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Alman rejimi korkunç bir imtihan karşısın~ 
gilterenin hava 
. kuvvetleri 1 ... 
~re ötedenberi bahriyesini \ 
~ devletin harp gemileri· 
. !ı ıelecek ıurette kuv· 
~UQduran bir devletir. Bu • 
.. ıiıtemi tayyareciliğin 

~ llleçhul olduğu zamanlar -
l111a bir lngiliz ananesidir 

. Vatington konferanıile 
~ ~n bahri müsavatını ka· . ,~ 

. hıl111itti. Japonyanın mü· t 
•ddialarını ise Jiddetli bir 1 ıı...ı,,.w~•·-
"'-h-etle karıılıyordu. t:. 

~aziyete göre tayyare kuv • 
l Ynelmilel bir taarruz silahı 

lt" ~tladıiı günden itibaren 

1
tre ıçin havaların emniyeti 
eaine de hiç olmazsa deniz
.t!!ıniyeti meıeleıi kadar e • 

1~~et vermek liznn gelirdi. 
ıcu B . 

rıtanya adalarının deniz 

ı· llarına kartı sahillerinde 
~~l~rında istihkamlar var -
. uhım deniz geçitleri lngil-
ll elindedir. Halbuki hava 

Tevfik Rü§tÜ Bey Köprüde .• 

Hariciye Vekil_i 
dün geldi 

Hariciye VekW Tevfik Rüttü Bey, be
raberinde Hariciye \"ekAJetı müstefan ArAh 
Bey oldulıı halde dün Ankai'adan eehrlmlze 
relmiıtlr. Hariciye Vekili Bey; tıtanbul 
nll ve belediye reisi Muhittin Bey, millld 
ve askeri erk&n ve diler :zevat taratmclan 
k&rfdanmıttır. Tevfik Rüıtü Bey matla 
Haydarpefa lıtuyonundan btanbula reçmlı 
ve TokaUıyan oteline inmlıtır. 

~' deniz yolları gibi geçit ve ============== 
nedir bilmez. Britanya 

lttt hava taarruzlarına karşı 
l"lftan açıktır. 

nl berber gariptir ki bugün 

Çiçek bayramı 

istikbal 
Hitlerin elinde 

Hiç bir kral ve im
paratorun sahip 
olamadığı bir 

ne gösterecek ? 
1 ~~--

Sporcularımız Sovyet Rusyada 

Takımımız dün Moskova 
muhtelitine 3-0 yenildi 

salahiyet var b. 1. . ı·k . .. _ .. 
Berlin, 3 (A.A.) -Rayttaa pa- Moskovalılar, ır ta ısız ı eserı,uçuncu 

zarteai günü öyleden sonra topla- sayılarını bizim ayağımızla kazanclılşrl 
nacaktır. . • 

Milli müdafaa nazırı Ceneral 
Von Blomberg ordu ve donanma· 
ya hitaben ne,rettiği bir emri yev· 
mide bilhaaaa diyor ki: 

"Son nefeıine kadar vatana biz 
met eden Hindenburıun misali 
kuvvet ve hayatımızı yeni Alman· 
yanın hizmetine koymayı bize öğ· 
retmelidir.,, 

Diğer taraftan milli sosyaliat hü 
cum kıtaları reisi M. Lutze ve mu· 
hafız kıtaları reisi M. Himmler 
ne,rettikleri birer beyannamede 
diyorlar ki: 

"Vazifemizi sonuna kadar yap· 
mak ve Almanyaya Hitlere aadık 
kalarak hizmet etmekle Hinden -
burgun hatıraıını taziz etmit ola • 
cağız.,, 

Sovyet Rusya ya giden futbolcu lan mızdan bir grup.,. 

Sporcularımnz Moskovada caddeler bir oluğa benziyordu. • )'Üzünde mevcut impara • 
~~-- -~-... - ----- _.......,'"--lf--41 

ın emniyetine son derecede 
r""1r---...-.,.... ..... ~..,.tııll't"iiliiıı,.....,._,:w;m;r;J-"'-i••·ii'b~·~~k~a1i.49~qaji.. RnJl~uJ .-uhtoliil. _ lttr. ~onil1t :ura hı:W1il'en ~· 

)erce MoılcoYalrvardr. 
~ gÖr\inen İngiltere, hava 

"
1 noktasından altıncı de • 

· ~ diitmüt bir memlekettir. 
'-' ettin 1500 a.keri tayyare • 

lika.bil Fransanın 3000 Ame 2 , 
~ta 660, Japonyanın 2100, 
~ Uaya~ın 1700, ltalyanın 
•11.~areaı vardır. Sivil tay -

•1t . 'b 'ld· •h ariyle vaziyeti iyi •r· B. \t ·. rıtanyanın 910 sivil 
, ~11 olduğu halde F ransanın 

1~et Ruıyanm 1500, ltal-
lt • nihayet Japonyanın 
))>areıi bulunmaktadır. 

Mehmet ASIM 

·~ 8&Ytfanın 1 lnCf .Otununda> 
............... . 

Adalan Güzelleştirme Cemiyeti tara • 
fmdan tertip edilen Çiçek bayramı 
dün Büyükadada yapıldı. Bayrama bir 
çok çiçekçiler ve müesseseler iştirak 
ediyorlardı. Bayram çok güzel ve eğ
lenceli oldu. Buradaki resimde bayra
ma iştirak eden iki yavruyu görüyor
sunuz. Üçüncü sayıfamrzda da ayni 
mevzua ait bir kaç resim ve tafsilat 

bulacaksınız ... 

ımın muhabiri bildiriyor: 
Milli ıosyaliıt fırka lideri ve 

Almanya ha,vekili M. Hitler Al • 
manya reisi cumhuru oldu. Şim • 
di elinde, bütün Alman tarihinde 
hiç hir kral ve imparatorun aahip 
olmadığı tam bir ıalihiyet var. M. 
Hitler Almanya iatikbalinin ye • 
gine hakimidir. · 

Milli sosyalist rejimi iktidar 
mevkiini tam bir tekilde fethet -
mit bulunuyor. 

Ölüm, manevi otoritesi, Alman 
halkının nazarında, M. Hitlere 
henüz hakim olan ve oynamıt oldu 

M~kova muhteliti futbol maçiyle 
Sovyet nıs sporcularıyla ilk te -
maslarmı yaptılar. Bu maç 3 -
O. takımımızın aleyhine bitti Bu -
nunla beraber Türk takımının 

güzel bir oyıµı oynadığı ve maçı 
seyre gelen bütün ~foskm1alıların 

takdirlerini kazandığı anlaşıldı. 

Bu maçın tafsilatını husu~i rad -
yomuz vasıtasiylc aldık. 

Moskova, (Radyo) - Bugün 
Moıkova muhteliti ile karşıla,tık. 
Öğleden itibaren halk •raımvay 
ve otobüslerlerle stadyoma akın 
etmeğe baılamı,Jardı. Büyük 

Saat on seki~de huıuıi otobü1-
lerle ve martımrzı aöyliyerek ıtad· 
yoma gittik. Stadyom ve civarı 
Türk - Sovyet Rus dottlupnu 
güzel bir tekilde gösteren afitler 
ile ıüılenmitti. Koca stad ıayıla
mıyacak kadar kalabalıkb. Se • 
yirciler arasında Türk maslahat • 
güzarı, ecn~bi sefaretler erki.nı. 
büyük Sovyet erkinr, ve ezcümle 
Karahan ve Süriç yoldatlar bu • 
lunuyorlardı. " 1 

(Devamı ıo ncu aayİfanm 2 inci s1ltunund&) 

prol ile bizzat H~lerebileken· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
dini kabul ettiren yegane adamı 

almı, bulunuyor. M. Hitler bugün 
Mühim . bir tetkik eseri: 

yalnızdır, Ye meıuliyeti daha zi· ş • )"Af • k d T •• ki 
yade büyümüıtür. ıma 1 rı a a ur er .• 

Diğer taraftan, bqvekil bü -

tün itimadına mazhar olan ve ken y d •t•b b" h f h •• b•• ""k 
d. · · ·ııt ı· t f k d t arın an ı ı aren ır a ta ergun uyu 
ıaını mı aoıya ıı ır a a em • • • 

iinkü koşular iyi oldu 
~~ ,' ail eden "Rudolf Heaa,, i batvekil formalar halınde vermıye başlıyoruz 

muavini ve hükumet itlerinde ken 
dine muavin yapacaiı zannedil -
mektedir. Bu itibarla, dün Rudolf 

. i Heaain, söylemit olduğu sözlen 

1 
büyük ehemmiyet vermek lazım · 
dır. 

Reisicumhur hakkında aöz söy
lerken, Heu onun aadece aıkeri 
tan ve terefinin ve Hitleri iktida-

Devamı ıo neu eaylfanm 1 UncU .Utu11undtı 

Yüzme 
Müsabakamız 

Gelecek . Cum~ gUnU Moda 
havuzunda yapıhyor 

• 
Adlannızı Yazdırmakta 

Geç Kalmayınız 

Forma halinde vereceğimiz büyük esere ait resimlerden., 

Erzincan mebuıu Aziz Samih Beyin mühim bir tetkik eserini ya• 
nndan itibaren biT hafta büyük birer formalık ilave halinde okuyu
cularımıza hediye etmiye batlıyoruz. "Şimali Afrikada Türkler •. ,, a· 
dını taııyan bu eserin ilk formaamı yarm gazetenizi alırken lllÜ'Nrai• 
lerclen iılameJ.İ unutmaymız-
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A"'~'ilcatla şiddetli 

bir fırtına başladı 

A vusturyada ye.ni tevkifler 
Dü.n qeni bir Alman 
kuriqesi yakalandı 

Zabıta memurları büyük bir tethiş teşki
latının izi üzerinde bulunuyor 

Viyana, 3 - Havas ajansı bil- Simonun tarif ettiği tekilde k~l · 
diriyor: makta devam ediyor. lnııiltere hü· 

Lintz'den bildirildiğine göre 2 kumeti bu yolda bir te§ebbüse gi" 
ağustos tarihinde yeni bir Alman ri!meye hazırlanmakta değildir 
kuriyeai daha tevkif edilmi9tir. Bu Ve böyle bir ıey dütünmemekte· 
kuriyenin üzerinde bundan evvel dir. 
Kollorachleg'de tevkif edilmit o · Avusturya hUcum kıtaaı rel 1 
lan ~iyenin üzerinde bulunar idama mahkOm 
talimatı ikmal eden bir takım tali- v· 3 (A A ) H.. k 

ıyana, , . - ucum ı· 

mat bulunmuıtur. Bu talimat, 
bilhaaaa Lintz'de bir takım hare • 
kat yapılmumı iıtihdaf ediyor • 
du. 

Orada umµmt me\;anl naziler • 
tar fmdan itııal edilece1C ve 1-
<'annda aıiler, orduyu vanıtlardo 
'·1tacaktr. Kuriye tevkif edilir 
e-:lilmez Lintzin Jİütün meşnı kuv· 
vetleri meıeleaen Jia\;er'Clar edil • 
:r it ve müteyaldaz bulunmaya. da· 
vet olumuıtur. 

Bir çoli liimıeler, tevkif e<lil -
mittir, Her tarafta ailkCinet hü • 
~m ıürmekte"dir. 

tası reisi "Edvard Honiıch,, diva
nıharp tarafından, nezdinde bom· 
ha bulunduğundan dolayı ve ıui· 
kaıt yapmamıt olmaaına rağmen, 

idama mahkUm edilmittir. 
Reisicumhur tarafından affe · 

dilmediği takdil'lde Honsch 3 saat 
sonra idam edilecektir. 

Bu Dolfuı tarafından yapılan 

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

Fon Papen'ln Viyana 
seflrll§i etr tında •• 

\ Ciece yarısından sonra 
aldı§ımız ajans telgrafları: 

Bitler, sadece Al
man milletinin re
isi ve başvekili .. 

Neşredilen kanunlar için 
arayı umumiyeye müracaat 

olunacak 
Berlin, 3 (A.A.) - imparator· 

luk kabinesi, diin öğleden sonra 
M. Hitlerin riyasetinde toplan . 
miştir. M. Hitler, dahiliye nazır , 
M. Fricke bir mektu!,> tevdi etmi · 
tir. Müşarünileyh bu mektubun · 
da Mare§al von Hindenburgun 
Reichpreıidant ünvanına izafe et· 
mit olduğu azamet dolayısiyle bl.' 
dünyadan vaz geçmit olduğunıı 
ve yalruz Alman milletinin reisi 
ve Alman ba§vekili ünvn.nını mu· 
hafaza edeceğini bildirmiştir. 

M. Hitler, dün neşredilmiş olan 
kanunların, halkın arayı umumi · 
yeıine arzedilmeıini de iılemektf' 
dir. Arayı umumiyeye müraca -
atın tarihi henüz resmen teıbit e
dilmit değildir. İhtimal 19 Ağus· 
tosta yapılacaktır. 

Pazarteıi günü Rayiıtagda bi• 
matem celse~i ı ktedilecektir. Hin· 
de:ıb~rg Tanenberg muharebe 
meydanındaki abidenin önüne 

Viyana, 3 (A.A.)' -. lns\;nıck 
memurlarının doğnıdan "doğnıya 
Bavyeracla:ki "Avu&turya lejiyonlıı· 
rmdan talimat alan bir tethit teı· 
kilatmm izi üzerin.de olduklan 
haber verilmektedir. Bir çok tev • 
kifat yapılmıthr. 

Viyana, 3 (A .. ) - Avuıtur· 

yanın yüksek kilise erki.nınm, M. 
Fon Papenin Berlin ıefirliği~e mu 
halefet etmeleri meselesi hakkın· defnedilecektir. 

Almanyanın auCjunu teablt 
eden dosya 

Londra, 3 (A.A.) - Romadan 
gelen haberlere göre Avusturya ve 
İt".\}· hükumetleri, Viyana hükii· 
rr.~~inin ıon ıuikaıtlarda Alman -
yanın ıuç ortaklığını tespit eden 
do~yasım, büyük devletler Berlin 
hükumeti nezdinde müdahalede 
bulunmak istedikleri takdirde, e · 
ıas olarak telakki etmektedir · 
ler. 

Bu hususta lngiltcrenin vaziye· 
ti, avam kamarasında Sir Jobn 

da nim resmi Reishpost gazetesi. Avu turya gaz t fer ine gHre 
bir Roma menbaından aldıiı "bir Viyana, 3 (A.A.) - Avustur · 
haberi neır.etmektedir. Bu haber, ya gazeteleri, Mareşal Hindenbur 
vaziyeti oldukça mükemmel bir ıu gun vefatını büyük bir teessürle 
rette hüli.sa ve tavzih etmektedir. karşılamakta ve mÜ§arünileyhin 
Bu haberden anla§ıldığma göre. bilhaaaa askeri faaliyetini hatırlat 

Vatikan, tamamen Avuıturyaya a· maktadır. 

it bir mesele olan bu ite no yakm· Neuea Viner Tgblat; Mare!alir. 
dan ve ne de uzaktan müdahale et ufulünün gerek Almanyanın ve 
mek niyetinde değildir. Bununlr gerek Avrupanın m lkadderatı ii · 
beraber papanın etrafında bulu · zerindetesir yapacağını yazmak · 

nan kim.eler Avusturya peıkopoı· tadır. 
!arının hususi müki.lemeler eına · 
11nda Avusturya zımamdarlan ma 
haf ilinde M. Fon Papen hakkında 
Avusturya hükumetince verilece~ 
tagrcmana dair haz! ihtirazı kayit-

' ler ileri sürmü!lerdir. 

Almanya yı taziye 

Beş bin komünist Foochovv şehri
nin üzerine yürüyor I 

Berlin, 3 ( A.A.) - Reiaicum 
hur Mareşal Hindenburgun vefa· 
tı dolayısiyle bütün ecnebi devlet 
hükümdarlarından, devlet reisle · 
rinden, ha,vekillerinden, M. Hit· 
{ere, hariciye nazırına ve mütevef 

fanın oğlu miralay Hindenburga 
çok samimi taziyet telgrafları gel· 
mekte ve bunlarda müteveffanın 

Tokyo, 3 (A.A.) - 5000 ko • 
müniıt F oochov üzerine yürümek 
tedir. Makaatları, aylardanberi 
Nankin ve Kanton krtnatınınce • 
nubt Kianaaideki muhatara ede • 
rek zaptedemedikleri bir komii • 
niat kalesine tuz ve pirinç gönde
rilmcmeıi için Nankin hükumeti· 
nin koyduiu ambarıoyu kırmak • 
trr. 

Bugün öğleden sonra Foocho • 
va bir lnııiliz muhribi gelmesi 

bekleniyor. - --.-

Tokyo, 3 (A.A.) - Reuter a • 
jansmdan: Fuıovdan 12 mil 
uzakta olan Faiskayi İfgal etmiş 
bulunan dahili komünist kuvvet • 
lerine kartı bir tedbir hareketi ol
mak üzere Fu§ova. ecnebi harp ge
mileri gelmiıtir. 

Çin hükumeti taraf m.dan gön • 
derilen kıtaat Fu§ova gclmi§tir 
Bir Japon harp gemisi de bugün 
gelmittir. 

gerek asker ve gerek devlet adam 
olmak ııfatiyl bütün dünyada maı 
har olduğu hfümet ve itibardan 

bahsedilmektedir. Müteveff anır 
ailesi, çiçek ve çelenk gönderece~ 

olan zeva~tan bunları gönderecel1 
yerde muhtaç v<\tanda~lara yar · 
dım etmelerini rica etmiş ve bu 

suretle büyük ölünün arzusuna 
daha ziya.de tevfiki hareket edil 
miş olacP ~rnı ilave eylemiştir. 

Amerikada ağaçları deviren, evleri 
yıkan yeni bir fırtına 

M.Hul'un söyledikleri 
Va§İngton, 3 (A.A.) - Mare· 

tal Hindenburgun vefatı münaııe· 
betiyle M. HuU unları söylemiş · 
tir: 

Detroit, "Mitiıan,, 3 (A.A.) -
Şiddetli bir rüzgarla kanıık bir 
fntma dün alqam Mi iganın tar • 
ıc;nda 12 kadar ıehri karanlıklar 
i~ bll'akınıttIT. Fırtma, Flint· 
~ Detroit'ya kadar ağaçları, ev· ... 
leri devirerek, münakalatı kesere~ 
~tarafı berbat etmi~ir. 

Flint'de 10 yaralı, haıtahanedr 
cep elektriklerinin ziyaları altın · 
da tedavi altına alınmıthr. 

Zararlar bir milyon tahmin e · 
dilmeldedir. 

Rüzgar bir vapuru karaya ıii 
rüklemiş vapur karaya oturmuf · 
tur. 

" - Dünya, iffet ve ir.tikamel 
ve vatanına ıadaki ile bütün mil· 
!etleri kendisine hürmete mecbur 
kılmış olan pek müstesna bir r 
dam kaybetmiştir.,, 

Neudeck, 3 (A.A.) - Eski ve 
liaht buraya gelmi§, Mareşal Hir 
denburgun naıinin ayak ucuna • 

bi Japonyada Beş 

komünist harekete gt 
' 

Japonlar Sovget me· 
murlarznı tevkif ettil 
Şarki Çin demiryollarında çalışan yirmi menı 

n1çın tevkıf edildiği meçhul / 

Moskova, 3 ( A.A.) • - Kaba· 
rovsk'tan bildirildiğie göre, şarl: 

Çin demir yolları istasyonların • 
da son zamanlarda yirmiden faz 
la Sovyet memuru Japon jandar 

malan taraf mdan tevkif edilmiş · 
tir. Yeniden kütle halinde Sovye' 
memuru ve amelesinin tevkifin' 

de hazn-lanılmaktadır. Bu 1 

fatın sebebi meçhuldür. 

Ancak, bu tevkif atın Çiıt 
demir yo1larının muaınelt 
bozmak için tertip edilmit 0 

mumi plana dahil bulundur' 
neclilmektedir. 

Cevdet Kerim B.in 1 ass ajansına bega 
Moskova, 3 (A.A.) - Tass ga· 

zetesinin bir muharririne bcya · 
natta bulunan Cevdet Kerim Be_ 
şöyle demiştir: 

"Kısa bil· inkıtadan sonra tek 
rar Sovyet Rusyaya geldiğimizder 
dolayı bahtiyarız. İnkılapçı ve 
milliyetçi Türk gençliğinin ve bü· 

tün Tiirk milletinin selamların 

getiriyoruz. Tass ajansından hı· 

dostluk hislerini, inkılapçı Rus 
gençliğine ve Rus milletine iblaf 
etmesini rica ederiz. 

Türk efkarı umumiyesi ve TürI 
devlet adamları bizim Rusya ac 
yahatimize büyük bir alaka gös 

termitlerdir. Türkiyeye avdeti · 
mizde orada Rus nportmcnlerin · 
selamlamakla bahtiyar olmak is · 
teriz. iv.im sporcu) rımız, u t~ 

lakkilerin iki memleket art1• 
ki dostluğu takviye etmekte 
smdan dolayı bahtiyardırl•'' 
dan ba§ka bu, senelik müliı~ 
ayni zamanda 1'por aahıı• 
tecrübelerimizi zenginleıti 
tcdir. Her ta.rafta biıe kati 
terilmiı olan iyi kabuldcP 
leıckkür ederiz.,, 

Cevdet Kerim Bey ve bt 
rindeki Türk ıporcuları, ıo~ 
lerde ileride yapılacak tel; 
hazırlamakla me§iul o'ıı' 
dır. 2 Asuıtos i\k§amı 150 
miaafiri Gorki ismini tatı>'• 
tür parkını ziyaret etmi~lc 

Gündüzün TÜrk sporcula 
lannda Cevdet Kerim Be1 
halde, atletizm müsabaka!' 
hazır bulunmuılar ve P 

Lehistan başvekili devletin 
programını anlatıyor 

iktı 

Varşova, 3 (A.A.) - Başveki 1 leştirmedir. Bundan dol• 
M. Kozlowski hükumet blokunuı Lehistanın esaslı ve fatn1 
içtimaında Lehistanın iktisat pror 
ramını anlatarak demiştir ki: 

"Bu program şu esaıa istinat e1 
mektedir: Buhrandan evvelki 
şartların avdetine ihtimal olmadı 

ğmdan yeni §artlara uymak la 
zımdır. Ve halkı geç.indirmek İ · 

çin de yecane care dal--ili kapit-' 

Alman gençliğinin 
spor terbiyesi 

rıı seti sağlam para \'e 

bütçe teminidir. Diğer 

premip te memlelcelin rt1 

nı temin edebilecek bir o 

dameaidir.,, 

.. 

Başvekil döviz ticareti 

beıt bır~kılacağrn• ' .. ·· r' 

IZonguldakta oi~ 
1nan vapuru tıl 

Berlin, 3 (A.A.) - M. Hitlerin Zonguldak, 3 (A.AJ ~ 
mümessili M. Hes, bir emirname t&Jr 

ile, Alman gençliğinin spor terbi-
manya ıçm Kozlu mıJ1 
kömür yükliyen Yur:af1 :; 

yesi şartlarım tcsbit etmiştir. ııt" 2000 tonluk mazotla i 
Emirnamede, milli sosyalist fır· 

kaıı azalarına spor cemiyetlerine 

girmeleri tavsiye edilmektedir. 

Fakat bu cemiyetlerin mi Ji so • 

yalist ıııfatını takınmaları ya.sak -

tır. 

Gençliğin terbiyesi için Hitler 
gençliğinin inhiaannı l<aldıran bu 
emirname, Almnnya ile papalık 
aratıı~ da lmtolik gençliği teşkilatı 
münasebetiyle yamlan miina&ehet 
leri kolaylaıtırmaktadır. 

========================= 
Hohem:olern hanedanı namına bi· 
çel~- 1

; koymustur. 

Alman ordusu sadakat 
yemini verirken .. 

Berlin, 3 (A.A.) - Bütün AI · 

man kıtlalarında Hitlere sadakat 

yemini, bir takım askeri meraai • 
me vesile vermiş ve bu merasim 

esnasında 1914 te umumi harbin 
ilanı hatırası tezkar edilmiştir. 

Arko ıilebinin makine . 
den yangın çıkmıt, ilcl tıf• 
yanarak ağır yaralanıı119~e 
gın söndürülmüt iıe de ıt 
sar miktarı anlaş1lart1ıtıı1 
~ 

Mareşal Liya~te 
cenaıe.s• 

Nanai, 3 (A.A.) j;" 
Lyanteyin tabutu, hi- 0J 
den sonra bırakıtııııt 
aede bulunmaktadır· 1<o1' 

Bir cok çelenkler .• • • 111 .. 
kilise acılalıdanberı ti''~ 
halk kütlesi, büyük • e1' 
fa olarak ~kdis etrt1 1,rı'' 
kılasız bir geçit yaPt1' --o_..,., ~I 

B.. ·· k bir Y9
" uyu e~ ,,.. ., 

Tuluz 3 (A.A·) ·ıe b' 
' 1 ' yangın, bir antreP0 ı-l' ~ 

ambarını yakrnıştır· 1jl'11e 
. rı ecı 

kaç milyon tahnl1 
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'.)~e~ti;;~emiyeti 
' ı, 
.-~hu} On· . . f .. d-

_,ı:"'ti bir _ıverııteaı pro eııor o-
• . cenuyet kuracaklarmıı. Bu 
~etın ._ 
ltai.... llıagaadınr tayin eden nizam· 

' .... bil • . . 
~tı nuyoruz. Bunun ıçın bu 

tıd lrzuaunun etrafında şimdilik 
_,.;:k. teyler tamamen §MSİ mÜ· 
~ •baret kalacaktır. 

n lceııd· h 
et ku 1 eaabıma Doçentler bir 

. l'acaklarmıı dedikleri za • 
L "'°indim S . . . be 1 • b !Jet • evıncımın ıe p erı u 

le ~~hakkak ilim seviyesini yük· 
ıçın çalışrr diye düşündüm. 

~~ Yeni kurulan Onh•ersitede 
t:~etini, ilim haysiyetini, ilim 

~C(k 0 ruyacak, temellendirecek 
.: ancak yanrun ünlü profe· 
r• oI.c k 
lttdü- a olan genç Do~ent pro • 

t11ellll 'I l '1 1 e mikyasta bir ilim haya· 
eketiınizde inkiıafınr ancak 

Çı~ heldiyoruz. Bu bckleyitin bo
~tnası, gözlerin yoll rda kal· 
l • 

ii1 0 
çıl\ sadece okumu§ olmıık, öğ· 
lrrıak, öğrenaiğini rivRyetler 

'nlatrnak kafi ,· :ğildir. 
h·b'Yatın~ ya§adığl muhitte 
fır kıYınet halini de almak ıa · 

~ 'rı:ıarıa Sosyal kıymeti ne ba· 

"' resırıi trıakamlann sicilleri, 

· d de !ahadetnameler veremez. 
e tesirli bir ilim ve fikir ıah· 

otlhak O • • • b'" 
~~ k nıversıtenın en ta n ve· 

• Rerektir. 

~t&Öl"\in d f •· ·· k ~ • • oçent pro esorun a· 
\' !tıı sıfatların dışında bir 
. ' kıYtnet ifade etmesi ile mn· 

· ~t ~rofeaörlerin kurmak iste • 
• .llıiYetin en tabii hedefi do • 

iti - h' 1 • . ı· 1 k ... u ıt enne tesır ı o aca 
llktJT. 

~layı ısrarla i§aret etmek is
~İr. lıtıkü memleketimize gireli 

. l'ttırıı doldunnıı.mıt olan do-
l; &İ luıat kitnplanrun if adc 
~ ...... ...,. 
'tınd .,.. •-•--lıw •••••un~ ~m-
'~ a. §Öyle bir fikrin if d si 
'•ıtırı 

\d~ı""rupada tahsil görmÜ§ 

· l lteı· • · ide • •rneaının böyle laübali 
dıle d" •• d"' .. • iıt Ufmesını uıunen ın· 

tıned'•· 
lld ıgı gibi bu sıfatı ta§ı • 

) l\?tıları da bu mananın ka· 
tı-le1 • 
~) tneııne de asli. taraftar· 

''" tııtlilt •• 
ı. Slt r' ılırn adamının ideali o. "- o,, .. .. 
~ •ele 0ı:u olmak ise bu idea-
~tir •enı tahakkuk merhalesi 

~~deJ 1 , tl'ıii 0 an bu sıfatın ferefli, 
'll41t'-k ııe\Pverliğin, bir ihtisasın 

bir ~uha.f~a etmek, laübali 
'-ıı k •nnetı küçültmek isti-
dukl-. 0 turnnk vazifesi Do-

L ·ll~ 
"it> il CCnıj ti' d lttıt!ı-r Ye e bu koruma 
' l) ~1 olabilir. 
)•L 0serıtlj • j , , 
~tl 1>· g n ılım adamı için 
~-~ı .1r lrlerhale olduğunu 

trıyfe ·ı • 
ı.._ ttltriyle '. 1 mı tetkikleriyle, 
"11111111~ ubat edebilir. Ben· 

•lııt bö l 
Y e bir manası var· 

Sadri Etem 

al kın 
istirahati 

Satıcıların avaz avaz bağır
ması yasak edildi 

Şehrimizde dükkanların muay· 

yen saatlerde kapatılmaları hak

kındaki karar yarından itibaren 

tatbik edilecektir. Vali ve bele· 
diye reisi Muhiddin Bey, bu karar 

ve belediyeyi alakadar eden diğer 

işler hakkında, şunları söylemiş· 

tir: 

"- Umumi hayatın ahengini 
tanzim ve halkın huzur, istirahat 

ve sıhhatini temin etmek maksa • 

diyle, bütün medeni memlc~ ~tler · 

de olduğu gibi lstanbulda da dük· 

kanların kapanma saatlerini tayin 

için belediyece bir karar ittihaz 

edilmiştir. Bu kararın hülasaSJ §U· 

dur: 

Gıda maddeleri satmıyan tuba· 

fiyeci, manifaturacı, hırdavatç.• 

gibi halkla alııveri§ ve muamele 

yapan dükkanlar saat on dokuz · 

da, gıda maddeleri satanlar da ıa· 

at yirmi birde kapanacaktır. Bu 

huıusta belediye talimatnamesine 
bir madde konmu§tur. Binaena· 

leyh bu kararın tatbikiyle mükel· 

lef olan muhterem halkımı:.a ıim

diden kendiliklerinden bu karara 

ittiba etmelerini ve belediye zabı· 
tasının müdahalesine meydan hı· 

rakmamalarını rica ederim. 
~etiırdc gurü'ltuyu azaltmak 

maksadiyle deniz ve kara motörli" 

vasıtaları için bazı tedbirler itti· 

haz edildiği gibi bundan 
numara almak için müracaat ede· 

cek olan bütün yük ve binek ara· 
balarının tekerleklerinin laıtikli 

olması ve ınevcut arabaların bir 

sene zarfında lastikli tekerleğe 
çevrilmesi, araba yapıcılarının da 

bundan sonra lastik takılmıyacak 
tekerlek tamir etmemeleri karar 
altına alınmıştır. 

Akşamın saat yirmisinden sa · 

bahın saat sekizine kadar, her ne 
sebeple olursa olsun, sokaklarda 

bağırmak yasak edilmiflir. 

Sabahın sekizinden ak§amın 
yirmisine kadar yalnız gıda mad • 

deleri satan esnafın pek yüksek 
sesle olmıyarak salıt yapmalarına 

müsaade edilmiştir. Zaruri ihti • 
yaçtan olmıyan maddeleri satan 

seyyar esnafın günün hangi saa • 
tinde olursa olsun ıeı çıkarmaları 
menedilmiştir. -

... Çiçek savaşı" ~aat altıda haşla • 
mış, on bir araba igtirak etmiştir. Bi
rinciliği Safer oğlu Beyin, ikinci!iği 
Arabacılar cemiyetinin, il~üncülüğü 
Dağcılık, dördüncillilğU ise (İ. S. K.) 

Mübadele komis
yonunda tasfiye 

faaliyeti 
Tetkik edilecek üç bin 

dosya daha var 
Memleketimizle Yunanistan a· 

ra~ındaki anlaşma ile tayin edil· 
mi~ olan mi.iddet zarfında, yani Ö· 

nümüzdeki birinci teırinin yirmi 
d'lkuzuncu gününe kadar, vazife· 
sini bitirmeğe çalrıan muhtelit 
mübadele komisyonu hummalı bir 
faaliyette bulunmaktadır. Komis· 
yon halihazırda, Türkiyetlen ayrıl· 
mış olan Yunanlıların Türkiyede 
bıraktrkları mallara müteallik iş
leri halletmek ile mefguldür. Tür· 
kiye hükumeti firari Yunanlılar 
tarafından terkedilmiş on dört bi ı 
binanın bir listesini komisyona 
vermiştir. Bunlardan şimdiye ka· 
dar on bir bin mesele halledilmiş· 
tir. 

Yalnız memleketini pasaportsuz 
veyahut her hangi bir vasıtaya mü 
racaatla terketmiş olanlar değil, 

ayni zamanda 23 teşrinievvel 1923 
tarihinden evvel sabık hükumetin 
verdiği pasaportla Türkiyeden ay
rıl'T'ı! olanlar da firari addedil
mektedir. Bu gibi meselelerle 
mesgul olan hususi komisyon her 
meseleyi ayrı ayrı tetkik ve hallet· 
ır.ektedir. Bu komisyon her bine 
hakkında ayrı ayrı etraflı tahki • 
katta bulunmaktadır. Eğer bu 
hususta yapılan tahkikat Türkiye
nin noktai nazarını teyit ve tas· 
dik eden bir netice .verirse muhte· 
ltt: aı-...ı.ı. mf.~nu ahn i " 

sa.deresine mezuniyet vermekte • 
dir. Aksi takdirde mevzuu bahi! 
mal, sahibinin tasarrufunda kal · 
maktadır. 

Bu hesaba göre tetkik edilmesi 
icap eden daha üç bine yakın maJ 
vardır. Bu vazife ile muvazzaf o· 
lan komisyonun 29 teşrinievvele 
kadar işini bitireceği tahmin edi· 
liyor. 

Odun, kömür 
neden pahalı? 

Belediye, odun ve kömür fiat · 

leri etrafında tetkikat yapmış ve 
bu sene geçen seneye nisbetle yüz· 

de outz nisbetinde fiat fazlalığı 
olduğunu görmü~tür. 

Belediyeye göre fiatlerin yük · 
selmesine sebep bir kısım köylü · 

lerin odun kesmek ve kömür yap • 
maktan vaz geçerek pancar zira • 
atiyle meşgul olmasıdır. ikinci bir 

ıebep te nakliye fiatlerinin art • 
masıdır. Belediye bu sebeple ih • 
tikar olmadığına kanidir. 

klüplerinin arabaları kazanmışlardır. 
Mavi zemin üzerine klüp bayrağı ren
ginde çiçeklerle süslenen (1. S. K.) a
rabası da bilhassa beğenilmiştir. 

Gümüş 
para 

Eylül ayı içinde 
basılacak 

Yeni basılacak gümüş ve nikel 
Cümhuriyet paraları için açılan 

müsabaka müddeti bu ayın on se·, 
kizinde bitmektedir. Ressamlaı 
yaptıkları modelleri ayın on seki· 
zinde Darphane müdürlüğüne ve 
recekler ve bir hafta zarfında bur 
lardan hangisfinin tercih edileceği 
anlaşılacak, sahiplerine her re • 
sim için biner lira mükfıfat verile · 
cektir. Bir ressamın dört nümu · 
nesi de kabul edilirse dört bin li· 
ra alacaktır. Müaabakaya giren · 
lerin adedi mühim bir yekun tut · 
maktadır. 

Yeni paraların basılması içir 
90 ton kadar gümüşe ihtiyaç var· 
dır. Halbuki şimdiye kadar ancak 
otuz ton gümüş toplanabilmi~tir. 

Fakat Darphane müdürltiğünür. 

aldığı emre göre müsabaka biter 
bitmez eylül içinde gümüş para · 
ların basılmasına ba~lanacaktır. 

Basılma if ini müteakip yeni pa · 
ralar hemen tedavül sahasına çı 
kacaktır. 

Ziraat mektepleri 
mezunları ve 

askerlik 
Maarif Vekaleti, ziraat mek· 

tepleri mezunlarının gerek memu· 
riyet ve gerek askerlik hususla • 
rınCla lise ınczunu hak'Kını haiz ol -

malan esasını l<abul etmittir. 
Bu hususta alakadarlara de 

tebligat yapılmııtır. 
Bundan böyle, ziraat mektep · 

leri mezunları, bu haktan istifa · 
de ederek ihtisas tahsili de yapa · 
bileceklerdir. 

---o-

Seyyah celbi için 
tasavvurlar 

Belediye turizm tubesi, şeh· 
rimize fazla seyyah celbetmek için 
bazı yeni tasavvurlar etrafında 

tetkikat yapmaktadır. Bir çok ec· 

nebi memleketleri !İmendif er ve 
vapur güzergahı olan arazideki le· 
pelere, dağlara iri harflerle pro • 
paganda levhaları ashrmaktadır -
lar. Mesela Marailya ile Nis ara • 
sında itliyen timendifer hattının 
iki tarafına, Mısır hükumeti, Mı
sırı ziyaret için güzel l~vhalar as· 
tırmıştır. Bu propagandalardan 
sonra, Mısıra gelen seyyahl.ırın 
adedi artmıftır. Jstanbulun tanı· 
tılması için de buna benzer bazı 
tedbirler tetkik edilmektedir. 

Dün ayni zamanda Adalan güzel· 
leştirme cemiyeti mem:uplan arasında 
ı 7 Ağustosta yapılacak deniz şenliği 
için ihzari görüşmeler yapılmı , esas
lar kararlaştırılmıştır. Yüzmeler Hey-

. ··-····-················································· i Ticaret - lktısat i 
: ........................................................ : 
lngilterede gümrük 
resimlerinin değ·ş

tirilmesi 
"Pcıter Lloyd,, yazıyor: 

lngiltere'nin gümrük resimlerinde 
bir takım değişiklikler yapılmı§tır. 

Bu değişiklikler evvelemirde İpek İp· 
likleri ile ıun'i İpek ipliklerine ve 
mensucata taalluk etmektedir. Bun • 
dan başka İpekten ve yahut sun'! İpek· 
ten mamul hazır elbiselerle mefruşat 

sanayiinde kullanılan eşyanın gümrük 
rüsumunu da değiştirmiştir. 

lTALY.A}.JlN !PEK \'e tPEKIJ 
KD.MAŞ ITHALATINiı\" 

ARTMASI 

"Neue Freie Presse" yazıyor: 
İtalyanın bu seneki İpek ithalah 

şimdiye kRdar 3687 kentale baliğ ol • 
mu~tur. 1933 ün İpek ithalatı 936 ken
tal ve 1932 nin ipek ithalatı da 1417 
kental idi. Bu İpekler başlıca Japonya• 
dan ithal edilmi§tİr. 

ipek kırıntı ve artıklannın ithalatı 
da geç~n seneye nisbctle nrtmı§hr. 

Çin 11,559 kental teslimatiyle birinci 
derecededir. ipekli kuma~lar İse en çok 
Fransadan alınmışhr. 31 bin kilogram 
ipek\i kumaş ithalatından Franaanın 

hissesine 14.717 kilogram isabet etmiı· 
tir. 

Buna karıı geçen sene ceman ye • 
kun 16 bin kilogram İpekli kumaş it
hal olunmuştu. 

YUNAN1STNDA BANKALAR
DAKİ ECNEB1 PARASININ 

DRAHM1YE TEBDİLİ 

"Ta Neotera" yazıyor: Bankalar
da mevcut ecnebi parasının Yunan 
drahmisine tebdilinden dolayı Yunan 
Maliye Nazınnın dediği gibi hükume-

tin bankadaki matlubatı 250 milyon 
drahmi mi, yoksa muhalif fırxaların 
tahmini veçhile 800 milyondan fazla 

mı olduğu M. Çaldaristen ıorulmaıı 

üzerine mumaileyh: "Ahali, bu mikta 
rın hakiki nıiktannı, bu huauah• yapı· 

lacak olan kontrol neticesinde Rn!ıya· 
caktır. Faydasız münakaşalara sebe • 
biyet verecek olan bu mesele şimdilik 
Mecliıi Mebusana arzedilmiyeı-ektir. 

Hakiki miktarın tesbiti meselesi bir za-

ta havale edilmiştir. Fakat bugünkü 
hükumetin değil, her hangi bir hüku· 
metin bu kadar mühim parayı iki Üç 

bankanın menfaatine terkedebileceği • 
ni düşünmek kadar gülünç bir ieY 
yoktur" dedi. 

Aleyhtar mehafil, bu meselenin tet· 
kik ve hallini Yunan Bankasının birin·• 
ci direktörü M. Varvareso'ya havale e
dileceğine dair söylenen sözlere kartı 

şu mütaleada bulunuyorlar: "lhtİMlı 
ve liyakati ne kadar büyük olursa ol • 
ıun, bu kadar azim para işi gayri mes·t 
ul bir uta havale edilemez, kanunun 

bahsettiği gibi bu meselenin, hükume· 
tin kendi mes'uliyeti tahtında halledil· 
meıi liıznn gelir. Yunan bankasından 
şimdiye kadar 435,000 milyon alındığı· 

na dair hükumetin vl\kİ olan bcyanab, 
mes'uliyetini tahfif edemez. Çünkü he• 
hüz tahsil edilmeyip tedahülde kalan 
400,000 milyon drahmi vardır."' 

435,000 milyon drahminin tahsil e
dildiğine dair yapılan dedikodulardan 
ıonra hükumetin bu meseleyi dün ak· 

şam ifşa etmesi ıayanı dikkattir. 

belide olacaktır ... l. S. K." reisi Eli • 
rem Rüştü Bey Heybelide tetkikler ya· 
parak kati kararı verecektir. Ayni gün 
öğleden sonra da Büyükadada yelken 
yarışları yapılacaktır. 
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!sgilterenin hava 
kuvvetleri 

-- (Başmakaleden devam) 

Acaba hahri kuvvetlerinin fai· 
kiyetine pek ~ok dikkat eden ln
giltere, nasıl oldu da hava kuv -
vetleri itibariyle böyle altıncı de
receye düttü?. lngilizler, tayya • 
recililin Britanya adaları için teh· 
like olabileceğini takdir edeme • 

Dün şehrimize Mısırlı izcilerden 
mürekkep bir seyyah kafilesi geldi 

mi,ler midir?. izciler Bebekte çadırda kalacaklar 
Hiç §üphe yok, lngilizler hava 

ailahlarının Britanya adaları için 
tehlikesini bilmez in.sanlar değil • 
dir. Daha umumi harp esnasında 
Almanlar tarafından yapılan ha • 
va taarruzları, İngiltere için istik
balde bu tehlikenin ne kadar e -
hemmiyet alacağını göstermittir. 
Bununla beraber, lngilterenin bu· 
güne kadar diier büyük devletler 
dereceai~de tayyare yapmamıt ol
ması sadece AkYam Cemiyeti fik
rine saplanıp kalmıı olmasından
CJır. Silahları azaltma konferan -
ıına fazla iimit bağlamasından • 
'dır. 

Nihayet bu son ıene zarfında 
Cenevre müzakerelerinin tama • 
men çıkmaza girmesi, Almanya • 
nm bu müzakerelere iştirak etme· 
dikten başka bir daha ne Akvam 
Cemiyetine, ne de silahları azalt· 
ma konferansına dönmiyeceğini 
göstermesi lngilterenin gözlerini 
açmııtır. Artık lngiliz devlet a · 
damları da beynelmilel sulhu 
mu haf aza etmek için harbe hazır· 
)anmaktan bqka yol kalmadığı 
kanaatine gehni§tİr. Bir kaç gün 
evvel avam kamarasının hava mü
dafaasını takviye kararını vermesi 
kabinenin beı senelik hava prog· 

Mıaırlı izcilerden mütetekkil 
bir kafile dün Ege vapuru ile teh· 
rimize gelmittir. izciler lıkende· 
riyeden kalkmı9, Pire ve lzmirde 
birer gün kaldıktan ıon.ra doğru
ca lıtanbula gelmitlerdir. ıehri • 
mizde on, on iki etin kadar lcala
caklardır. 

Şehrimizde kaldıkları müddet -
çe, Mısırlı izciler Bebekte "Validei 
Hidivi,, yahıının bahçeıinde, bera 
berlerinde ıetirdik1eri büyük ça
dırları kurarak çadırlarda kala • 
cakladır. 

izcilerle birlikte, M11rrın tanın
mıı simalarından bazı zatlar da 
ıelmiılerdir. 

Kafilenin reiıi, Şeyh Abdülve
hap Ennaggardrr. Kendisi Mısır 
ülemaımın ileri gelenlerinden ıa
yılmaktadır. "Mahir Paşa,, isim
li maruf bir mektebin müdürü ve 
meıhur "El'ezher,, üniversiteai 
müderriılerindendır. 

Kendisiyle konuşan muharriri • 
mize: "Türkiyeye gelmekten çok 
memnun olduğunu, bu seyahatler 
ile, iki memleket arasındaki ah
baplcğr sağlamlaştırmak emelini 
istihdaf ettiğini,, söylemittir. 

Gene kafile ile birlikte Mısırlı 
ramını taıvip etmeıi bu kanaatin avukatlardan Mahanna Salem ve 
neticesidir. maruf tacirlerden Fehmi lali.yli 

Nitekim ına2ır Baldvin, heı ıe- Beyler ge'lımişlerdir. 

nelik hava programının müıake • 
resi esnasında beyanlltta bulunur· 
ken ıöyle 'dedi: "Biz iiavacıhk 
mevcut olduğu gündenberi muh • 
telif memleketler arasındaki hu • 
d~larm kalktığını bilmiyor deği· 

Seyrisef ain idare
sinin borçlarını 

tasfiye 
liz. lngilterenin müdafaasını dü· Yeni bir komisyon teşek-
§ündilğümüz zaman "Duvr,, ıa• ··ı d k · b l d 
hillerini değil, "Ren,, i dütünüyo· ku e ere ışe aş a 1 

ruz. lngilterenin bugünkü hudut• 
ları artık Ren'dedir.,, 

İngilterenin, uzun seneler bek • 
]edikten sonra nihayet deniz filo· 
larının yanında bir de hava filo· 
lan vücuda aetirmeğe haılaması 
artık beynelmilel sulh konferans • 
larınm baılannda olanların da bu 
lionf eranslarda ve bu konferans • 
larla ha21rlanan siyasi kombine -
zolarda en küçük bir ümitleri kal· 
madığını İ8Dat eden bir hadisedir. 
Bundan baıka gene bu hadise 
beynelmilel müdafaa yollarının 
Cia ıkaradan ve denizden ziyade 
artı1C havalara geçtiğini gösterir. 

Mehmet ASIM 

VAK 1 T 
.... 

GllDdel1k, Slya.ıd G&zea 
lst&nbul Ankara caddesi, (VA.KIT) yurdu 

nu:FON ~: 
yazı lflerl telefonu: HS'Jt 
idare telefonu : US'70 

Teı.rat adrul:).t&ı:ıbul - (VA.KIT) 
Poırta• 1nıtmu No. 68 · 

ABONE BEDEILERI: 
TUrklye ı:cııebl 
HOO Ki'. !'700 &r. 
150 • 1'60 • 
&00 • 800 • 
tat • 900 • 

nA1'I UCB&TLEJU: 
nca.rt Ulnlarm ll&n •yıtalarmd& IU• 

Uml 80 biiii&n biitar. · ilk ·a,dada 250 

Bir ıendenberi eski seyrisefain 

idaresine ait heaapların tetkikiyle 
mefgul bulunan tasfiye komisyo -

nu kanunen çalııma müddetini 
bitirmiı ve dağılmııtır. 

Fakat, tayin edilen bir senelik 
müddet içerisinde eski idareye ati 

heaaplann tasfiyesi tamamlana • 
mamıttır. Bu iılerin bitirilmesi 

için yeniden altı aylık bir müddet 
tayin edilmit ve ikinci bir tasfiye 

komisyonu teıkil edilmiıtir. 

Deniz yolları işletmesi idaresi 
tube müdürlerinden Sadi Beyin 

riyasetinde bulunan yeni komiı • 
yon, son hafta içerisinde hesap · 

ları ve f imdiye kadar yapılan tas· 
fiye muamelatını devralmıf, ev -

velkki ıünden itibaren de ite bat · 
lamııtır. 

Şimdiye kadar eıki idarenin a · 
lacak ve borçlarının mühim bi· 

kumı tespit edilmiıtir. Seyriıe . 
f ainin ödemesi iktiza eden borçla
rı, tasfiye itleri tamamlandıktan 
son Maliye Vekiletine bildirile· 

cektir. Bu borçlar yedi ıenede ö-

denecektir. J IJlS: 

~y0~~~:"~amıı uın "renı'" aıt Moskova büyük elçimiz 
ayn temtıat vardır • yeni Moıkova büyük elçimiz 

Ralfmll Ulnlarm btr atin 10 lnuuftur, 
KVÇOK iLANLAR: Vaaıf Bey dün Eğe vapuriyle İz· 

Btr defası 80, tkJ dc•uı :w. Uç detuı sa, mirden ıehrimize aelmi•, Tokatlı· 
Mrt detuı 7G ve on deta.ın 100 k\truftlıı'. • ~ 
Uç aylık uaıı verenlerin bir detuı mecca- yan oteline inmi9tir. 
nendir. OOrt satın geçen ııa.nıarm tuıa 

aatırıan beş Jruru,tan hesap edWr V uıf Bey, bir kaç gün ıehrimiz· 

-----------llıııiil de kalacaktır. 

Mııırlı izciler, esas itibariyle 
Mısır ve lngiltere mekteplerinden 
mezun ve şimdi Mısır dairelerinde 
memurluk veya mekteplerde ho -
calık etmekte olan gençlerdir. 

izcilerin reisi Abdülaziz Bey is
mın da Mısırlı bir gen.çtir. Mu • 
harririmize: "Bundan sonra Tür
kiyeyc daha çok arkadaş gönde -
receklcrini, bu ziyar~tlerin sıkla -
şacağmı,, söylemi~tir. 

Mısırlı kafile yirmi iki ki§idir. 
Kısmen lııkenderiyeli, kısmen Ka
hirelidir. "Şubbanı Müılimin,, i · 
simli bir teşekküle mensupturlar. 
Bu teşekkülün merkezi Kahirede
dir ve Mısırın her yerinde şube -
]eri ardır. 

Aı:aıının yirmi bini tecavüz et· 
tiğini ve hep gençlerden mürek • 
kep olduğunu tsöylemektedirler. 

İzciler için timdi Kahirede ta
mamen yeni bir bina yapılmak • 
tadır. Burası Mısır havalisinden, 
dost memleketlerden, Türkiyeden 
gelecek talebe, sanayi erbabı ve 
izcilere açık bulunacakır. Misa· 
firler burada Mısırlı gençler tara
fından izaz edileceklerdir. 

5ehrimize gelen izciler, izci 1Cı
yafetindedirler. K11a haki ban -
talon geymektedirler. K!sa kol -

Polis haberleri 

Tabanca ile oyna
mak tehlikelidir! 

Taksim de oturan Sebri Beyin 
oğlu sekiz yaılarında Zühtü evvel
ki akıam babasına ait tabancayı 
bularak karıştırmağa başlr..mıı, 

tabancı patlayınca çıkan kurşun 
çocukcağızın gözünden girerek 
beynini parçalamıtbr. Cecet mor
ga kaldırılmıştu-. 

§ Tophanede Boğazkesen cad
desinde Fransız mektebinin kapı
sı önüne tahminen on günlük bir 
çocuk terkedilmi~tir. Rum olduğu 
anla§ılan çocuk kiliseye teslim e
. dilmiş ve bırakanlar hakkında 

tahkikat ıbatlamııtır. 
§ Aleko, Vasil ve Niko isminde 

üç kiti dün gece bir eğlenceden 
dönmütler ve Cihanıirden geçer· 
lcrken Ferit Bey apartmanından 
Üzerlerine ıu dökülmüıtür. Buna 
sinirlenen Aleko Ef. apartmanın 

kapısını tekmelemeğe baılamııtır. 

Kartdıklı tikıiyet üzerine tehkika· 
ta başlanmıştır. 

sırma ile i§lemeli "Şubbanı Müs
limin - Kahire,, yazılıdır. lsken
deryeden gelenlerin omuzlarında 
mahal ismi bittabi değitmektedir. 

izciler, memleketimizde kaldık
ları müddetçe tarihi yerleri, mesi
releri gezeceklerdir. 

Kafileden bir kaç zat otell~rde 
kalacaktır. 

Seyahat müddetinin hitamı o -
lan on on iki gün ıonra tekrar Pi
reye ve oraden doğruca lskende
riyeye gideceklerdir. 

Bu seyahatte bilhassa Türkiye 
esas tutulmuttur. 

M111rlı izcilerin Kahire ve Is· 
kencleriyedeki t~şkilatı, diğer kü
çük şubeler de dahil olduğu hal· 
de, M111rh zenginler ve Kral aile
ıinden· yardım görmektedir. 

T eıkilatın umum reisi, Abdül -
hamil Seyyit Bey isimli, §İmdi Mı
ıır mebusan meclisi azasından ve 
harbi umumide Türk ordusunda 
bulunmuş zattır. 

· Mısırlı misafirler, şehrimize bir 
kaç gün evvel gelmiş olan Mı11r 
sefiri Abdülmelik Hamza Beyi de 
ziyaret edeceklerdir. 
Rıhtrmda ziyaretçileri, Mısır 

konsoloıh.anesi erkanı, tehrimiz -
deki tanınmıt Mıaırh zevat kar91-
lamı,trr. 

Üzüm günü 
Üzümcüler MiJli iktısat 

cemiyefine müracaat 
ettiler 

Bu aene üzüm mahsulü her ta

rafta boldur. ÜEüm müstahsilleri 
bütün üzümün dahili piyasada 

daha ziyade sarfiyata ihtiyaç ol· 
duğu fikrindedirler. 

Üzümcüler, milli iktisat ve ta-

sarruf cemiyetine müracaat ede
rek Türlciyede bir üzüm günü ya
pılmasını istemiılerdir. Üzümcü
ler diyorlar ki: 

"Üzüm günü, ltalyada, Maca· 
rista.nda ve diğer üzüm çıkaran 

memleketlerde vardır. Üzüm cü
nü, timendifer, vapur ve diğer 

nakliye müesseıeleri, üzüm nakli-

yesi için aıgari tarife tatbik eder· 
ler. Bilhassa Banliyö trenleri, 

halkı bağlara taıımak için ucuz 
biletler keserler. 

Şimendifer güzeYgahmda bai
lan pek bol bulunan İzmir, Mani· 

§ Kasımpaşada oturan Madam 
ıa aibi yerlerde, timendifer idar~ 

Furulun yanında çalı!an hizmetçi 
lerinin üzüm günü için uıari ta

Haranya elli üç lirasiyle ıaat, yü-
rife tatbik etmeleri mümkündül" 

zük ve küpesini çalmıt, po1i1Çe 
yakalanarak hakkında tahkikata i>iier memleketlerde olduiu aib: 
haılanmııtır. bizde de bu aibi hareketler yüzün 

§ Boiazkescnde oturan Madam den üzüm sarfiyatını arttırmak ka· 
Esterin otuz lira kıymetinde ik; bildir.,, 
yüzüiünü çalmak iatiyen tıaka Milli ikti~at ve taaatTUf cemi~ 
Muıtafa yakalanmııtır. Mustafa yeti üzüm ıünü hakkmda bir 
hakkında polisçe tahkikat yapıl . proıram hazırlamak için tetkikat 
maktadrr. yapmaktadır. 

§ Fenerde Molla atki mahalle- -· - -
sinde oturan Bedia hanımı bir ki· nım, B~yoğlu istiklal c.addeıinde 
ra meselesinden döven llyas ve va- çalıt§ığı bir apartımarun alt ka
lidesi Fabna hanım hakkında za· tırda hı..vagazi kokusuyla zehirle-

brtaca tahkikat yapılmaktadır. r.erek Beyoğlu hastanesine kaldı 
§ F eriköyünde oturan Afet ha· rılmışhr. 

Kısa Habet-ler 

Orta mektep mu 
olmak isliyenlet 

Lise ve orta mekteplere ı 
lim olmak istiyenleıin inl 1 

yakında üniversitede ya 
tır. Orta tedrisat kadrosu 
duğu halde müracaat ço1't 

~ Maliye varidat ıııli 
Maliye V~kaleti varidat 
mtidurü Rüşlü Bey şehri . 
miş; tahakkuk, tahsil Jll~ 
ve vali muavini beylerle 
hakkuk ve tahsil işleri J1I 
görüşmüştür. Rüştü BeY 
gün şehrimizde kalacaktır· 

"' Bir aylık vergi - ~ 
tahsil müdürlüğü vasatt 
zere her ay yedi yüz bin 
dar vergi tahsil ediyordu; 
ayında ise bir milyon iki· 
mi be~ hin lira tnhsil edi 

:f. Elektro • mekanik e 
Yüksek mühendis mektebi 
1anan Elektro - mekanik e 
için yeni bir bina inşa edi 
lazım <>lan makine ve le 
tirtilecektir. Elektro -
taı~nesinin okuyacağı de~ 
ha ziyade ameli olacağı 
<liimektcdir. 

:t- Terfi edenler - Ernııİl 
ci ~ube müdürlüğü kolll~ 
den Alişan ve Mahmut ~t 
rcr derece terfi etmişlerJI 

~ Şehir tiyatrosu - ÖP 
ki tiyatro mevsimi başlfl 
Şehir tiyatrosu temsil ve~ 
mak üzere ikiye ayrılac~·. 
sil şubeı;i eski binada; or 
besi ise Fransız tiyatro 
calr~acaktır. • 

. ,,: Harhiyenin yıl dön~o 
r va tayvare h:nmurı ~. f. 

Ağustos perşembe gün~ 
mektebinin yüzüncü _..-, 

lanacak ve bu münasebeti' 
mektebinde merasim"!" 

" Kadastro meılek ~ 
Kadastro meslelC meh{e 
sene otuz sekiz efendi t 
muş ve hepsi memuri)'e o~ 
na gitmi:~lerdir. Bu seti~ 
tebe kırk talebe almac 
mek isUycn talebeleriıt tı'· 
tep mezunu olması ştıi 1\ 
muamelesine bir eyliiltit 
ba.~lanacaktır. 

5~ 
• Tifo vakaları - d f 

de lzmirde ik tifo vs1'~flı 
ve sıhhiye müdüriyeU 
icap eden tedbirler •1 f! 
tanbuldan İzmire gide~ 
buna sebep olmaSl i1' 
linde görülüyor. • .. 

"jll" 

"' Dilsizler Cenıi1e: et~ 
rı - 1satnbul dilsiıl 11~ 

t Pı- ·ı·' dare heyeti son ° aı ~ 
mirdcki. kör, sağır "'ec:ı~~~ 
miyetinin ıslahı içifl ;}eti~ 
ti mai muavenet ,.el< rı"~ 
müracaata karar. ~Siil' 
için cemiyetin reıSI dl' 
rı Bey iki j!\ine ~dl. "_JI 

gidecektir. Topl-"•" V..cl 
zalara yardı1?. otrı1 ~ , 

vapur gezinti.Sl ~'°' 
vHayetten izin 

8 
""'' 

• Münir Be!. ;.~l 
Perşembe güntı bit ,.,o~ 
Iebeleri bunda~ teri ~;/ 
ölen bas rnuavın pııı' ~ 
icin bir ihtifal ,. 
- ~ 

KOıtOjlıL-~ 
LK•Uın-•B•l,•1111~;;.,.-:; ~ 

Ttlrk a.adJ!l '-::! ~ 
1 .Atut• ,..,., ~il ; 

ktzlnd.ı yapıll'•t:.ı,. 
seıme•~rl rlc9 ol 
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Ôlüme Susayan Gönu·!!!!· ı y-;;.;;..-.;;;tb;rt· 

- O balıkçıyı tanıyor muaun?. 
-;- Hayır. Zaten tanıdık bir a· 
l.a la kaçmak iıtemedim.. Bu 

811!'çıyı burada buldum .. 
trdenl:tire ıuatu. 
~yak ıeıi yaklaııyordu. 

n tellt etti: 
...... 8iri ı•liror, haydi ıit. · 
Celili ıarmqtldardan ıeçirdi: 

..;;:. Bu rece saat ikici~ arka ka· 

.~il kaplardan inme1e "-ıla· 

~ttrin ıeri dönclti. 
~ UlanJann 8niind• doktorla 
~rlqtı. 

...;- imaya kadar ne ıahm6t et• 
••ktorcuı-.. 

.._..,.,r ı.t' İçinde, mf•ı nefeH 

. 
Yazan : Selami l zzet 

kalemi nasıl çalışır 
Atina, (Huı~ti) - Yunan mat· 

buat kalemi müdürü M. Mosko· 
puloı eaki latanbul ıazetecilerinir 
çok iyi tanıdığı ıimalardan biri· 
dir. Kendiıi umumi harpten ev 
ve) ve umumi harp eınasında Is· 
tanbulda Viyanadaki Korispon· 
denç bürosunun muhabiriydi. 

Avuıturya - Macariıtan İm· 

paratorluğunun inhililinden ıon· 
ra Atinaya gelmi,, ve türkçeder 
batka almanca, fransızca ve dahe 
bir çok ecnebi dillerini mükemme
len bildiği cihetle, Yunan matb,.r 
kaleminin tercüme büroıu tefliği 
ne tayin edilmi§tİr. 

M. Moıkopuloı ara 11ra Atina· 
ya uğrıyan Ti\rk ııazetecilerini nr 
zaketle kabul eder, kendilerinr 
her türlü kolaylıkları gösterir çok 
çalı§ kan, çok zeki bir zattır. 

M. Moskopulos ayni zamanda 
Atina siyasi ilimler mektebindr 
Şark ve Türkiye tarihinin müder· 
riıidir. Tarihimizi pek iyi bilir 
inkrli.bımızrn her türlü inkitaf saf 
balarını yakından takip etmittir. 

Yunan Batvekili M. Çaldarilir 
Ankarayı ıon ziyareti eınaıındr 

kendiıine refakat etlbit, ricalimiz
le görii,mek f ırıatını elde etmiıtir 

Bu münasebetle tunu da aöyli· 
yeyim lci, M. Moıkopuloı, Türkler· 

l~TANBULA GELEN 
• 
IRAN Hükümdararı 

Y•zan: nly•zl Ahmet 

Talat Paşa, sabık Sahın lstanbulda 
. -
kalmasını istemiyordu 

. -18-

diye anlattıiı bu hidiıe, Mehmet 
Ali ıahın !randan ebediyyen u • 
zaklqmaıını intaç etti. 

lranda meırutiytfin il&nı için 
yapılan mücadelelerlı nihayet ve· 

MUc•hltlerden Sett•r ve 
Bakır H•n 

rirken ıunu da ilive etmek iıte · 
rim, ki tabın maiyeti kardeı kanı 
akıttıklarından eza duymuyorlar· 
dı. Top ateıi meclisin duvarları · 
nı yrkmıf, sokaklarda parçalanan 
viicutlar toplanıyordu. Şahın ya 

Tevfik hey oldu. Sa hık f&h hir
kaç ıün burada kaldıktan aoııra 
latanbulda yerlqmek istedi. Jran 
sefiri lhtif&llluttaltana, Talat pa • 
f&Y• ıiderek vuiyeti anlattı. Sa· 
bık tabın lıtanbulda kalmuına 
müaade ediJm.,ini rica etti. Tallt 
J>&t&, dütünmeden ta •vabı ver • 
di: 

- Milletini topa tutan hir ta• 
hın Türkiyede yafAm&tıaa müaa· 
ade edemem. 

Talat pqa ıefiri eeverdi. Onun 
aözünii yerine ıetirmek iat•di. 
Fakat ileri ıürdiiiü ..hep de mil• 
himdi. lhtipmüualtam, Talit pa• 
f&Y& birkaç defa ıitti. Her de • 
fa11nda, Mehmet Ali f&lun İran • 
da tehlikeli oldujunu, burada 
onda korkulacak bir feY kalmadı· 
iını eöyledi. Talat pa .. yı tatmin 
için de: 

- Şahı daima kontrol edecek, 
hatta maiyetinde bulunacak ıl • 
zin de itimat edeceiiniz birini i • 
kame edeniniz. Meıele blmaa. 
Dedi. Pap 10rdu: 

- Bu adam kimdir?. 
- Mehmet Tevfik BeJ. 
Mehmet Tevfik bey Debiıtanı 

lranyanın müdiri idi. ltiıqat edi· 
lir hir zatb. 

Talat paf& da onu iyi tamrclı. 

Son tekle muvafakat ettirerelC 
· · · ~ ,.1•tirmek 

iate•ı. Te.fils ~'r~ıqa çalrrt• 
b. Tekli fi açb. Tevfik bey, T alit 
pqıının sözünden çıkın~ iıteme
di. Fakat .-hın maiyetine ıir
m.-klt" ne kaaanacaktr. 

- S.n, dedi, mektep mü.tirli· 
iinden on alhn alıyorum. Aynca 
ikdam ıazeteainde ç&IJtıyonun. 
Ayda sekiz albn ela oradan alryo
rum. Şahm maiyeıinde bu para • 
yı alabilecek mimn?. 

Sonra bu vazifem nihayet bul• 
duiu takdircle açıkta Dı•ıt ol • 
mu DUJIJll?. 

Tallt pafa IMı ~ uifecle yirmi 
altın al~ıracatrn1, vuifeai niha • 
yet buluna ayni ücretini batka 
aurette k•ndiıine l,.~in edeceiini, 
olniaclıiı takdirde keadi çebindea 
ödiJeceiini tiz verdi. Bu ıuretle 
Tevfik bey sabık ıahm buıutl ki· 
tibi olmuıtu. 

<Denmı ftl') 

Hıma,eletfal ~cuk 
b•kıcı 111ektebl 

Hima1ei Elfal c....i,.d umumi 
merkezinin AnbraclMi pcalr Waa 
mellteWTepblleYNI ......... ..._ 
lere~ ... auıl&tw.Mekt.p ... 
celik ft .............. AiMli .. DUari 
teclıilat iki •••••• 

MelmW munfhki1etle llitirenk 
pha.ı.tumealular H~.Etfal 
.... ....ı.n~ ..... ~ .. 
....... ,..._ çoalc Waal.k .. hula· 
...... itleri ile~ ........ 
..., ilk me1c.- ............. ..... 
.. ,. orta mektepl ......... tahsil 
ıönaüı ıa tin 21 1...- ..._ ..... . 
....m, hanım kızlar küul .... Orta 
mektep .. ,.. u.. tahsDll .... ..... 
twcih eclilir. Mektı•ı ..,.,._ .. iPJa 
Wr iatWa ile AN ı .. H" ıwi Etfal 
c..ireti g_... ........ Niüiine 
müracaat eclilir. Ntifu ....... melr • 
tepphatletname ftJ&~ 
hllaıriilaal -...1uı. ..w..t .......... 
pona .. iç fotolnl .-..nar. leqth 
yapılanlara a,fi,.t Wl411r11Aten IOD• 

--1:..:
ra ·-· 
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Merakı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Memleket Haberleri 

lzmirde şenlikler 
Başvekilimiz dokuz Eylül 

panayırında lzmirde 
bulunacak 

$eAie dışuula. q.e,2iHtifu: 

Tek kürekle mehtaba 
çıkar gibi bir gezinti! 

Yazn : Arnold Galopen 

"Sinema studyosunda ilk prova 
lehimize bir netice verdi,, 

-48-

İzmir, (Hususi) - Baıvekili • Z .., b b h t bd·ı·ne 
mizin beynelmilel 9 Eylül panayı· arO aga U yaz Ura ya ava e 1 1 

- Tesadüf ettiiinize tüphe 
yok. Ancak aanatkir olarak taıı· 
dıtnn ad husüftkü adım deiildi. 
Ben hilbaua l111ilterede ve Avuı· 
tmalı,ada oynadım. Joan Sirdey 
fwııini her halde duymUflUDUZ • 
dur. 

- ETet ... Öyle bir feY hatırlar 
~oluyorum. 

Artık hiç dütünmeden yalan 
.CSylemek zamanı gelmitti. 

Bu •tın kolay olmadıjını 
siz de takdir edeniniz. Maamafih 
caur olmak icap ediyordu. Bunu 
için hiç dÜ!Ünmeden aklıma gele
ni aavurmafa baıladım. 

- itte, dedim, bu nam altm
Cla "M. Şaterlenin doıtu,, "Kır
mızı canavar,, "Brodvay damlan 
altında,, gibi birçok filmlerde oy· 
nadım. 

- Madam Gladiı de ıizinle 
beraber mi oynuyordu?. 

• - Evet .. 
- Şu halde Gregoryo iımini 

niçin kullanıyonunuz?. 
- Bu benim hakiki iamimdir. 

Benim hakiki iımim baron Stan • 
ley Fregoroydur. Bundan ·bir müd· 
det eTVel müatear adımı terket • 
meğe karar verdim. 

Bıı ~zahat •e tafıili.bn ıtüdyo 
muöirini k&n<lıramadığr a§ikar i· 
di, fakat adamcağız, muharriri 
gücendirmit olmamak için ileri 
varamıyordu. 

- Pek ili, dedi, birçok ıüzeJ 
filmler yapbğmız görülüyor. "Şe
refli hınız, ,da muvaffak olaca · 
Aınız muhakkaktır. Fakat inıar 
r,ok büyük ıan'atkir olur da baz• 
:ollerde buvaffak olamaz. Bunun 
için bir tecrübe yapalım. 

- Emrinize amadeyim. 
Bundan ıonra birçok hayali re· 

jiıörlerin adlanm aaydrm. 
Müdür bazı emiTler verdi. Bu 

emirler üzerine bazı tertibat ya -
pıldı. Bütün sayret ve toiukkanlı· 
l:irma raimen bu anlarda, hücre
ıindeın idam ıehpuma sevk~ilen 
bir mahkGm kadar heyecanlty. 
dım. Gladia de 'bunun farkında 

idi: 
- Gayret Stanley, dedi, kendi

ni odamızda tecrübe yapıyonnu, 
zannet ve bqka feyle menul ol • 
ma. 

Mondial ainema lnımpanyuı • 
nm bqlıca rejieörü yerlerimizi 
ı&terdi ve tecrübe oyununa bat· 
laif& M. de la Nua dedi ki: 

- Azizim F reıoryo, güzel zev· 
cenizle birlikte Merkasm Bertayı 
ayari:maal sahnesini oynayınız. 

BütOn sahneyi tekrar etmeyiniz. 
Yalnız Bertanm: "Müsade edi • 
Diz, ah ·bırakınız ela çıkayım!,, de· 
dili yerden baılaymız. 

Baıladrk. Oh irade kuvveti ne 
büyük feydir. Ben kendimi haki-
1iaten Markaa zannediyordum. 
GJadis de rolünde ıihirki.rdı. Sah· 
ne bitince muhanir heyecanla 
kOfUP her ikimizi de kucakladı. 

M. Veyi iee: 
- Mükemmel, mükemmel, di· 

fıordu. oYle delil mi M. Sper?. 
- !Yet elendim .. Dikkate de-

~·· it ı. ıa Nua fftirallde aem• 

~ı?ın açı~m~ merasim!~e riyaıet gelseydi belki daha bir kaç yıl yaşard~ 
ıçın tehrımıze gelecegı anlaılmıt· ' 

nun olmUftu. Veyle dedi ki: 
- Görü~raunuz ya, dedikle · 

rim çıkıyor. San'atkirlarımı ıeç · 
mekte hiç de aldanmıı değilim. 

xxx 

tır. 

Yamanlar ıuyunun Karııyaka
ya akıtılmaıı, Aydın, Tire, İzmir 

büyük yolunun açılma11 ıenlikleri 
de ayni günde yapılacaktır. Jktıaat 
Vekili Celil Bey de lzmire gele • 
cek ve panayırın açılma ıenliğin· 
de bulunacaktır. 

Bu ıene tetkil olunan ve ite 
batlıyan Türkofisin açılma tenli· 
ği de ayni günde yapılacaktır. A· 
çılma merasimi Celal Bey tara -

Az zaman sonra Gudvay' da, i
ki methur san'atkirın bir franıız 
romanını filme çevirecekleri ri -
vayeti ıayi oldu. Herkeı bizi gör· 
mek istiyordu. Elde ettiğimiz ne· 
t . .. .. .. b" f d' Art k fından yapılacaktır. 
ıce puruzauz ır za er ı. ı 

ıinema artiati olmak için konaer Erzurumda SUnnet dUIUnU 
vatuvar terbiyeaine hacet olmad- Erzurum, 3 (A.A.) - Halkevi 
ğm1 tecrübemle anlamııtım. ve hayır cemiyetlerinin yardımı 

Bundan ıonra filmi çevirmeye 
batladık. Muharrir bizi daima ye· 
meğe çağrıyordu. Bu davetler ta· 
bii Gladisle yanyan bulunmak i • 
çindi, bu da oldukça canımı ııkı· 
yordu. Rejisör Sper ile de doıt ol· 
muıtuk. Bu da Gladiı ile lüzu· 
mundan fazla alakadar oluyordu. 
Herkeı Gladiıin arkaıından kotu· 
yordu. Maamafib, ıunu da itiraf 
etmeliyim ki, Gladiı kimıeye yüz 
vermiyordu ve bana sadıktı. Pa • 
ra denilen mel'un madde aramıza 
soğukluk koyabilirdi. Fakat tim· 
di kifi derecede kazanıyorduk. 
"Şerefli hırııız,, için yapbiımız 
muJıavele zamanm en meıhur 

san'~tkirlarınr 'Kııl<aruhracak de · 
r«:ede yükıekti. Daha böyle bir 
iki kontroto ve birkaç film çevir· 
meie muvaffak olunca eznıin, 
hem çok zengin olaCaktrk. 

"Şerefli hırsız,, filminin çev· 
rilmf'Sİ bitince muharrir M. de la 
Nua büyük bir ziyafet verdi. Bu 
ziyafette hürmet mevkiinde ben 
ve Gladiı oturuyorduk. Filmin 
çevrilmeaine ittirak eden bütün 
san'atkirlar bu ziyafette hazır 
bulunuyorlardı. Mhuarrir uzun 
bir nutuk söyledi. Bu nutka kulak 
verf"n olmadığını. temin ederim. 
Kim dinler böyle palavraları? .. 
Ba~:uıus davetliler 9ampanya ve 
:tarapların bolluğu yüzünden ka · 
fallln fena halde tü11ülemiılerdi. 
Bundan sonra da bir balo yapıldı. 
ilk dauı muharrir Gladisle oyna
dı. Muharririn ne kadar kabatas· 
lak bir adam oldujunu ancak bu 
dana <:enumda görebildim: Biı 
ayı gibi danıediyordu. Adeta sıç· 
rıyor ve Gladiı tarafından sü· 
riikleniyordu .. Maamafih bu vazi· 
yetinden iıtif ade ederek Gladiıi 
sıkı!tmyordu. Kadmlarla müt· 
hit alikadarmıı. Stüdyodaki bü· 
ten ıenç kız fiıüranlar ııra ile o· 
ı.ı•nla bat baıa yemek yemitlerdi. 
O Gladise c!e ıarkmtıbk ediyordu. 
fakat, metreaim bu kel kafalı, 
. •ı:-yuvarlak ve en küçük bir ha · 

·:,.ketten sonra deniz ayıırı gibi 
soluyan adamdan fevkalade nef· 
ıd: ediyordu. Maamafih M. Veyi 
ile yeni bir kontrato imza edin • 
&.eye kadar muharriri de idare et· 
mek mecburiyetini hiısediyordu. 
Fakat bu konturato imza edildiği 
gün d~ adamcağız pıhprrtıyı top· 
lıyarak ~e bir acemi kızcağızı da 
beraberinde ıürükliyerek Holivu · 
da yollandı. Çünkü yeni bir fil · 
minde oynamaiı kabul etmemİf · 
tik. 

(Dnamr nr) 

ile dün 300 fakir çocuk sünnet e
dilmittir. Bu münaıebetle gece 
millet bahçesinde muhtelif eğlen
celer yapılmııtır. 

Hukuk talebe•• Boluda 
Bolu, 3 (A.A.) - İstanbul Ü· 

niversitesi son sınıf hu~k tale • 
beıinden Mediha Hanım dün 

gece Halkevi salonunda kadın ve 
erkek çok kalabalık bir dinleyici 
huzurunda, memleket davuında 
~edeni vazifelerimiz hakkında 
bir konf eranı vermit ve tiddetle 
alk19lanmııtır. 

Alra layanı •U4;Undan ""°'" ......... 
Adana, (Huıuıi) - Ağrı dağı 

isyanına ittirak suçundan tehri • 
miz alır ceza mahkemeıince ye • 
diıer sene ajır bapae mahkUm e
dilen Ercitli Halit oilu Haydar, 
Eaat oilu Maruf ve Hamo, .,diler 
adı Timo,, oilu Kubat hakların • 
daki büküm temyiz mahkemeıin· 
ce taıdik edilmit, on dokuz aene 
ağır hapse mahkum olan Y akup 
oğlu Aco hakkındaki hüküm de 
bozulmuıtur. Dosya evrakı feh -
rimize geri gönderilmi§tir .. 

Çetmelller mektep Ucret
lerlnln indlrllmeslnl 

latlyorlar 
Çetme, - Kazamız da maarife 

kartı büyük ıevgi ve derin duy -
rular beslenmektedir. Her baba 
yetitkin çocuğunu okutmak ve 
her yetiıen çocuk ta okumak için 
çırpınıyor. Fakat, ıelirini hep 
topraktan alan kazamız halkı, bu
gün buhran tesiriyle çocuğunu o
kutamıyacak vaziyettedir, 

Geçen yıl koca kazadan geli1' • 
leri biraz yerinde olan ancak dört 
baba, çocuklarını okutmak için 
lzmirdeki liıe ve orta mekteplere 

yerleıtirebilmittir. Fakat ne ya· 
zık ki, bu yıl, bu babaların da 

gelirleri çok daral19ıf, çocuklarını 
okutmalarına imkan kalmamıttır. 
Çünkü buıün alman orta mektep 
paraıı pek çoktur. lzmir lisesin· 
de ve orta mekteplerde leyli tu· 
tarı . 225 liradır. Buna çocujun 
diğer maıraflarına kartılık olark 
200 lira daha katacak olursak, 
tamam 420 lira ediyor. 

Bir baba, hele toprakla uğratan 
bir baba, bugün bu parayı bula
maz. Bunun için dünkü gelire gÖ· 
re konulan mektep tutarlarını bu· 
güne göre indirmeli lazımdır. Şim 
dilik balkm iatediii de budur. 

Sarıyerin arkasındaki maden· 
den tepedeki Nalbant çeşmesine 
uzanan yol dönemeçli, upuzun ve 

· dimdik yokutu hiç yaya olarak ve 

yahut tek atlı araba ile çıktığınız 
var mı? Bir kere yaya, bir kere e· 
şekle üzerinden geçtiğim bu haki
ki deve bağırtan yokutu geçen 
haf ta da tek atlı bir araba ile at· 
hm. Attım ama zavallı kır beygir· 
ciğin bu yokuşta neler çektiğini 

bir görmeliydiniz. 

Yarı yolda beygir olduğuna bin 
kere piıman olan hayvanın bu bo
zuk aıfaltta ayakları kayıp ön diz 
k..,.kları yeri öptükçe biae aralta 
dan atlamak düştü. Haydi baka 
lım timdi dayan arabanın ardın· 
dan ki beygir biraz yürüyebilsin! 

Tepeye Nalbant çetmeıine çık· 
tığımız zaman arabacı Kadir Aia 
hayvanın alnından öptü: 

- Yata ulan külhani, dedi, bir 
yerin ıakatlanmadan bayırı çık· 

tık! 

Çrktrk ama buradan ötesi de 
deminki katranları kazınmış bol 
dönemeçli, dik yokuttan pek hal
lice değildi. Vakıa bu yolun adı 
ta Kilyosa kadar ıose idi; fakat 
Allah toıe eyliye! Zekeriya kö· 
yüne gelinciye kadar, bir saat ön· 
ce Sarıyerde yemiı olduğum ye· 
ınekler ki.milen hazmolundu, hat
ta bu çok tirin köyün ıınır batın· 

da açlıktan karnım zil çalmıya 

batladı. Belki diyeceksiniz: 
- Oraların havaıı, suyu böyle 

yaptı! 

Tabir, onlarm da teıiri oldu a· 
ma aul ıEbep yoldaki aaraıntı idi. 
O kadar SArııntıya midede yemek 
mi dayanırdı? Yolda ikide bir a • 
ğırlatan l>E-ygire arabacı, kamçıyı 
§aplattıkça zavallı hayvan yeni· 

den bir tırıra dökülür gibi o· 
luyor; fakat doğru dürüst bef on 
adım attıktan ıonra iti gene zora· 
ki ı~k ı~k oyununa döküyordu. 
laterae döğmesin ! Kapaklanıp diz 
kapaklarını ıakatlamıya niyeti 
varsa o batka ! ... 

Daha bet altı yıl önce yeniden 
yapılan bu Sarıyer - Kilyos yolu 
az zaman içinde amma da müıta· 
mel, bozuk yollar araıına girmi§ 
ha! 

• • • 
Yolunun bozuk olmasına rağ

men Kilyosa gene rağbet çok! La· 
kin şoförlere, yahut arabacılara: 

Kilyos ! dediniz miydi, suratlar 
biraz ektiyor ve müıteriye: 

- Ben lutiğimin patladığma 

yanmam, sızın 
kalmaz! 

Deniliyor. Böyle olmakla 
ber Cuma günleri gene yol1-
otomobilden, arabadan bilh 
onluk, on betlik, yirmilik, yi 
betlik, hatta otuz kitilik yaya 
filelerden geçilmiyor. 

Arabamız Uskumruköyü hıJ, 
duna yaklattığı zaman arka tıfl 
fa baktım ki hava simsiyah, b.,JI 
lar fena halde alçalmıttı. Bo; 
içi tarafından derin gök gürülı' 
leri geliyor, timşekler hiç dur 
dan çakıyordu. Günlerden 
tembe ve aktam da geç vakit 
duiu İçin yolda arabacı ile 1' 
den l>atl<a insan namına killl"j 
göriinmüyordu. Aklıma bu ı~ 
tabii gi•miyen havalar yüz" 
şurada burada patlak veren 
fanlar, seller, yıldırımlar gel' 
du. Arabacıya sordum: .J 

- Kadir Ağa sen yüzme 

misin? -
- Daha denize bir saat ~ 

muz var, timdiden ne ıor'. 
.. '? 

yuzracyı . ~ 

- Ben deniz için ıormuyof"" 
- Niçin soruyorsun ya? ,1 
- Hava çok yaman ... Bit 

yakalanıuak ! l 
- Y akalanıraak ıoluğu 

doğruca Kilyosun altındaki 
men limanmda ! Bereket '/.. 
biz Kilyoı:ı. \'armcıya kad.,. ~ 
yüzü bizi sn.de tehdit etti ~e '-. 
varıp ta ç.ı:ır<!:ıkların altırJI. J 
geldikten scıt. ra mübarek 

dı. il' 
Karadenizin çok aai._, 

sı, Kilyosun çok iştah a~ • 

yirmi dört saat için bile ~ 
na yarıyor. lstanbuldan .o ,t · 
gin, bezgin, kırgın, hal•" 
yirmi dört saat sonra ite ;;i! 
buraya dipdiri, capcanl•.; ~ 
ze döndüm! Ne olacak ~ 
sağlam hava ... Orman kOd 

·ı • 
rak ve hafif su, su dei• ; :,t 
eksir ... Billur gibi, ~..W 
görünen yosunsuz, Y_e b ~ 
rüntüıüz, tortusuz t~fa tJJıJI'!':..~ 
Sonl'a muhteşem b~~ ~_ş' 
Daha sonra yirmi d~ ,-~ 
kafa dinlenmesi .. Or odi tı' 4 
rı Dalyancı lımail Ef~ tı' 
çavuşu Sami ve Hikılle ~ 
diyorlardı ki: . z..,o / 

- Eğer rahnıeth bdiliı" ~ 
bu yaz buraya bava ~~ ,~ 
tirselerdi babalık be aç erll"JJ 
on yıl bu dünyadan 8 C 

0•111•" 
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Yemiş? 

Hadiye Hanım, küçük oilunu 
köte batındaki manava gönder • 
mit, iki kilo üzüm aldırmıtb. Hal
buki, oğlunun getirdiği keaekiğıt, 
hiç te o kadar üzüm alacağa ben· 
zemiyordu. Bir de kendisi tart • 
mağa lüzum gördü ve üzümün bir 
kilo eksik olduğu neticeıine var - 1 

dı !. 

Aman Ne 
Sermet, dayısı Mukbil Beyi Bo-ı 

ğaziçinde gezmeğe götürınüıtü. 

Şitman bir adam olan dayı bey, 
hiç bu ağustos sıcağında gezip 
tozmak ister mi?. Onun gezmesi, 
vapurdan çıkıp §Öyle bir sahil ga
zinosunda yan gelip oturmak, nar· 
gile takırdatmak, ince saz dinle· 
mek ... bu ıırada Boğazın püfür 
püfür esen rüzgarına kartı göğüs, 

baiır açmak!. 
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Manzara 
yaya olarak K111khnın beri tara • 
f ına, oradan da Çamlıcanın ta 
tepesine tırmanacaklar... Bu su· 
retle dayı ile yeğen ayni yolun 
yolcusu olarak ideale kavuttnanın 
zevkini tadacaklar! 
Tırmanıt faslını geçelim. Bu, 

dayı bey hesabına bir faci~dır. 
Kim bilir ne kadar zamanda; -
dayı bey f arkmda deiil - tepe • 
ye vardılar ve titman adam, bitap 
bir halde olduiu yere çöküp ha· 
caklarını uzattı.. Zınl zırıl ter a• 
kan göğsüne tepe rüzginnın ·çar
pıfındaki sıhhi mahzuru bile dü • 
şünemiyecek haldeydi. 

.. .. .. . . .. 

Okumut bir kadındı, ama bu 
vaziyet kartıaında bir an için ol· 
sun, e•ki okka ile yeni kilo ara • 
ıımdaki farkın bu kadar tutup tut· 
mıyacağını tereddütle dütündii. 
Yoksa bakkal yanlıı anladı da ok· 
kaile kiloyu kanıbrdı mı?. Yahut 
ta, olur a, hile mi yaptı? • 

Fakat, Sermet, gezmeğe onun 
dütünceıinin tam zıddına mana 
veriyor. Üıküdara çıktıktan son· 
ra, day111nı bir arabaya bindirip, 
Beylerbeyine götürdü, bu suretle 
onu pek sevdiği yere kavu§turdu, 
ama adamcağız iskele gazinosun· 
da 9öyle doyaııya bir nargile to· 
kurdatamadan, yakasına yapıflı. 
ille Çamlıcanın ta tepeıine çıkı • 

Sermede gelince, o, bu sıralla 
Çamlıcanın bülbülü ıiesilmitti.. 
Yambaşmda, ayakta, ~zun saçla· 
rını rüzgara vermif, ötüp duru • 
yordu: 

, - Burada yıkanmak tehlikeli oldu§undan, deni· 
' 91r1nenlzl arzu etmem 1 

Hadiye Han.un, soluğu manav· 
da aldı: 

- Demin, bizim çocukla ıiz· 
den aldırdığım üzüm, bir kilo 
eksik!. Evde ben de tarttım! .. 

lacak! 
"' - Madem ki öyledir, neden soyunmadan söyle· 

•diniz ? - Oilum, rahat bırak beni!. 
Bu 1 ' Hem tramvayla Osküdardan Kı • 

- Kalk ta bak, dayı oey, kal1C 
ta bak!.. Aman, ne manzara, ne 
manzara!. Hele fU demin bulun• 
duğumuz sahil boyu, ne hof, ne 
hoş!.. Adeta doyumsuz! 

ÇUnkU soyunmak de§ll, yıkanmak tehllkelldlr 1 , nası tey .. 
Manav, azame\le, tu cevabı aıklıya çıkıp ta oradan Çamlıca • 

-. - -
•ıİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii verdi: mntepeıine tırmanmak değil bu .. 

B d i tartt h t Buraıı Beylerbeyi, ayol ! ... Bu Bütün bitaplığına rağmen, 'da • 
yı bey müthit sinirlendi. 'Alnırun, 
boynunun, kat kat ensesinin teri
ni mendiliyle silerken hiddetle ba· 
ğırdı: 

1 epsi Dolusu Süt! 
- en, o ru nn, anım .. 

Terazim bozUk delil .... Siz eTde kızgın günet altında!.. Deli mi· 
yalnız keıe kiiıt içindeki üzümü ıin ıen?. Çıldırdınıa .... 

l>iı1-ı Hanımefendi, yeni hiz-• 
tıı eorduı 

'lenln adm nettir? > 

~ ~~ llGIMiÇ11er1m1n 
-, benzemiyor. Dur, ben aana 
~Q bir iıim bulayım! 
~z lianonefendi, çok dü • 
'd ~le en, yeni hizmetçiıine bir 

tı: 

'd~ Servinaz, iyi b"elle kız, yeni 
>ı'-l? ... kinuin ıen, ıöyle baka· 

~ s,f b' 
-lt~l'tı ır kız olan Zeynep, bu adı 
~i~ ~lct~ bir hayli &üçlük çeke· 
'"~lç ıızıyordu. Hanıımefendiıi 

'dı &() ~efa tekrar ettiii halde, bu 
Q b., eıııete dili dönmüyordu. 

~ ~n· 
~· ~ı.ı·;ııı adımdan natırma gel· 
~,~i S ı. · Benimki Dilbaz, ae -

et?i ' • . . 
\ l d·ldr naz.. lkııının de ıon-
~! ' at et, kızım. Bak ıonla-
~"· 
~ ...... ~ liannnefendiıinin 
~l~ lr~~ılanan kız, bu f aılı 
~ leçırdikten ıonra, sıra 
~~ a!(ler~ ıeldi. Bellemeai 
t(1t. 8 9ft daha batka feyler 
~ lh-CI~ &rada bir de gece ya
\ ~"' en '?nra, kendisine 
i..t~ ao'fu'IC •Ut getirmesi! ... 
C"l ~~ zamanı, hannnefen • 
~ ~-~rzd~ bir çıngırağın 
~-~~ l(ordonunu çek • 

ıt"a.-~-t!lacaktı ! . 
~' t>h. l;u suretle itaret ve • 
~ Zz ıonra, Servinaz, 
~e,nep, hanıınefen . -

değil, bir de oilunuzu tartmalıydı· Hayır, Sermet, çıldırmamııtı, · 
nız !. · O zaman heıap düzelirdi lakin tabiate, güzel tabiat manza· 

dinin odaıma rirdi. içi ıoiuk ıüt ihtimal!. ralarına çıldırasıya aşıktı Tepe • 
dolu :bardaiı iki eliyle yakalamıJ, -..._ ________________ _....,_. .. 

1 

lere tırmanmağı da pek ıeverdı. 
- Sahil boyu o l<adar h"oş ta bu 

kızgın güne, altında ne nalt et • 
meğe bu yüksek tepeye t!nnan • 
dık?. Simdi ~ulCar~ ıWt:dikle· 
rini aıafrda ıöyleıey'f ın, ya! 

ınnırln tutuyor, bardak parmak• - Gençlik bu!.. Nihtyet, ne yaptı 
larmm araımdan ka~!~~ÜfJ'.ll_eıin ~... yapp. dayuını razi etti.. H"'ııı de! 
..,. ........ lj ~811 L- .. T 1 ara11t1 falan yo1r ••. Beylerbeyinden 
külmeıin diye, taınnlrya taınnb • / .._ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -ya, güçlükle admı atıyordu. ~ · )> 

-Aman, Servinaz, bu ne hal? Felemenk Nu··ktesı· 
Ne görüyorum?. 

Kız §•tırdı. Atlaı üzerine iıle
meli yorganı dizleri yukarısına 
çekip yatakta oturan Dilbaz Ha· 
rumefendi, sözlerine şöyle devam 
etti: 

Anne, kızına çıkıttı: onun yanına gelecek! 
- Ayıp tey!.. Hemşirene §ey- - Ne demek?. 

tana gitmesini söyledin. Hiç in - - Kartiki komıunun oğlu yo1' 
ıan kardetine böyle §ey ıöyler mu, hani? .. 
mi? - Var... Ne olmu9?. 

Kız, dudak büktü: - itte onun göz)~ri, hemtire • - Ne ise, bu ıefer akıletmemit· 
ıin. Ben de sana bunu söyleme • 
ği unuttumdu. Bana sütü tepıi ile 
getir bir daha, eıni?. Burada a

- Bundan ne çıkar?. O §ey- min odasının pençereıinde ... Sa • 
- Bak, senin gibi •o· tana gitmeıe de, bir gün feytan bahtan aktama kadar gözetliyor! 

mu~muyo~ ne kadar ne• -~~~~~--~--~~-~--~--~~-~--~---~~-~--~--~~-~-~ 
det böyledir!. 9ell adam 1 

Saf kız, ertesi aktam odaya e
linde kenan kalkık bir gümüş tep· Si 

- Evet, ... Fakat, kara. 
sen deillaln 1 

ıiyi iki kulpundan tutarak, ayak -.... ________ ..._ _______ ..... _____ .._,_ 

baıtı. Sendeliye ıendeliye yata • 
ğa doğru yaldatırken, tepıinin 

içindeki ıüt, bir bu yana, bir o ya· 
Y'~ çalkanıp duruyordu. Mükel • 
lef karyolasından bu vaziyeti ıey· 
reden hanımefendisi hayMt!<•n 

Başımı Kesi 
Bir meaeleye canı 11kılan müı

teri, berberin ıöıterdiii koltuğa 

oturdu. Somurtmuı, dalgın bir 
halde, hep o meıeleyi dütünüyor· 
du. 

Memedeki Çocuk 
iki hanım arasında bir konut· 

r.a: 
- Sütnineye neden yol verdin? 

• 
Sıhhati yerinde, iyi bir kızcağızr 
benziyordu! 

- Evet, ama çocuğun yanında 
niıanlııiyle öpüıürken yakala· 
dım! 

- Olur, ya!... Yabancı erkek 
değil, ki .. Niıanlrsı ! 

- O bence de mesele değil, a· 
ma çocuğun yanında öpüşmeleri· 
ne göz yumamam. Daha meme e

men çocuğun o yafta böyle §eyle
ri görüp öğrenmesi muvafık mı 
ya! ağız asamadı. 

Saf kız, tam karyolanın yanına Göğıüne yerleıtirdiği 
ensesine ııkı9tıran berber, 
makası alarak, mü9teriye 
eğildi: 

örtüyü - -____ '='.._.-..zwww:_..-.zwww: __ ..._ __ .._,... _______ :zwww::..--.. .. ____ ~---~-----..awa_..-.. __ 1-2~ 

gelince, §unları söyledi : 
- itte Hanımefendi, bu sefer 

ıütü emrettiğiniz gibi tepsi ile ge· 
tirdim. Yalnız, bir §eyi kestire • 
medim. Sütü tepıinin içinden 
pamuk kedi gibi dilinizle mi içe· 
ceksniz, yoksa bir katık mı geti
reyim?!. - - -

eline 
doğrv 

- Batınızı ne biçim yapayım. 
beyefendi? 

Dalgın ve ıomurtgan mü9teri. 
batı saç anlayıp, tu'cevabı verdi: 

-Kea! 

~Aradaki 
~ ~' e•lerinin bahçesinde r ~lcıcu.: .Yapıyordu. Tam 
\.~'-i lerı •ırada, ikisinin 
~I~! '-hçlar araıından gö-

Fark 
~ 

Evin Bekarı ! 
İki kiti, evlerindeki vaziyetle

rinden bahsederek, birbirlerine 
karşı kendilerini üıtün tutuyorlar, 
kartılıklı övünüp duruyorlar.dı: 

- Size r•st 
geliılm , pek 
iyi oldu, avu· 
kat Bey 1. Ko· 
camdan . bir 
a11 evvel bo-
9an mak isti· 
yorum. Kar.a· 
ram kat'idlr. 
Bir an ewel 
botanmak f •• 
Bunu temin 
edeblllr misi• 
nlz ? 

~ e•lendinneği ta
~ lcı , hu hale ancak 
~ -ldılar JL! • 
~1 • ıusı de, ade-

- Aa, dediler. Olur §ey değil. 
Ne sürpriz! 

Delikanlı ve kız, yanyana otur· 
duklan sıradan kalktılar. Kız, 
mahçuptu. Delikanlı, pek o kadar 
değil, ki tunlan söyledi: 

- Hayır!.. Sizin görütünüzle 
uğradığınrz tey, hayrettir. Sürpriz, 
böyle ap an11zın gclitinizle, bizim 
hisaemize dütüyor ! 

- Ben, evde aile reiıiyim. Evin 
efendisi benim! 

Ondan daha genç olan diğeri, 
f u mukabelede bulundu: 

- Ne de olaa ben aenden üıtün 
vaziyetteyim. Çünkü, ben evin be· 
kirıyJ1D! 

- Evvell 
suallme ce • 
vap veriniz. 
Kayın ananız 

var mı? 

- Evet! 
:_,u.hald• 

.. kol• 
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-TAKViM-ı, AV.RUPADA 

kız 
G•· .~. ;:~~E7:: ' ;;~!&;: 1 Harp Olacak Mı7. 
;.~:hh~~~aı:. •:·~~ '!·~~ 1 Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları: 
Oğlc namazı 12 iO ı t.'.10 
ltiodl ııamıızı 16 14 16.14 

Çeviren : f kj yıldız Akşam namız 19.?3 19,2, 
Yatsı namaıı 21.11 ~ ı o;ı 

Cahide in.ce. bir kızdı_. O_ n sekiz/ Çj.n o kadar ga .. yret aarfediyorlard ı tmsak 1.!ltı 3.0, 

lm ı 1:. b k b Yılın ı:ıçcn giı nlerl l09 210 

Neler olduğunu sonradan gör· 
dünüz. Avusturyadan başka biı 

devletin harbi istemiş ol~uğum· 
zannetmem. Fakat ondan sonra ~- ıe ıJlt. pe& gı ı yumu· 1 una evvela kendileri inanmıt· 1'fılta hlan •tinlcrı ı eı !!13 

f11.k Ye tatlı sarı saçları, güneş lard.ı. L _____________ _J Rusyn, sonra Fransa, İngiltere ve 
TUl'daiu aaman yetil görünen ma· Cahide de bu mütemadi telkin 

1 

bütün dünya da harbe karıştı. 
yj pl«i vardı. Düz ve muntazam altında kendisine olan bütün iti • R A I) y Q Şayet cihan hakikati ogrene· 
iNmu Yunan heykelle~ini h~tır - mad~nı kaybetmitti. Korkak v~ ı memişse allah yardımcımız olsun 
latmb. Erguvan rengındekı du . \ ah!t olmuıtu. Yüzünü kimseye B u 9 U n Harp olursa, bütü.n milletler ona 
daklariyle parlak diıleri tebessü- göstermemek icin günlerini evin ISTANBUL: gireceklerdir!. Dört sene apsin 
münün güzelliğini bir kat daha <>n kuytu yerle;inde geçiriyordu. lS.30 - Fransızca derı. 19 - Plak ne demek olduğunu ben l<endim 
artta-ıyordu s·· . "h neıriyatı. 19.30 - Türk mueiki neııri- de tecrübe ettim. Arkadaşlarımır 

• utun ömrünce ı tiyar bir kız c yatı: (Fahire hanım, Refik, Fikret bey· 
~ide çirkin~i. Ona hep "sen ?aıak kalmo;.k fikri zihnine yerle{ ler). 21 - E§ref Şefik bey tarafından hepsi hapishanede çüriidüler, öl· 

~ı,, d~r~~~~·· O bu kusurunu mi~ ve artık buna razı olmuıtu. konferans. 21.30 _Stüdyo caz ve tan· düler. Yer altında, rütubette, ıo· 
MHyor ve. u~luyordu. Ağaçlar altında dolatan i.tık . go oı·kcıtramız tarafından danı muıİ· ğukta milyonlarca bitin içinde! 

Ufacık ıbır kız çocuğu olmak- lan~an bahseden romanları teeı • kiıi. Avrupada milietl~r iki sınıfı 
...__ 1..:..__..__}d .. b J r'!3 Khz. '\'ARŞO\'A, 1315 m. ] t 8" k · t d'kl • ' -..... ~." .ugu, tom u rocuk vü- 5;:rle okur..ı.u. ilkbahar aktamla • ayrı mış ır. ır ısmı ıs e 1 erın :r .... C'! 18,2j: T~aımlll caz mu lkbl. 18.M: 
caihl ıncelıp manala§lığı, sarı rında, güneı batarken kol kola plak. - .:\Imı:ıhabe. 20.15: Plak. _ :spor. 21 almışlardır, ikinci kısım da iıte 
-..ılan ile mav· , .. J • • h Choplniıı l'.tınlcrlndcn mUrcklu~ı• ıılynntı diklerini alanlardan aldıkların· 
~ ı oz erının a en • gezerek tenha köteler arıyan ...ı konseri. 21.so: BuJgorca konfecaıııı. 2J,40: k d 8 ıı.· b ") 
a.' ~ dikkatini celbetmeye ~iftlere gıpta ile bakardı. Taganuı. 22: Muhtelit. 22,15: T-.anouı or • r.eri isteme te ir. e Hl u mt . 
&.flUığı zamandanberi anası, ba ıu~ııtni. kon!lerl. - Mus:ıhab(o. 3,ıo: Po1n:ın· !etlerden bazıları bir "Ceza ıefe· 
s:_ Bir oün sokakta yüru""rken ar · dan naklAıı muslkilJ ve so" ıu J t ri,, bir kısım arazinin it1ali gibi 

maceralara giri§ebileceklerin' 
zannediyorlardır. Böyle düşünen· 

ler bizden ders alsınlar, vücutla· 
rımızdaki yaralarımıza, kırılan 
bel kemiklerimize baksınlar! 

~il Ye bütün alô-abalan her gu·· n • .. · z neır ya • -
kasından bir erkeğin geldiğini )lusaha~ 24.05: Dans muslktaı. 

IU tazleri tekrar etmeye baılamı§· 823 Ktu. BO'KREŞ, 36-ı ın. 
JarCb: hissetti. Adımlarım sıklaştırdı. ıs . u Gündüz ne!!rl~·atı 19: Musahabe. 

JIU§lı. Mağaza camekanlarnın ay- 19.05 radyo orkestr1M11. 19.SO: Salı.burg mü· 
"Zavallı 1'ızcağız, sen ne ka - ııamerelcrlnden birincisi: BrUno \"ıı.lterin lda 

CfarCla çmanıin!,, Etkek de hızlı yürümeğe başla . 

Faliat h'emen hepsinin bu şekil
Cfe ıöz aöylemelerinin sebebi var· 
'dı. Çünkü ihtiyar hala hanım bir 
gün evin büyüklerini baıına top· 
lamıt ve sesini alçaltarak onlara 
demişti ki: 

- Bir kız kendisinin güzel ol
-:l~ğu:· l:at'iyyen bilmemelidir. 

f.ğer güzelJiğinin farkına va· 
rtrsa batını kaldırır ve ilk fır • 
u~tta ... 

Bu kuvvetli sözler kızm anasiy· 
le babasını haklı olarak dütün • 
dürüyordu. Anneıi liızlarmm yü
%!?n0den maliallenin nazannda 
gülüDÇ oliiiağr hiç de istemezdi. 
Çfürlrii maliallenin Clü,kün kızla
:ı. "iy le alay edenlerin b&§mda ken
ctiıı; ıelmetdeyai. 

Cahidenin babası Muhtar bey 
cvcle oturup cigara içmekten ba§· 
ka hiçbir İ!i olmıyan, düşünmeği 
bile kendiıi için büyük bir zah • 
mel addeden, yatını ba§ını almıt 
ihtiyar mütekaitti. Kansının bü • 
hin f ilcMerini kabul ederek sulh 
içinde Y&f&JD&nın ıırrını bulmuı • 
tu. Kızı iç~n de karıaının kabul et
tiği labiyeyi kullanarak ailenin 
§e·eflni muhafaza etmeie çaqı· 
yordu. 

Hayriye hanım kızını ka?'§ısı -
na alır, her gün acı acı tekro.rlu· 
dr: 

nalarmdan gizlice arkasından ge· 
J"n adama dikkat edince bunun 
:ı-i yapılı ,güzel bir delikanlı oldu· 
ğunu gördü. Evveli. canı sıkıld11 
sonra hafifçe kalbi çarpmıya bat· 
ladr. Düfiindü: "Mümkün değil 

lier halde yüzümü görmemi! ola -
cak. Zavallı adam .. Eğer bilsey· 
d7 •• ,, 

FalCat ClelilCanlmın ısrar ettiği -
ni görünce yanına yakla,tığı za · 
man, onun ceıaretii kıracak bir 
!ekil de: 

- Rica e'derim, beni brralir • 
ruz! dedi. • 

Fakat delikanlı aldırmadı. Ya-

re.inde Te Rlchard \'agnerln cscrlcrlnc1en 
Trlııtan ~·e holde,, operasını nakil. %3: Ha
berler. 23.30: l{ah\'Chane musikisi. 

230 Khz. LÜKSE!IBURO. 1304 ın. 
F.,ransıı: suvaresl. 20.35 pllk, 21 : HabP.r • 

ler. %1,ıO: Fransıı: muıllklel. 22: Muhtelif 
22.05: \ 'lyolonsel konseri. 2,t.~: Senfonik 
plAk kon9Crl. 3.4:?.: Danı plAkları. 

Klu. PRAO, 470 m. 
18,45: Pllk. Haberler. 18.5.'.>: PlAk. 19: A· 

mele neşriyatı. 19.10: PlAk. Amele ne§rl • 
yatı, J9.M: Almanca haberler. - Musaha -
be. 20,10 Brllno. 20.45: Mueahabe. 21: (A Lıı 
Ste Anne isimli Up perdelik operet. 23.15: 
P1Ak. %3,SO: !I · Ostrıı.va. 

6'6 Ktu. BUDAPEŞTE, MO m. 
;n,ao Folldor • .Brwınlk plAkları. 22,15;: 

Haberler. 22.40: Rll'o •l!l,'Bn takımı. 23.lli: 
7lbor Polgar idaresinde ııigan takımı. 

191 KJız. Deut.chland8e.Ddcr 1571 m. 
21,10: Orkestra konıır.rl. 21,M: MuııahıtbP.. 

Ilı llallerler. :U.45: Deni& ...-rlerl. 24: 

Dııruı :muslklsl. 

nında yürümeğe devam ederek •••••••••••••• 

konuımıya ba,Iadı. Deniı:yolları 
Cahide garip bir zevk duyuyor- i ş L E T M E 5 i 

clu. Onunla şimdiye kadar hiç Acentclen Karaköy . Köpriiba,1 

kimse böyle konuımamıttı. rel.4!362 - Sirkecı Mtihürdarıad"' 
- Rica ederim, küçük hanım, Han Tclefoo 22740 

lcorkmayınız. Ben kaba bir adam 
değilim. Bana itimat edebilirsi • 
niz. Size ıstırap vermek istemem .. 
9ı lak is çok mahzun gerünüyor -
. 1..•rnz, sizi teselli etmek isterdim. 
Meı'ut değilsiniz zannederim. Ah 
Sizin bir güldüğünüzü görsem. 
Sizin gibi güzel bir kadın daim· 
gülmelidir. 

Cahide kulağına f mldamm b\· 
sıcak sözlerin içine girmit gibi 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 4 
Ağustos 

CUMAR fESi 17 de Sir· 
keci Rıbtımından kalkacak ve 
Ayvalık l o'unun mutat iıke· 
lelerine u ~rayarak lzmire gi· 
dip dönecektir. (4391) 

Saray Bosna hadises1nin öyl< 
bir muazzam harbe sebep olabi 
leceğini en müthiş korku!n rüya 
larımızda bile görmezdik. F akl'lt 
!imdi cihan bir harbi lokalizr 
etmenin ne demek olduğunu bili· 
yor! Böyle bir fey olamaz.,, 
Sokağa çıkmıttık. Etrafımızda 

Saray Bosnayı çeviren dağların 
yükıeldiğini görüyorduk. Bu le 

pelerin her birisinde bir kale var 
dı. Kaleler §ehre hakimdiler. A· 
vusturyalılar o kaleleri yalnız ha· 
riçlen gelecek bir tecavüze kartı 

müdafaa için değil, o sabık isyan 
ocağını topa tutmak için de İn§a 
etmitlerdi. Kilise çanları ve mü • 
ezzin sedaları araıına radyo mı • 
zrkaları da karışıyordu. Saray 
Boına kalelerinin harekete geçip 
'lt"çmediklerini Şuşiçe sorduğum 
1aman sabık ihtilaJci "Hiçbir za· 
man !,, cevabını verdi. 

Saray Boınada ordular har • 
bctmedi. Umumi harbin dört ıe· 
n,.1i zarfında tek bir silah bile a· 
tılmadı. Yalnız iki revolver kur· 
şunu endaht edildi ki bu da Sa· 
ray Bosnamn, harbin "lokalize,, 
cdi1;nesindcki iştirak hissesiydi. 

- 14 
Belgrat 

Umumi harpte en çok işe yarı· 
- Kızım ıen kambunun. Kan· 

\;urlufunun her gün biraz daha 
fazlalaıtığını görmüyorum. Hele 
fU ayağın yok mu?. Yürürken bu 
ifri bacaklar seni bir ördeğe ben· 
zetlyor. Saçların da bir ba§ka gu· 
dubet.. Sanki hiç tarak yüzü gör· 
rnemlf .. Uzun örümlerinle bir hu· 
latrlC~r kadmdan farkın yok.. Bu 
h'al böyle devam edene elalemin 
maıkaraıı olacaksm, sokakta par· 
makla gösterecekler. Öyle bir su· 
ıatm var ki insanın midesini bu · 
landrrıyor .. Doğduğun zaman hir 
'ele bayle değildin. Ne talihsiz kı; 
Dllflın. Faltatı gibi gözler, bon • 
cu1' gibi ağız .. insan bu kadar 
çirkin olunca hiç olmazıa bum 
terbi1eıinin mükemmelliği ile 
örtmefe ·çalıtmahdır. Yoksa öm · 
riinün sonuna kadar evde kalırsın. 
Zaten bu ıuratla seni kim alır! .. 

"bir genç arlamın sevgilisi olmal· ill•••••••ıill••••llllli 
~e güzel ıey,, di~ dütünüyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hayriye hanım için mütemadi· 
yen kızının çirkinliğini söylemek 
%Bnıret halini almış bir ihtiyaç 
hlr Adet olmuttu. 

Mulıtar bey de tenbihli idi. Ca 
h?cleyi çirkinliğine inandırmak i-

kendi kendine "Bazı kad!nlar ne ki.fi derecede tekrar ederler. j 
kadar mes'utmuş,, diye söyleni · Genç adam tatlılıkla elini Ca · 
) 'lrdu. hidenin kolu üzerine koydu. 

Elinde olmadan adımlarını ya- - Sizin çirkin olduğunuzu kim 
vaşlattı. Birdenbire içinde bir fe. söylcmiJ, bilmek ilterdim, dedi. 
rahlık hissetti. Kendisine bu ka· Cahide, ömründe görmediğ: 
dar kibar muamele eden delikanh bu kibar harehct karşısında ken· 
yı ıertçe kovmak igtemedL Durdu dinden C'termisti. Her şeyi anlat 

u - • 

Meçhul adamın tar.ı karşısına gc· tı , Sözünil hitirdi'!i zaman gen 
ç.ip y~züne baktı. Kendisinin nr ı.aam tatlı bir şefkatle: 
kada: ;.irkin olduğunu göstermek - Demek sizi sevebilecek bi 
istiyordu . Or\.ln cesaretini kırmak kimsenin mevcut olmadığına e · 
irin en emin ~.! e ~u id:. Fakat · · · d ı· :r ;;nsınız, et ı. 
beriki ellerini uiutluruyor, hay - _ Evet .. Tamamiy'c .. 
ran hayran: - Size 5imdi biri : "5'7. cok gü· . . 

- Ne güzelsiniz yarabbi! diye "elsin iz, sizi nviyorı.ım. Her ar · 
mırıldımıyorcfu. :ı:ı.ınuzu yerine ge iı·erek sizi mes 

Cahide bir şa,kmhk anı g~ir • ut etmek istiyorum., dese ne ce 
dikten sonra başını çevirdi, ser'- vap verirsiniz?. 
ıert: Cahide b11 sözleri heyecanlı-

- Ne güzelsiniz diye benimle .ı:nliyordu. ÖnUne, belki ömrünü; 
a!~ l etmek ad iliktir, dedi. sonuna kadar t~sadüf edemiye -

-- Fakat sizin güzel olduğunu· <·eği büyük bir fırsat çıktığını hir · 
.ıu btmden başko ~ imıe söyleme tıetti. Hiçbir fey söylemeden gü · 
di mi?. z~l 11fü.-:leri ve tebessümü cevar 

- Ben ne kadar çirkin olduğu· verdi. Delikanlı: 
mu pek ala bilirim. Evde bunu - lıteraeniz sizi kaçırayım! 

dedi. 
Cahide !>u harikulade macer;

ya jca!"!I nefsini müdafaa etmek· 
ten acizdi. Derhal aklına geldi: 

- Ya annem, babam .. 
T. .. postahancnin önüde idi · 

ler. Delikanlı: 
- Girelim! dedi. 
Cahidenin eline bir kart tuluf· 

turdu: 
- Yazınız .. 

Genç kız itaat etti. Sarı saçlı 

başını önüne iğerek ııevgilisinir 
söylediklerini yazmıya başladı: 

"Sev~ili anneciğim, babacığım 
Size çok sevinçli bir haber veri • 
yorum. Benim evde kaldığım· 
:;-örmc!dP.n ç.ol< müte~ssir oluyor· 
c'unuz. lnamlmaz bir tesadüf kar· 
şıam beni istiyen bir adam çıkar· 
d•. Çirkin olduğumu o kadar iyi 
bı"ivordum 1<1 beni k..,.;nmak isti· 
yen bir adama rasgelince ömrü • 
::ni•n sonuna ko.dar böyle bir fır · 
sat buJamıyacağıma emin oldlım . 
c;;;zi bir rs~ıraotan kurtaran çirkir 
kız•nrz: Cahide.,, 

yan, en güzel harp eden 
Yugoslav ordusu olmuftur. 
askeri çok metindir. Bunu>. 
zabitleri bile itirafa mecbur 
mışlardır. Bugün Yugoslal'Y' 
dört milyon nufusu 
2.284.714 aıker çıkabilir. 

için Yugoslavya Balkanlard• 
mühim amil sayılır. Av 
harp olacak mı meselesinde 
vereceği cevabın büyük bir 
ti vardır. 

Yugoslavya hariciye nazıfl 
tiç küçük, esmerimıi, kuvve~ 
pılı bir zattır. Söz ıöyleın~ 
susunda ~ok hasistir. O be 
milel projektörün kartıeınb 
dınlanmaktan ho§lanmadıiJ 
pek az mülakat verir. M 
Beneş en mahir natıkaperd~ 
tüleıko küçük itilafın en ze1'1 

fası diye tanılır. 

M. Y eftiç de en büyük 
olarak taıtılmakla kanaat edef 

M. Y eftiç önümüzdeki 
zarfında Avru:ıada sulh ve 
metin mu haf aza edilip edile 
ceğini sorduğum zaman uzıJtl 
det düşündükten ıonra dedi 

"- Zannederim, ümit e 
ki daha uzun müddet m\J~ 
edilebilecektir. Avrupad•:~ 
harbe başlamak için mesuhY"ı 
zerine alabilecek bir devlet 
mı, bir lider yoktur. Yani 
demek iıtiyorum ki bilere1' 
iltizam eden bir devlet adli 
lider yoktur. 

Hiç bir kimse harbi iste 
Tehlike çok büyüktür. Hıar 
sr ir n i verececini ki 
lemez,. Tabii her hangi bit 
zaferinden katiyen emin 
kadar kuvvetlenirse veyab~ 
vetlendiğini zannederse vıaı 

ğişir.,, ) 
"- Almanyayı mı kast 

sunuz?,, 
"-Tabii Almanya, A<I 

bütün sulh ve harp münak o' 
nın mevzuunu teşkil edif ~ 
kat zannetmem ki Hitler b 

• ? o b" k b"• t•• ~ 1-teım. ır ere u un ,. U 
nın idaresi meıuliyeti.ni ~,t 
aldı, böyle bir mesulıyet ... ı 
insanı uyu§turur. Bir har~•o' 
mek olduğunu Hitler bih1 f . ..,, 
için hnrp istemesine iht• 

mem. .~ 
Fakat Hitlerin har~ 'V'ı~ 

tememeıi mevzuu babı• ;; 
kendisine kalsa onun ~'' 
tamamen teılih edilıe bl 

1 . ~· dl 
arzusu bes emıyecegı JP 
gibidir. C.iıual olan ": ~ 
ıoıyalizm cereyanının ° 0 
te olduğudur·. Liderledt 11'' 

·rı e 
nın dizginlerini eller• 
cekler midir?,, 

"- Buna benzer b~ıaf°I~ 
tal yada da yok ınu 1 .,.1 
şistlerinin harpcuyarıe ,Jf,) 
rmı teskine nasıl ıııuf 'f 

? d'' yor." 11• . 
"- Evet, fake.t h• •d'~ı 

bütün başkadır. h"'!.,ı ~: 
hareketi her !eyderı edifot ;I 
tefkili.tını i~tihdaf e ~1''' 
dan sonra milli bir h~ttf ,o' 

k. ııı• 1 
kat Almanyaaa 1 e<f' 
cereyanı her ,eY~~~i ~"z~ 
bir r.ereyandır. 1 

1y•' t 
l 1 erıı" . 

zafer hak un' ~ ordıı1' ;tJ 
den kuvvetli bır tııl•" 
turlarsa. !lüçlük1e ~;1ot;ı 
t"!t tarih bize iıpe•(;;.f.-' 
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bir istifade I • • 
J Dünkü koşular çok ıyı geçti 

, zılarımızı, mevcut va- "V k t 
Yeti görerek yazalım! a 

1 

" 

tahminlerinde iki koşu müstesna olmak 
görüldü .. 

•• uz ere 
gene büyük bir isabet 

Etref Şefik Beyin 
düşünülecek 

bir yazısı etrafında 
bir iki nokta .• 

~ rGn enel Akpm gaze· i°' ıütununda hayretimi 
~bir yazı okudum. "fır· 

~İndeyiz,, bqlıiı altmdr 
Şefik Beyin bu yazısı · 

~ı üzerinde durmal 

~1 tamamen okuduktar 
. it Yazılann atletizim ha· 

· illi ı.kip etmeden, onun 
:.a~aya ıirdiğini bilmeder 
-.ce ıütun doldurmak ga 
~ldıtı kanaatine varma 

d lllidir? 

haıcikaten bir teYin vakti 
beti olmalıdır. Faka! 

ki Etref Şefik Beyin bt' 
.:"- kencliainin yazmıf of 

dGaturdan çok uzak ...... 
~ .akitaizliiini zaru· 

~pleri tqrih iıti· 

tasarayın tertip etmit olduklar 
kıymetli müsabakalarda, değil 
Balkanların, dünya olempiyatları 
na ittirak etmit ve hatti elyevD" 
dünyanın en müthit Sprınterlerin
den olan MetkolPun ıeriıinde ü
çüncülüğü kazanınıt bir atleti gör 
mek imkanına kavuttuk. 

Evet lnıilizler ve Fransızlar sor 
müıabakalannı yapmaktadırlar. ......_ 
Ve hatti Avrupanın bazı yerlerin· DUnkU y•r1tlarda ko9ul•r ve tartılma 
de müsabakalar yapılmaktadır. 
Lakin bizim ecnebi atletlerle te . 
maı ettiğimiz günlerde de onlar 
kendi kendilerine çalıfıyorlardı . 
Şimdi bizim dinlenmemizin zaru· 
ri olduğu günlerde iae onlar müsa· 
baka yapıyorlar ve yapabilirler. 

Dün lıtanbul at yarıılarının halde kotuyorlardı. Bu hal kotu· dü. Virajda "Conk,, ileriye fır9• 
ikincisi oldukça kalabalık bir ya giren atların ayni ayarda ol • ladı. Kotu çok ııkı geçiyordu. 
halk kütlesi önünde yapıldı. duklarını gösteriyordu. Neticede Dünkü tahminlerimizde iyi çaht • 

Mütterek bahis dün, evvelki izzet Beyin "Al Mesut., u birinci, tırıldığını söylediğimiz "Özke,, 
haftaya göre daha hararetliydi. Prenı Halim Beyin "Hakan,, 1 birden baıa geçti ve çok güzel bir 
V AKIT okuyucuları dün gene ka- ikinci, Kamil Beyin "Ubeyyan., 1 kotu ile birinciliği bırakmadı. 
zandılar. üçüncü oldu. Birinci gelen "Me- Neticede Ce!~I Beyin "Özke,, ıi 

Çünkü onların önünde fU ya · 
kmlarda ıeçirecekleri bir imtihar 
ve bir olempiyat yoktur. Halbu · 
ki biz yirmi gün sonra Balkan o 
lempiyatlanna ittirak etmek üzen 
bulunuyoruz • Belki bu te · 
maslan ikinci derecedeki at • 
Jetlere hasretmek mümkündür. 
Fakat onun bir çok maddi ve mo 

Birinci kotu aut,, iki bin metreyi 2 dakika 21,5 birinci, Kaymakam lsmail Hak• 
Dört ve daha yukarı yattaki aaniyedealmııb. kı Bevin "Çelenk., i ikinci, Rüı • 

yerli, yarım kan Arap, ve haliı kan ikinci ko•u tem Beyin "Conk,, u üçüncü ol • 
Arap at ve kııraklara mahıua sa· Üç yaıındaki yerli hali• kan duJar. Rekor 1 dakika 58.5 ıani-
tıt koıuıuydu. Mesafesi 2000 İngiliz erkek •e diti taylara mah- ye idi. "Marmara,, nın eğeri l<ay· 
metre olan bu koıuya 9 at iıtirak auı olup mesafesi 1800 metre idi. masaydı netice değiıecekti. 
etti. Bet tayın ittirak ettiii bu koıu ÜCjUncU · ko,u 

Start iyi verildi. tik anda "U- çok heyecanlı geçti. Dört ve daha yukarı yaıtaki 

• 
nevi mahzurları oldu~nu da ha· 

beyyan,, fırladı. Kartiki düz yol- Bahai müşterek meraklıları da- yerli, yarım kan Arap ve halis 
da "Hakan,, yanaştı. "Al mesut,, ha ziyade "Marmara,, üzerine uy- kan Arap at ve kısraklara mah -

~---ııııMı--..-... Hiıl ...... ~.ıtİ.)'611&;suJ ı • 11 i 4i•k ~ Start h.f- ~ ... .l.p ....Ecei :MOO e1etre O\an 
nanlatandan Yeya diter komtuları· bir h&:um 7&PIJ. Viraj tam bir .daz ',Yofda ' taylar birleıtiler. Celil bu koıuya altı at i,tirak etti. "Se-
mızdan atlet getirtmeye kalkıak, boiuımaile ıeçti. Düz yola çıkıl- Beyin "Mahaç,, adlı tayı k09uyu limet., kotturulmamııtı. Eğer 
muhakkak surette ikinci ımıf at · dığı zam~- bütün atlar toplu bir 600 metre kadar çok f\ıkı götür· Selamet bu koıuya girebilseydi 
letlerle kar!ılatmak mecburiyetin· her halde çok güzel bir kotu ıeyr 

de kalacağız. Çünkü bütün Bal- Gedı·z sı·mav maçı edebilecektik. 
kan komtularımız birinci ıınıf at • Start üc defa tekrar edildi. Dör· 
letlerini Zağrebe göndermit bulu- düncü de "Serdar,, numarayı al· 
nacaklardır. dı ve fırladı. Karşiki düz yolda 

Saniyen ne kadar acıdır ki da· "Serdar,, "Al Derviı,, "Ceylan 
ha henüz, sporun en temiz bir tu· Yekta,, bir arada gidiyorlar···· 
beıi olan atletizm bu muhitte ken- "Sada., ve "Küçük Sada,, en ar • 
diıine ratbet kazandırmamıttl1'. kada ... 

Virajda "Al Dervit,, hücum et-
Galatasarayın tertibiyle ve mil

li takımımızın ittirakiyle yapılan 
Balkan temaslarında dahi ( futbo· 
lün mütterek olduğu gün müıteı· 
na) pazar günü ancak Takıim ıta· 
dı bir kaç yi•z kişi toplıyabilmiıti. 

Acaba Balkan olempiyatlarmır 
icra edildiii hararetli bir günde 
bu ite kaç kiti alaka gösterecek vt 
maddi cihetle de bu ite yardım Gediz Spor takımı 
cek mi? U1&k, (Hmual) - Upk rmntaka11 renç-ı Sevst ve •yplarla seçen blr geceden 

llj1, aylar var ki daimi bir hareket ve kay- -ra euma sttnU eabellleyln lkt ~bir genç
Y ok bu fikri ortaya atanlar naşma luıllnde..... Gençlik ve apor bare • ııtt Simav fırka Mnumda toplandı. Ufak 

maddi cihetile de bu ite yardıD" ketleri fudaaız surette devam ecltyor. Sor mmtaa. futbol heyeti rel9I ve Tllrldye 

ederlerse, hakikaten, ikinci dere · malıııüa derecede lnkltaf etmf'kte.. futbol llaakemlertndea Yamt Ziya Bey tara· 
Komtu ıtrlı.lr gençleriyle aamldl, faydalı fmcluı futbol kaideleri ve futbolan tt-lmlk 

cede ve yarının milli takımımıza kartıl..,....er oluyor. Bütün ba apor ~ llu1A19lan hakkmda sporcolanımaa izahat 

namzetleri olan gençlere ilerlemf bürlerlnl balk, dt!rln bir ""'ı ve cotkun bir verllmltttr. 

h d k • d d t al&ka ile takip ediyor. Omna (Uall .. ı 11 ., Gediz apor klD· sa aıın a ço yerın e yar ım e · 19 •• _ ... meV9lml mmtaka flllllplyon-
.... .... btblatlde 81VUD se-nçler birllj1 klUbl\mD& 

mit olurlar. luğu için Upktakl klipler karfdatmalan • abaya seldller. Ynauf Ziya &,1n bakr.m-

Q zaman ıpor terbiyesinin ve nı bittrmftler, aıra B. kümHlnl tefkD e- lltt altmda oyun ......... Oyun ~yet"anb 
• ha ) ··ki d' den Gedl& w. Slmava ıeJmlttl. 28 Temm ıca tınm omuz arrmıza yu e ı . 19M sabahı t:· ·"tan mmtaka futbol ve ve llaı'anıtll ie9am etti. Klnvetlerta blrM-

b • f bu •• b ,,.... rlne mDaavl olmal1 bf!yecanr arttlrdL &r 
ği en irinci V8Zl e, müteJe • lllf!rkM hf'yf'tJPrl rrlıı \"(" azalanndan mllrek- iki takım da blltün t-nerJUf'rlnl aarfetft!rf'k 

hislerin nezih ve kıymetli hare • kf'P bir '"'Yflt ba maçtan idare etmek tlzPre oynadı. Birinci n lkhıcl hattaymlar af'tl-

k t . . d lk lamak olur otomobille Oedlze hareket etmltUr. Cflals kaldı. Balrem OJUDU Çf'J'rek .. ttaıı 
e 1nı can an a ıt · Mmtaka heyeti, Gedtze çPyrek •at me--

Mehmet SltlCI __ • ....,_ bulunan KCM'a Randa Gediz llporlu yanm ... , dalla mattr. Fakat neti~•-
... ,._, deji,medl. 

kardf!tlerlmlz tarafından rotkun bir ııevst 

--------------.ı Te al&ka lifi karplanmqtır. 
ClumartMI libatl &J'lll takımlar tekrar 

kartdlıftdar. Hakem futlMtl ~1ettllden 

lleluDet TUrpt Beydi. Bir ~ ... t de
nm eclea oyun netleelılncle 8lnm bir ..,-ı 

farkla plelleyl elde etti. Oyna, tamıunNı 

IH!dla Te kardefUk ve ııamtmlyet hava91 

lçlnçlac1e ......... " 671eee bitti. 

Yiizme 
Müsabakamızın 

• Programı 
1 O uncu sayıfamızda 

otomobWl'rlf' Gedlze vanlmıoı , kardet Od 
awımlMf't ~açlltf samimi w. duyJU)u llu-
1tlllaDerdfl bulunmut ve Gedl7. oıporculan a
lınarak Slmava ml\tf'\'t"Cdhrn hıırt-k~t olun-

rmıttur. 
Yolda Şflblt rnebmPt.c-lk abidMlne 1ıa,...... 

tnmz aerllrnlıt Vt'! ~raalm yapılarak Bediz 
!llN>I' kHlblbıc1en l:f'nÇ arkada, rmrz Kemal 
~v af.etin Mr ınr wBylftyf"l'f'k llf"plmhr.de 
mmı rnllcadt'lf'fll nkallramanlıklarınr ~ 

'°"" lıu ablc1f':nı """" mlnnf"t ve. tllkraa llla
lr rtml&I ta&elefl\lftlr. 

COllmn tıeullllratla ufuJ'IMdık. B. kö

meel fUDPIJOBU Simav a'f'~lt!r blrUtl A. 
lrtbnMI fUIPlyolla Taran idman yarıluJ la 
~ kere S - 8 - 9M tarllllnde

Ufakta 1ııaluaaeaktır. 
Y. z. 

ti. Viraj tam bir boiuıma ile 
geçti. Diiz yolda ııkı bir müca -
dele var. Neticede Salih Paşanın 
"Serdar., ı birinci, Kemal Bevin 
"Al Dervif,, i ikinci, Tevfik Be • 
yin "Sada., sı da üciincü geldiler. 

D8rdUncU kOfU 
Üç ve daha yukarı yattaki ha· 

liı kan lngiliz at ve kıaraklara 

mahıuı olan bu kotunun meaafeıi 
2000 metre idi. 

Altı atın ittirak ettiği bu kotu 
da çok heyecanlı geçti. 49 kilo ile 
kotan "Ronflon., k09uyu kolay • 
lıkla aldı. "Nanau,, ikinci oldu. 

Son dakikaya kadar iiçüncü olan 
"Piper,, tam Potoda "Bekir,, ta
rafından ıeçildi. Bu netice ileri· 

de ıörecejiımiz lngiliz kotuları • 
nın çok heyecanlı olacağına bir a• 
limet olarak telakki edi'ehilir. 

Be,ıncl ko'u 
Oç yatındaki yerli yarım kan 

lngiliz erkek ve dişi taylara mah· 
ıuı olan bu kotunun meıafeıl 

1200 me!re idi. Kotu tahmin et• 
t'ğimiz ıekilde geçti ve n~ticede 
Ahmet Efendinin "Ceylan,, ı bi -
rinci, Emir Salih aitanın "K. 
Klas,, ı ikind. S"'im Bevin "Oal 

!l;ar1 slyahh 

- Lutfen uyıfayı çeviriniz -



Yüzme Müsabakamızın 
günü yaklaşıyor 

istikbal 
... (Baş tarafı 1 nci ıayıfada) 

ra çağırmak için verdiği kararı te· 
barüz ettirmittir. Bundan batke 
bu günden itibaren yeni Alman • 
ya için kati mücadelenin ba,ladr · 
lını ihsas etmittir. 

"VAKlTu gençliği denizciliğe tef· 
vik yolunda her yıl lertlp ettiii müıa
bakalardan birisini 10 Aiustoı Cuma 
ıünü Modada yapıyor. Geçen yıl yap
tığımız müıabakaya iki yüz etli ıpor• 
cunun iıtiraki, milsabakalanmmn ıör
düğü rağbetin güzel bir misalidir. Şim
diden görüyoruz ki; geçen yıl müıa
bakalanmızm baıhca hedefi noktaaın
dan bizi .evindiren bu rakam bu yıl 
belki de bunun üstünde olacakbr. 

Denizle alakayı fazlalaıtırm&k ve 
müıa))8kalara en küçük yaıtan itiba - ı 
ren bütün gençliğin ittirakini mümkün 
kılabilmek için müsabaka proıranunı 

çok geniı tuttuk. 
Prarram ıudur: 

MUaabaka programı 
'(Çocuklar kısmı) 

nizcilik heyetinden) Abdurrahman Bey 
(Bahriye :rüzbaım) Vahdi Bey (Bah· 
riye yüzbaım) Ziya Bey (Kaptan), 
Fuat Rüıtü Bey, Her F. Riedt (Ford 
fabrikası ikinci müdürü) Her A•mann 
(Alman mektebi beden terbiyeli bo· 
ca11) Her Alexsandr Ferenezffy (Yüz· 
me antrenörü) Salim Ahmet Bey 
(Doktor) Kadri Bey (GaJat:.aaray 
klübü denizcilik tubeıi reiıi (Fahri 
Bey (Beykoı klübü denizcilik ıubeıi 
reisi) Rüıtü Bey (Fenerbahçe klübü 
denizcilik ıubesi reiıi) A. Sırn Bey 
(Gazetemiz yuı iıleri müdürü "" ıpor 
muharriri) Ihsan Bey (Cümhuriyet 
ıaz.eteai ıpor muharriri) İzzet Muhit· 
tin Bey (Haber gazetesi ıpor muhar
riri) E,ref Şefik Bey (Akıam ı~zete
ıi spor muharriri). 

Şimdi, hiç kimse, M. Hitleri 
methur 25 - 2 - 920 deki prog· 
ramını tamamen tatbik mevkiinf' 
koymaktan filen menedilemez. 

llk milli sosyalizm fikri, hare · 
ketin başlangıcmda ilan edildiği 
gibi, kati bir tahakkuk devresine 
girecektir. 
Hltleri tehdit eden, dahilt 

karatıkhklardır 
Nevyork, 3 (A.A.) - "Nevyork 

1 - 60 metre (Stj·J) ıı yaoına kadar kıı: MUaaba kal ar ·~·n yazllma 
ç0euklar için 

Times,, ıazeteıi Almanyanrn M. 
Hitlerin idareıi altındaki iıtikba · 
Iinden bahsederken diyor ki: 

1 - &O metre ( tj·I) 1J YBfın& kadar e.r
kek çocuklu için 

S - 60 metz.e (Kurbaıalama) U yqma 
Qdar kız ~ocuklar için 

' - 60 metre (Kurbafalania) U yqma 
kadar erkek~ için 

B - 60 metre (15erbeat) ıı - H JWfmcla 
lmla.rl~n 

e - 60 metre (Serbest) U - U. Yatmd8 
vkekler ıı:ııı 

'7 - 100 metre (Serbest) H - 16 yqmcla 
ktt.1a.r !~in 

1 - 100 metre (!erbeıft) H - 18 y&jmcla 
erkekler için 

9 - 100 metro (~rbeat) 16 - 18 7&1mcla 
kıtlar Jçln 

10 - 100 metre (Be.rbUt) 18 • 11 yaem
da erkekler için 

11 - 60 metre (KurbataJııma) lJ • H ya· 

Müsabakannza iıtirak için ya gaze
temizde "Yazı müdürlüiüne" gelerek 
Jahut doğrudan dofruya Moda hama
mı ıahibi Ihsan Beye müracaatla iıim 
yazdmnu nya bunu bir mektupla 
bildirmek klfidir. Geç kalmamak için 
vaktiyle müracaat ediniz. 

Dikkat 
Müaabakalarımu içirt ıimdiya ka· 

dar yanlanlann ıazetemiz yazı mü -
dürlüiüne gelerek, müsabakalara gir· 
mek üzere hazırladığımız mühürlü 
kartlardan almaları ve 9 Ağustos ta· 
rihli ıuetemizde .erilecek talimatı 

mutlaka okumaları liznndır. 

"Harici idareıizliklerden ziya -
de M. Hitleri dahili karı,ıklıklar 
tehdit etmektedir. Aylardan beri 
hükumeti idare edenlerin zihinle • 
rini itıal eden ve halkı ağır endi · 
•eler içerisinde birakan yiyecek V{ 

erzak, harict ticaret, ıanayi ve 
maliyeyi ali.kadar eden meseleler· 
dir. 

Bu meıeleler, ,imdi en yüksek 
ıalahiyeti elde tutam, kendisi ve • 
ya müıavirleri teairlerini hafiflet • 
mek için bir şeyler yapamadıkları 

md& kizlAr irin R J 
l! - 60 metre (Kurbıi. pıaina) 1J. H J8· Sporcularımız Sovyet usgaaa 

Bmda erkekler t~ln _ _ 

18 - 100 metre (lturbafıilama) H - 16 T k d •• M k 
ıı-i:m!t~~bağalam&) H _ 16 a ımımız un os ova 

yaşında erkekler için 
15 - 100 metre (Kurbııfilama) 18 - 18 

yaşmda kızlar lı;ln 

18 - 100 metre (Kurbafalama) 18 - 18 
ya.'mda erkekler lçliı 

Dikkat: Yukardaki müaahakalara 
mmtaka ıeçmelerine veya müıabaka -
lanna girmiı olanlar iıtirak edemez • 
ler. 

(Büyükler kısmı) 
1' - 100 metre (Serbeü) banıiiılar için 
ll - lDo m-. (sırt tUttl) er1fekler için 
19 - 200 metre (KurbağalAm&) erkekler 

için 
ıo - 200 mdre (Kurbafalama) haıırmlar 

·~b 
21 - 200 metre (Serbt-.st) erkekler için 

22 - 400 metre (lfukavemct) erkekler 
için • 

!8 - Bayrak yarı,ı (Klllpler a.raamda) 
24 - Ba)'l'ak yarqı (Rannnlar arasında) 
%5 - ISO metre (!l!Eırbe8t) p.l'A'tecller ara--

181.l'la 

%6 - 60 metre (Serbest) 315 yqmdan !'U· 
kan mtnekatt sporcular anamda 

2'7 - Atlaaiıala.r (Tri.ıi:ıplen: a mecburi, 
l lhttyartJ 

ıs - Atl&mıUar (Kale: 2 DıN:bo.rf, ı lb· 
Uyart) 

!9 - Atıamalar (Ranmılar arumcta) 
80 - !il topa mG11alıak&sı (Klltpler ara

sında 

a1 - '"atır direk (Serbeit) 

Hedlyelerlmlz 
Münbaka]arımızda birincilik ve j. 

kincilik kazanananlarla au topu nıüıa
bakaımı kazanan takrina madalya~ ku
pa ve1air hediyeler nrilecektir. 

Hakem ve tertip heyetimiz 
Tertip ve hakem heyetimiz ıu mü

tehuaıs ve alakadar zevattan terek
küp ediyor: 

Ahmet Fekleri Bey (Güreı ve at
letimi federasyonu re.iaJerinden) Ek
rem Rüıtü Bey (1. S • .K. klübii reiıi) 
Rıza Bey (Denizcilik federasyonun -
elan) Kadri Bey (fstanbul denizcilik 
heyeti reisi) Şazi Bey {İstanbul de • 

kızı,, adlı tayı üçüncü oldular. 
Dün bahsi mü,terekte Ronf • 

lon - Ceylan oymyanlar 7 lira 1 O 
lnıriif aldılar. Ne hikmettir ki 
ben dün ziyan edenler arasında 
idim. 

V AXIT okuyucuların.dan bir 
meraklı beni daima ziyan eder 
tekilde görünce: 
"Kd" t· h. - ar e§mı... yı ta mın e· 

4'emiyorsamz bir "Vakrt,, i.lınız 
ve onu~• taliminlerinden istifade 

d. 1 D . . ,, e ın 2!.,, emez mı ... 
Sarı slyahh 

muhtelitine 3-0 yenildi 
_. (Ba§ taratı ı ıncı ııaYıfada> daha yaptılar. Yatar, evvela teh· 
Sahaya evveli. Halkevi takımı· likeyi atlatır gibi oldu. Fakat to

mız çıktı. Bizim takımı Moakova pu ayaiına alan Eaat, iri kontrol 

muhteliti takip etti. İstiklal mar· edememek neticesi topu kendi ka· 
tımız çalındı, nutuklar ıöylendi. lesine soktu. Bu cidden talisiz • 
Takım kaptanı Filfret Bey nutuk- likti ve Moskovalılar böylelikle 
lara mukabele ve Moskova takı • üçüncü sayılarını -da çıkarını§ olu
mına bir bayrak hediye etti. Bu yorlardı. 

muka'beleden ıonra stadyom da • Son bet dakika müaa.vi geçti ve 
kikalarca alkıtla çınladı. birinci devre O - 3 bitti. 

Takımımız Jöyle tertip olun • ikinci devre 
muttu: ikinci devrede takımımızda ba-

Avni- YaJar, Nuri - Esat - zı tadilat yaptık. Mesela: Reıa
Fikret, Feyzi, - Necdet, Sa it, dın yerine Fikret geçti. Merkez 
Muzaffer, Şeref, Retat. muhacim yerini Rasih işgal etti. 
Müsabakayı Türk hakemi Mus· Bu tadilin çok faydalı olduğu he· 

tafa Bey idare edecekti. Oyuna men anlatıldı. Çünkü Fikret hü -
18,25 te ba,landı. llk vurutu bi- cum üstüne hücum yapıyor, mu· 
zim takım yaptı. Motkova kale- h!l-cim hattımız Moıkova kalesine 
ıine doiru üst üıte bir kaç akın ıık aık iniyorôu. 
yaptık. Bundan ıonra Moskova. Fikretin çok müe11ir olacağını 
lılar hücuma geçtiler. Fakat Nu· anlıyan Moskovalılar, Fikreti da· 
rinin yerinde bir müdahalesi bu . ima kolluyorlar, marke ediyor • 
hücumu kesti. Mukabil bir hü • lardı. Bu devrede iki tarafın da 
tumla Moıkova kalesine gene in- gayreti semere vermedi ve maç 
dik. Moıkova kalecisi Fikretin birinci devredeki neticeyi aynen 
bir tütünii tutarak çevirdi. Bu muhafaza ederek bitti. 
sefer onlar hücuma geçtiler ve Bugün Moskova ınuhteliti de 
lS inci dakikada aağ içleri, Avni· takımımız da eskisine nisbetle çok 
nin bir plonjonuna rağmen, topu farklı ve iyi oynamıılardır. Maç 
kalemize sokmağa muvaffak ol • çok enteresan olfuuş ve ta · 
du. kmıımız ikinci devrede bilhassa 

Maç, ayni hııla ve 9iddetle de- çok beğenilmi~tir. Çünkü bu dev 
vam ediyordu. Muhacimlerimiz reele ıaha acemiliği bitmİ§ ve o • 
iyi anla,ıyor, fakat kalecilerinin yuncularımız sahaya alıtmı9lardı. 
iyi tutuJları sayı çıkarmamıza ma- Rus takımı canlı, seri bir oyun 
ni oluyordu. göstermittir. 

Yirmi sekizinci dakikada Mos • Yarın ve gece güreıçilerimiz 
kovalılar sağdan güzel bir hücum ilk müsabakalarını yapacaklardır. 
tlaha yaptılar. Sağ açıkları lopu Sporcularımızın hepsinin ııhhati 
ıola verdi. tık gol vaziyetine çok iyidir. 
benziyen bu vaziyet, müdafileri • "'-=~=.-;.;...-

mizin iyi bir mildahale yapama · Muhafızgücü bisikletçileri 
maları yüzünden ikinci bir sayıya Fatsa, 3 (A.A.) - Muhafız 
mal oldu. gücü bisikletçileri saat 17 de F at· 

Bundan ıonratelüar hilcuma saya geldiler. Uı:aktan bisiklet -
geçtik. F a1tat taliıizdik. Şerefin çiler ve Fatsa sporcuları tarafın • 
ve Muzafferin bir kaç güzel tülü· dan, şehire girerken de kayma • 
nü kalecileri tuhnağa muvaffak l<am, belediye, C. Halk Fırkaaı 
oldu ve krrkıncı dakiltayı bulmut· ~ube r~iıleriyle kaza memurları 
tuK. Bu anda tehlikeli bir hücum ve halk tarafmdan karşılandılar. 

ne gösterecek. • 
takdirde, bir kara bulut gibi takip 
edecektir.,, 

Alman rejimi korkun~ 

bir imtihan karşısında 
Londra, 3 (A.A.) - Hemen 

hemen bütün gazeteler, Maretal 
Hindenburıun hatırasını hürmet· 
le tebcil etmektedir. Fakat diğer 
taraftan da bütün kuvvetlerin Hit
lerin elinde toplanmış olması do · 
layıaiyle biraz endite izhar edi -
yorlar. 

Umumi intiba ıu merkezdedir: 
Bütün kuvvetlerin bir araya gel

mesi, Alman rejimi için korkunç 
ve hatta meıum bir imtihandır. 

M. Hitler, reisicumhurun hai7 
olduğu nufuzun himayesinden 
mahrum kalmıttır ve reisicumhur· 
luk makamının haysiyet ve nufu · 
zunu ıiyaai ihtirasların içine at · 
mııtır. 

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

Daily Ekspres diyor ki: "Ordu. 
kendi intihap edeceği ıaatte, va · 
ziyete hakim olacaktır.,, 

Murning Poıt, "Mareşal Hin · 
denburgun ufulü, nazilerin ıuku · 
tunu tacil mi edecek, yoksa tehiı 
mi? Bu, vasi, mikya1ta, ordunur 
hattı hareketine bağlı bir şeydir 

eliyor. 
lnglll:I matbuatı Hinden• 

. burg'un ölUmUnden 
mUte•••lf 

Londra, 3 (A.A.) - lngiliz 
matbuatı, yüksek Alman f azimet -
!erinden ve hiç bir menh.at mu -
kabili olmadan ıahip olduiu va · 
tanperverlik meı:iyetlet'inden do · 
layı reisieuınhur Hlıulenburıur 

hatırasını taziz etmektedirler. Fa· 
kat matbuat, Almanyattın her za· 
mandan faı:la ihtiyacı olduğu biı 
11rada hükumetten bayle metin biı 
elin çekilmiı olmasına müteedlf· 
tir. 

Times gazetesi diyor ki: 
"Bu, talihin zalim bir darbesi 

dir.,, 
"Newı Chronicleı. Hitlerin teh· 

tikeli ihtimallerle dolu bir yol tut· 
tuğu kanaatindedir. 

Amerika Rei•lcUmhurunun 
ta-ziyeti 

Vaıington, 3 (A.A.) - M. 
Ruzvelt M. Hitlere gönderdiii biı 
telgrafta, memleketine hasrettiği 
uzun bir hayat yüzünden vatan · 
daJları tarafından sevilen ve bü · 
tün dünya tarafından hürmet edi
len Feld Mare!al Hindenburgur. 
ölümü haberi ile samimi bir ıuret· 
te müteessir olduğunu bildirmek · 
te ve demktedir ki: 

"Alman milletine bu büyük 
kayıptan dolayı samimi ali.kam· 
bildiririm.,, 

Fransız efklrt umumi~e•i 
Hlndenburgun hattraaını 

hürmetle anıyor 
Paris, 3 (A.A.) - Havaı ajan· 

sı bildiriyor: 
Umumi aeferberliğin ilamndarı 

tam yirmi ıene sonra Maretal Hir 
denburğ gözlerini hayata kapıyor. 

Daha diln gazeteler, 1914 ıenesi · 
nin karanlık saatlerini hatırlatı · 
yorlardr. Fakat Alman orduları · 
nın büyük l<umandanımn ufnl et · 
miş olduğu hu dakikada bu gaze · 
lelerin hepsi de ihtiyar mareşa · 
Jin, büyük rakibin hatırasını aa · 
mimi surette ve derin bir hürmet 
hissi ile tebcil etmektedirler. 

Tarihi büyük ve mert sim:Jarr 
Fransız efkarı umumiyesi, müte · 
veffa mare~alin la!ntli ,ahsıntlr 
temsil etmekte olduğu ahlaki ve 

medeni faziletlerle aıkrf 
nünde hürmetle eiilmekt• 
tanperverlikten bir dakik• 
hiraf etmemi§ olan müşarıl 
hatıraımı tebcil eylemekt 

Figaro gazetesi diyor 
retalın hatıra11 önünde 
Onun •atanperverane e 
meti amirdir. · Uful eden 
simayı kılıcımızla Hl'Jll 
riz. 

Ceneral Maurin, Le J 
zeteıine diyor ki: 

"Mareıal, her devri11 
memleketin en büyük aı1' 
!erinden biri idi.,, 

Ceneral Debenez, E" 
zeteainde diyor ki: 

"Müteveffa "mu91al, 
ıima idi. Onun naıı h 
umumi harp rakipleri o 
kartı kılıç kullanmıt bul 
ler, timdi bu kılıclarıını'I 
seli.mlıyabiliriz.,, 

Ancak insanlar göçer 
kat siyaıet, devam eder 
gün bu siyaset, mühre!ll 
ret olarak mevcuttur. I 

M. Hitlerln yeni vaıl 
bahseden Le Journal di1 

M. Hitler, ihtiyar mart 
rine geçmek için onun 
bile beklemedi. Bu ref 
nevi diktatörlük rejlmtıtlıı 
demesi gibi görünmekt 
kat bu rejim anc&k mu 
labillr. Bu diktatörlükı 
nalın iadeten teıiıine 
metruU kaideler• rucu• 
intikal devresidir. M. ~ 
ni bir saltanat hanedanıt' 
ıiıi mi olmak lıtiy•cel<, ' 
ni b·r cümh iyetin ı,-11i 
misi mi olıflak yolunu ttl 
Bunun cevabı, her tef 
mumaileyhin tali yıldıı• 
haline bağlıdır. Bu yıl 
lihazırda taali devreaiW 

dir.,, ~ 
Maten gazetesi diyot ı 
"Bundan böyle Hitle' 

yanın hakimidir. İktid~ 
kimiyetinin hududu, bıJ 1 

mebsuten mütenasip ol 
mesuliyetleri olacaktır·•' 

Figaro diyor ki: ~ 
"Zevahire nazar•*' 

vermek icap edera6 ~·1, bir zaman Hohenzoll•' ~ 
nının malik olamadtl• 
sahiptir. Fakat Alöt~l 
ni ,efin huıurunda H' 

tiyle s6n sözünü ıcsrli t·•' 
teren hiç bir d@lil Y.""~ 

Oeuvre ıatıete11 d •' 
"Hitler, iki 91kt•,; ~ırı 

etmel< mecburiyeti11ıl• 
ıinin ihtilalcı tahrl1'1~~ 
nı tamamiyle tatblk ~ fll 
bahsolamaı. Yeni 11

1 
bir i•tikaft\et ttlacAl•ıt ~I 
çlnbe~ .,, 

Alman iktıs;!10,1 
· haıta; çek1 1 ~ 
Bertin, 3 (A.A·) ;, ıl 

iat na2ırı M. Cchfli ... " 
retle haat• ve ittl~,ıı 
olduiuttdatt Raylt -ö' 
M Cchachl altı lY ti• • 1 lf 
man ikb•lt n•tır 1 

1 ı• it 
hsat ve dı~tai t1••'~tı'tt• 

d'llfll 1 
vire memur ~ 1 y1' 

Arc-en-del t• ,_J 
3 (1-• 

. Kazabılanka, · tJ 
are•' 

en • Ciel taYY dJ !ıl 
. · bur• t'"'' tayyarelerını fit 

sabahleyin Toloı etı"lt 
veccihen hareket 



Deniz Levazim Satınalma 
Komisyonundan : 

18,000 kilo yış ıebze: Pazarlık münakasasa: 6 Ağustos 1634 
pazartesi günü saat 10,30 da. 

45,00o kilo yaı ıebze : Pazarlık münakaaaıı : 6 Ağuılos 1934 
pazartesi günll saat 15,30 da. 

15 Temmuz 1934 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde teklif 
'dı'I en fiatların gali g6rUlmesi reddine karar verilen yukarıda 
Ql'ı'-dırı yazılı iki kalem ıebZll hizalarında gösterilen 1ıün Ye sa· 
•tte pazarlakla alınacaktır. Şartnamesini garmek isteyenler her 
lllı, pazarlıia gireceklerin de o gün ve seatlerde Kaıımpaşada Jra! -.n Komisyona mOracaatları. (4313) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Ost.OD il AR, Altuntzade mahallesi 
tilarbqı Tophaneli oğlu cadde

•iııde 31/ 37 numaralı "12560,, zita 
~la. 

~IKöY, Tuilacı batı mahalleıi 
~dat caddesinde 207 numaralı 
el,, dönüm, 18 artın arıa. 
~idlKöY, Tuğlacı batı mahalJesi 
ıc1 at caddesinae 207 / l numaralı 

'' dönüm "360,, zira tarla. 

~YLERBEYI, Abdullah ağa ma· 

Muhammen bedeli 
Lira 

3140 peıin para ile 

750 ,, ,, 

600 ,, ,, 

23 ,, ,, 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, r elefon: 2292) 

"'WI 

----------------------~ 
Trabzon Yolu 

D l Vapuru 
um upınar5 Ağustos 

Pazar günü ıaat 20 de c.. 
lata nhbmından kalkacak. Gidiı · 

te: Zonauldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Onye, Ordu, Gireaun, Ti· 

rebolu, Görele, Trabzon ve R.izeye. 

Dönüıte bunlara iliveten Of ve 

Sünneneye ufrayacaktır. 

Mersin yolu 
• •• - ••puru 
l D O D .U 5 Ağuıtoı 

p A z A R günü ıaat 10 da 

Sirkeci rıhtımında.1 kalkacak, sidiıte 
, Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 

Radoı, Marınariı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat. Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersine gidecek. Dönüıte ayni 
iıkelelerle beraber Taıucu, Anamur, 
Kuıadası ve Celiboluya uğnyacaktrr. 

lleıı Kalaycı sokağında 22, 75 
"'ette sıı 1 numaralı dükkan anası. Kara biga Yolu 
l\lJMKAPJ, Kürkçü hqı Süleyman 65 ,, ,, Her Cumartesi, 
'ie. Bayram Çavut mahalleıi mek· 
lep sokağında 18 numaralı hanenin Çarşamba günleri sut 20 
l; de Tophane 

4 hissesı·. d 

11 - VAKn 4 AGUSTOS 1934 ~ 

Devlet Demir yolları llAnlarl 

10.000 kilo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurtunun kapalı zarfla 

münakuaıı 18/ 9/ 934 Salı günü ıaat 15 te Ankarada idare bin.ısında 
yapılacak~ır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde be· 

§er liraya ıatılan tarlnamelerde var dır. ( 4389) "~'l\?#f ı alJ 

Yaz mevsimine mabsuı olmak üı.ere Adapaıarındın Hay· 
derpafaya ayda bir tenenüb treni işletilecektir. 

Bu trenler için hususi ve fevkıtide tenıillth yolcu tarifui 
tatbik olunacaktır. 

llk tren 3 Ağustos 934 Cuma günü Adapaıarıodan saat 
5, 45 de bar ek et edecek Ye Haydarpaıadan 11at l 7,35 de Ada· 
paıarana dönecektir. 

Müteakip trenler her ayın ılk cuma ıiialeri Adapaıuından 
hareket edecektir. 

Bu trenlere mabauı ıidiı - d&aüı tenezzüh biletleri trenin 
durduğu iıtuyoalerd•n aablacakhr. 

Bu tarife mucibince alınacak ıidiş - dönüt ücretleri 

Adapazarı • Hayderpıfa 
lzmit • l laydarpaşa 
Herek• • Haydarpaıa 

ı inci il inci lU üncll 
ıınıf 11nıf 11nıf 
200 150 JOC 
120 90 60 
80 60 40 

kuruıtur. 
Ailelerile beraber seyahat etmek 11rtiyle, beı yapaa kadar 

olan çocuklırclan °Beı yaf dahil,. ücret ahamız. Bq yaıından 
yukın olıalar tam ücrete tabidirler. 

Daha fazla tafsil it f çin ıiıelerimize müracaat edilmelidir. 
(4360) 

Derince Umanı Talımit Ye tabiiyeti İflerinin kapah zarfla 
münakasesı 22/Ağustoı/934 Çırtamba günü 11at lSte Aakarada 
idare Merkezinde yıpılacaktar. Tafsillt Ankara ve Haydarpafa 
veznelerinde beşer liraya sahlan ıartnamelerde yaııbd1r. (4332) 

nhtımın an bir vapur kalkar. Gidiş 

UskÜDAR, Selimi Ali efendi ma· 400 ve dönüşte mut:u iskelelere uğrar. 934 seneıi Temmuzu bidayetinden Eylül gayeıine kadar mer'i ten• 
htlle '' '' - ----------

si Kabriıtan ka1111ı sokağında Jzmı•t Yolu zilli tarifeye tevfikan Devlet Demiryollarmda yüz kilometreden fazla 9 llurnaralı kirgir dükkan. meıafeye mahsus ugari yüzde elli tenzilatlı ve bir ay müddetle mute· 
\oy ACIKÖY, Eıki ıekizinci sokak 2400 C R ber ıidit dönüt bileti alan yolcuJa ra yatak ücretlerinde de yüzde yir• 
te • " ,, Haftanın uma, Q- . ·ı· 1 ktı 

1\1 Yunus ağa sokağında 13 nu· mı tenzı at yapı aca r. 
bte.r,1ı hane. zar, Salı, Çarşam- Bu bilet hamilleri seyahata, bi Jeti satın aldıktan tarihten itibaren 
'ilıke. b yirmi gün zarfında batlayabilirler. Ancak seyahat günü biletler gifele• 

tıda yazılı maha11er hı'za1arındakı' ' ~ıymetler u"zerı·nden 5/ 8/ 934 a wünlen" bı"r ,. r • at 9 d P,ı K "' apu "8 1 re vize ettirilmelidir. Bu vize bile tin bir aylık avdet müddetini tem· 
l ll.t günü saat on dörtte açık arttırma suretiyle satılacaktır. 1ıtekli· Tophane rıhtımından kalkar. dit etmez. 

etirı •--·----------• 1 J>ek akçeleriyle müracaatları. (M) (3836) 
~ ~·· ~·· •t lu .. , .. , r, r F 

- ,_ • ~' •• ,_ ,_ - ,J -

Deniz Levazım Satına ma 
Komisyonundan; 

Dr. IHSAN SAMI 
Tifo ve· Puatifo Aıısl 
Tifo •e ParatJfo hastalıklanna tutul

mamak için tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Her eczane · ve 
ecza dcpolarınd;ı bulunur. (J 562) 6

SQ' adet kondenaer borusu : Pazarlık münakaa111 : 6 Ağustos 
934 Pazartesi ıiat 14 de. 1 ~ 24 lstanbul Kumandanlıgv ı 

t .. ı. 1 . Temmuz 934 tarihinde yapılan kıpah zarf müaak1111ında 
"'" ıf d"l f' 1 1 Sbnalma Komiıyonu ilanları kd, e ı en ıat arın gı i g6rlllmesiyle pazarlıkla ahnm11ıaı 

b· •r verilen 6507 adet konden1er borusu 6 Ajıatoı 934 tari· 
•ne r ti p Fırka kıt'atınrn ihtiyacı i-

ş1,t0.aı ~y~n "aurte.•i gilnll 11at 14 de pnarlılıla ahnacaktır. çin 116.000 kilo sığır eti ve 
de rn~ıını gormek 11teyenler her ıDa ve pazerlıia gireceklerin 
ttQtJtenaıoatlarile birlikte o ıün Ye ıaatte komiıyona müra· 19.000 kilo koyun eti kapalı 

•rı. (4308) zarfla münakasaya konmuş· 
~ · tur. İhalesi 5/8/934 Pazar 

~~a ve telgraf başmüdürlüğünden; fe~~: ::~~~!'Y~~~::u:: 
)o"1 •r nıerkez evrak ve paket poıtahaneleriyle timendifer istaa- zere her gün ve münakasaya 
~~tıh..,e nıezlctr postahanelerle vapurlar ve tehir dahili merakizden iştirak için de o gün ve vak-
"'· - ane H"Wı._ K · Al cak t" d ] t kl"f ~ı.. rı k. 1 uaumet, arantıne, 1&n merkezleri araıındaki ın en evve e ı ve teminat 
)i~. - .~•Yatı 21/7 /934 tarihinden itibaren 9/8/ 934 tarihine kadar mektuplariyle Fındıklıda ls
... ~~~il l~n. müddetle ve kapalı zarf uauliyle lzmirde münakasaya tanbul Kumandanlığı Satın 
~eııi ~.•ıtır. Taliplerin ıeraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muham· alma komisyonuna müraca-

Haydarpafa ile bazı iıtaayonlar arasında tenzilli bilet ve yatak 
ücretleri ıunlardır: 

FenfP9ta SamAa Ankara 
Bilet Yatak Bilet Yatak Bilet Yatak 

Ocretleri O er etleri Bcretleri Ucretleri ücretleri ücretleri 
kurut • Kuruı Kurut Kurut Kurq Kurut 

l 4633 1544 5453 1680 2607 704 
il 3362 ns4 3956 1400 1896 588 
ili :l147 2524 1217 

1 
il 
ili 

Adana Eıkiıehir 
Bilet Yatak Bilet Yatak 

O er etleri ücretleri ücretleri ücretleri 
Kurut Kuruş Kuru, Kurut 
4211 1368 1826 "384 
3057 1140 1331 320 
1954 858 

Istanbul Asarıatika müzeleri 
müdürlüğünden: 

Kok kömürü 
Ton 
65 

Mangal kömürü 
Kilo 
19900 

Odun 
Çeki 
40 

İstanbul Aıanatika> Topkapı Sarayı ve Türk lıli.m Eeıer)eri müze• 
l:~ ~.~~d~ ~eddi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini vere· atları. (11) ( 3905) 
~ Ilı'' erıııı ermeyan etmek üzere lıtanbul ve lzmir batmüdürlü· 

uteıekk~l miinakaıa komiıyonuna müracaatları. (4102) • "' "' lerine açık münakasa ile satın alınacak yukarda miktar ve cinsleri ya• 
A .k 23 üncü fırkanın merkez zıh mahrukatın Ağuıtosun 16 ncı Pertembe günü saat 1~ d~ ihaleıi 
""\S eri F b . k 1 u M. d 1 d "' - ve Tuzlada bulunan kıtaat Aıf_ a rı a ar • lİ Ür öğün en: hayvanatının senelik ihtiyacı kararlathrılmııtır. 
]~toz çatmnın tamiri olan 322,400 kilo arpanın ka- isteklilerin tartları öğrenmek :ÇİP Saıı ve (;umadan maada her 
'1'0Q kilo laırıuni üıtübeç 12191

934 pah zarf usulile münakasaya gün Asarıatika müzeleri dahiliye mfülürlüğüne müracaat edebilirler. 

34Qo '' lcal,a üstübeç çıkarılmıştır. ihalesi 15 A- (4264) . 

.:!! " ~kii~ kaynamı, bezir 15191934 ğustos 934 Çarşamba günü 
~ ,, 

1 kaynamlf bezir saat 14 dedir. İsteklilerin şart Askeri Fabrikalar u. Müdürlügv ünden; 
t40o '' Neft Yaiı nameyi görmek üzere her 
~ '' Toa aülüyen gün ve münakasaya iştirak 
~~ ~ Gazoil • edeceklerin de tayin edilen 
~eli~ 22/ 9/ 934 İ l" .. babı ka vakitte zmit fırka satın al-" Jc..L_ er mu yeıe marka çeliai 22/ 9/ 934 

.... ~!il L.L • ma komisyonuna müracaat-
~ ._leaı ~ııune yağı • 29/ 9/ 934 ]arı. (13) ( 4194) 
't\11._ . enk malzemeıi 29/ 9/ 934 

11 .. ~-,, 1 
\l 'it .1&zı ı mal ı h' -•-• Uro1og · Operatör ~ 'hı a k zeme er ızalarında ıösterilen tarihlerde ve aaat 'alt i~:t-~i apalı za.rfla münakaıaları icra edilecektir. Şartname Dr. Reşit' Sami 
tt,,""-. "'-'a. "1ii1'aca n l0/ 8/ 934 den itibaren 13,30 - 15,30 a kadar ko· idrar yolları hastalıkları mütehassısı 

17 kalem muhtelif çivi 
1500 kilo sarı ıabunlu kösele 
500 kilo siyah yağlı kösele 

Nikel yükıük tav tüpü 
6 kalem çelik boru 

3500 kilo kelle karpit 
3255 ,, Vazelin 
200 ,, Gliserin 

Muhteli(pafta ve erkekler 
3400 kilo zeytin yait 

15/ 9/ 934 
15/ 9/ 934 

20/ 9/ 934 
26/ 9/ 934 
26/ 9/ 934 

26/ 9/ 934 
2/10/931 
2/ 10/ 934 ) 

~i-~~ tektı·n •.tl~rı. Ve itaya talip olanlarm da teminatlarını havi Beyoğlu, istiklll caddeai (Malen 
.. ,,... ertn k R k V h Yukardaki malzeme hizalarmdaki tarihlerde ve saat 14 de aleni mG· 11- t~di .1 nıez ür günlerde ıaat 14 den evvel behemehal ko· uj &r$ısı' e ap B. Ap. No.61 

ebnıı bulunmaları. (4393) ------------- nakasaları icra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler 10/ 8/ 934 den 
ıtibaren saat 13,30 - 15,3Ö a kadar komiıyona müracaatları. ( 4392) 
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SUMER BA .NK 

Yerli Mallar Paza.rla.rı 

Yedikule 

Havagazı Şiı·keti 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) "Albiı Mekik,, ipekli kumaşlarında 

üyük nzilit Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir) 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 

ince 
Maroken 

. ;S=l>O 

Krep Venüs 
(renkli) 

~-

Satagazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanı& 

da Metro Hanında satış şubesine r.nüracaat edilmesi. (928) 

Istanbul Posta T. T. baş 
· müdürlüğünden: 

Krep İstanbul, Galata, Seyyahin §ubesi ve Beyoğlu merkezleri araı 
Maroken motoıikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup nakliyatı kapalı 

Birman usulile münakasaya vaz edilmi§tir. Münakasa 19 - 8 - 934 p 

~ günü aaat onda yapılacaktır. Talip olanların kanunen itaat lazım 1 

3 5 O 1 2 O vcıaik ve teminatı muvakkate akçelerini hamilen yukarıda yazılı 
ve saatte bat müdüriyette müteşekkil komisyona ve şartnameyi 

1 Ağustostan 15 Ağustosa kadar mek için de her gün ba, müdüriyet tahrirat kalemine müracaat e 

................................................................... ~ı-m_e_le_rı_'._(_42_7_8_) ________________________________ ___ 

Nafıa Vekaletinden : 
11 Ajıut08 934 Cumarteıi ıllaD mOnakaaaıı icra edilecek 

olan Afyon -Antalya batb birinci kuım inıaatana ait mukavele 
preje.inde yazılı ıeçit tarihi 30/6/935 ve ikmal tarihi 1 /9/935 
olarak tuhib edildiği ilin olunur. (4333) 

----~reni Kitaplar --
(Dün ve Yarın J 

Tercüme Külliyatı 
Biltün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadl, malt ... en mulw.1-

let e1erlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve ''DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam f aıılalarla, otuz 
cilt kadarmın çıkanlmuı suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, kalem · 
lerin yardımlanna müracaat o]unmuftur. 

--Altı cı Kitap 
]. Rasin Külliyatı 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 

Fiatı : 7 5 Kuruş 

Ten:i merkezi: VAKiT KUtUphaneal İstanbul - Ankara caddesi .. 

==Şimdiye k4Klar basılanlar · --
1 - SAF(): Dodırı - BaJtlar JUfat 100 

1 - A.JLm ÇICllBDt: Monaa - t. B. Allp.n 100 .. 
S - TICJABET, BANKA ve BORSA: tktıaat doktoru Muhlis Etem 

6 - DBVLICT ft blTtLAL: Lenin - Ba)'d.v BU&t 75 .. 
ı - aoSYALIZM: J[autaki - S&bllıa 7.ekerlya 75 .. 
9 - &OLLlYA.T J. RAslN: R. Nazım '75 • 
7 - iM'! S1N1F1 tJITIIALt: Lenin - Baydar Rlfat 

'takında basılacak olanlar 
ı - ISFA.IU.NA. DOGBU: l'lyer Lott - t. R. All1&11 

S - KA.PftALIZll BUBRA.NI: Profeeör Plru -Ahmet 1lamdl 

1 - aıMMqı " KABA: Maadal 

6 - DIZBAı:LtNtN HA.YA.Ti: A.. Honıa 

S - OOBIO BABA: Balzak - Baydar Rlfat 

8 - t8A.: Parla BuhlJ&t mek~blade ProfeBÖr doktor Bine Sanıte - Haydar Rlfat 

7 - ETIJ[A.: &ropotldn - A.poflu Abmet 

3 - tÇl'lJU.t KA.NlJNLAB: Gre.f - Rauf Ahmet 

t - l:NGEBEK DCOtl'M'O: Peyami Safa 

~fflyetl umumiye, 
lphaızhk ve kuv· 
'9talzllk balltlnda 

bU,Uk falde ve t•lrl 
98rlllen 

·Fosfatlı 

T\:J K i·Y"E 

ltRAAT 
BA..N~A51 

Neıriyat müdürü• Refik A'·-net VAKiT Matbaan~ 

k.. M 1 H 1 A 'f{.ull-1. ar a t u asası ~:;ret.-1 
Sahibi: MEHMET ASIM 


