerini göstereceğim ... Bunlar, 
3ölün dibindedir!- dedi. 

iYazısı bu nUsliamızaaki '(Halierln Hikayesi) ·dir. Resimli hikiyele • 
rimiz birer günlüktür, yani mabaat.sızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hlklye vardır. 

Franıanın yeni pro]esl, 1ialiıa · ''K 1 b 1 • t• d f h 
~u:~1;;~~1~~::~::~~~:~ anı avu cınaye ı,,n e son sa a: 
ltalyanm ve gerek 'Almanyanm B ı Ih• ı k • • ? 
prensiplerine uygun geleceldlr. u unan e ıse er ımın. 

KUPOrt 
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Hazinenin Yeri 
.(Baş tarafı 9 uncu sayıfada) 

- Ötekileri bize bırakın ... 0o"' 
ları ben ıize kendi elimle vere
mem ... Buna imkan yok •.• 

- Dur, öyleyse ben alırım ••• 
Andre, soyunmağa ba9ladı. A "' 

damlarına: 

- Çıkarın §U ki.ratayı ... -Cledl.• 
Yer anlatıldı ... Herhalde, mücet' "' 
herler burada ... Suya, ben, keO" 
dim gireceğim ..• 

Söylediğini de yaptı ... Çml çıP" 
lak olarak, göle girdi ... Demin kıl"' 
mızı derili adamın elini ıoktuiU 
kovuğa kolunu daldırdı. Burada, 
batka mücevher yoktu. Lakin, tar 
lardan biri üzerinde, demirden bit 
sap görünüyordu. 

Bu ıapı çekti. .. T af, ıuyun al "' 
tında, kapak gibi açıldı .. 

Andre, içerisini arattırınai• 
başladı. 

Fakat, birdenbire ıararchğı gö
rüldü ... Hatta, karardığı ... ÇünkOı 
efendilerinin hareketini dıtardall 
seyreden adamları, onun ıimlİ"' 
yah kesildiğini gördüler... Suyuıt 

içinde de bir takım ıiyahhklar yü
rüyordu ... Andrenin gözleri dön ., 
dü ..• Baygınlık geçiriyordu .•• Sell"' 
deledi ..• 

Hintonun müstelizi bir liahlia .. 
lia atmaıı da ayrıca, beyazlardl 
dikkatini celbettiği için, Andreyi 
derhal ıudan çektiler ... 

- Sülükler ••• Sülükler... ~ • -
Filhakika, bütUn vücudu, 6a 

tan atağı sülüklerle kaplıydı .•• 

Hinto, auyun altına ıakla.dıi• 
hazinenin etrafına, böyle bir m!J • 

hafaza tertibatı yapm1ıtı ••. Andre 
nin açtığı kapak, meğ~r, içi ıülük• 
lerle dolu bir ıu bazineıi ımı? .... 
Buranın aç hayvanlaTı, bet daki -
ka içinde, herifin bütün kanını 
emdiler •.• Hiç bir ku·ıvet, onlaıs, 
yapıftıkları tr..nden ayt:"mağa kS.
fi gelmedi! 

• • • • • • 411 • • .. • 

Bu suretle :(vrupanm hiç bir ink:
ıama uframıyacagma §Uplie 1<al- lngilterede vukubulan "İki 

bavul cinayeti,, timdi iki katlı es
Polisler, yeni arqtırdıklan e · 

vin alt katmda bir tuila döteme· 
yi kazmıtlardır. Tuğlalar kaldı· 
nldıktan ıonra, altından bir ta 
kını kadm elbiseleri çıkmııtır. 

Aynca, evin altm'da elektr: Şüphesiz Hinto da idam edH-

rarengiz vak'a halindedir. 
Avrupa blrll§I programı Polisin son tabaniyatı, birkaç 

mıyacaktır.,, 

Prager Presse gazetesinden: tekilde teıbit olunuyor. 
"Muhteif Avrupa devletlerinin, Cinayetin itlendiği yer oldu-

Avrupa ittihadı hakkında mevcut ğu tahmin edilen, Brayton iataı· 
Poliı bunun, cinayetle münase 

betini gözetmektedir. 
cereyanların müme11illeri bir bir- yonunda polisler yeniden bir bot -----~-------
llk halinde Viyanada bir konfe - evi arqbrmıya batlamıılardır. Ölüm 
rans aktetmiılerdir. Bu konferans· Bu ev, aslen iki defa arqbrıl- Fabrikatör Mustafa Beyin re· 
ta Avrupa ittihadı hakkmda bir mıt fakat polis tatmin olunama fikaıı ve "Cümburiyet,, gazetesi 
proğram tanzim edilmi§tir. Bu · mıfb. muharrirlerinden arkadatnmz 
proframda Avrupa birleımesi Üçüncü arattırma, tamamen Rüttü Bekir Beyin validesi Seher 
tezi, bütün partilerin proğramlan gizli ve evin bütün pencereleri Hanım, dün ıaat 11 de, bir aydan 
fevkine çıkanlmakta ve &§Ağıda- kapabldıktan sonra olmuftur. beri yatmakta olduğu Ortaköy Şi
kl dokuz maddeye istinat etmek-==============! fa Yurdunda vefat etmittir. 
tedir: badmm tedricen yapılması. Cenazesi bugün Bebekteki e • 

1 - Bütün Avrupa devletleri- S _ Avrupa devletleri müs· vinden kaldmlarak Rumeli hisa· 
nin hukukan müsavi oldukları, temlekelerinin 111üıtereken ısla- rmda bulunıan aile kabristanına 
emniyet ve istiklallerinin müte • hı. defnedilecektir. 
&bilen tekeffül edilmesi ıuretile 6 - Mütterek bir Avrupa pa· Merhumeye rahmet diler, arka· 
'(Avrupa Devletleri ittihadı) tef· rası ihdası. daıımıza ve ailesi efradına ıami-
kili. 7 - Bütün Avrupa devletleri· mi taziyetlerimizi bildiririz. 

2 - Bütün Avrupa devletleri nin milli kültürünün Avrupa itti· ~------------..... 

ıaati vardır. di. Lakin ondan sonra bütün ara~" 
Saatin, ait olduğu tabım iımi, tırmalar bota çıktı... Definenill 

ıaate merbut bir kart üzerinde yeri, gene keşfedilemedi. 
gösterilmektedir. Kartın üzerin • (Hatice SUreyya) 
deki iıim, Mi11 Vayolet Key'dir. _ .... __...,_,,,.._, __ ,__.. 

Karilerimiz hatırlarlar ki Va· 
yolet Key, lngilterede ikinci de • 

SİYASET 
fa ketfedilen bavul içersinden F d ki buhraO 
çıkan cesedin sahibidir. ransa a 

Vayolet Key'i öldürmekle it- (Bas tarafı üçüncüde) 
ham edilen, Toni Mançini isimli ':ı: 
delikanlı, hala nezaret altında- Franıada bugün haıtalığm sebep • 

leri malUm olmakla beraber ciddi te "' 
dır. 

Birinci bavul cinayeti ile, yani 
bundan tam bet hafta evvel, 
Brayton istasyonunda yalnız ba· 
cakları ve göğdesi bulunan ceset
le iliıiği olduğu zannedilen bir 
diğer adam da poliı taraf mdan 
takip edilmekte, fakat, henüz taD' 
deliil elde bulunmadığı için tev· 
kif olunamamaktadır. 

Bütün poliı, bu adamı istediği 

davi henüz batlamamıtbr. Fırka mü -
cadeleleri muvakkaten zayıflar gibi ol" 
muısa da tamamen durmanuıtrr. Ha • 
kiki buhran bitmit değildir. Aııl me -
selelerin halli atiye talik edilmiıtir. 
übeuli 

M. R. necdet 
---------~----~~~~~ 

İstanbul yedinci icra meınut"' 
luğundan: 

araımdaki ihtili.flan hal ve faıJ hadınm eıası olarak takviyesi. 
için bir '(Avrupa ittihadı mahke· 8 - Avrupadaki bütün milli 

" VAKiT ,, m zaman yakahyabileceğinden e . 
mindir. 

Mahçuz olup paraya çevrilııır 
sine karar verilen halı, gardıro~ 

'bl" ve sair ev eıyaıı 1/8/934 tarı . 
mesi) tetkili. ve dint akalliyetlerin milli cere- romanı Tutmamasına rağmen, gözden 

Cumartesi günil ''VAKlT" arka- de kaçırmamaktadır. 3 - Sulhün temin ve silahlan yanlardan uzaklaşbnlmo.sı huıu • 
müıavi dereceye tenzil için müt· ıunda plan tatbikatına karşı hi daşımız Selimi izzet Beyin yeni Yeni kaybolan bir üçüncü ka· 

mayeıi. bir eserini tefrikaya başlıyor.. dının, daha büyük bir cinayet< terek hava inzıbat kuvvetine ma· 
lik hir ATl'U)>& cemiyeti vücud!' 
ıetirilmesi. 

4 - Bir Amıpa gümrük itti· 

9 - Avrupamn diğer milletler· ölUme susayan gönUI kurban gittiği zannedilmişıe de 
le bir cihan birliği çerçevesi için· HarikutAde bir aşk ve macera ı kadınm izi Londrada ke9fedilmif 

romanıdır. 

de teıriki mesaisi.,, -------------•ı ve evine iade edilmittir. 

-Oitıiİ ne tesadüf eden Çartamba a--1' 
saat 1 O dan itibaren birinci .çı 
arttırma ile Erenköyünde ZiY• 
paşa kötkünde satılacağıncı.ıt 
talip olanların mahallinde bası' 
b 1 k .. ~·tu unaca memuruna mura ~ 

ları ilin olunur. (279-9-


