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"VAKIT,,ın 
gezintiye iştirak 

bunu kesip sak 

lstanbul idare heyeti reisliğine 

Fenerbahçe Yugoslavları, Beşiktaş Galatasarayı 
yendi. Atletlerimiz Balkan atletleri karşısında 

iyi neticeler aldılar 

Bey tayin 
_ nKara, ı1 ~ ın _ \.-um-

Cemal olundu 
~•Yet H. F. Umumi idare Heye
•rı dünkü içtimaında Fırkanıı 
nbul ldaTe Heyeti Reisliğine 

.:Uıni idare Heyeti azasından 
~ talya ~eb:~su Doktor Cema' 
~· İzmır Vılayet idare Heyet: 
eııJiğine Yozgat Meb'usu Avni 
() .. 
t~an Bey Zonguldak İdare He-/ 
1 Reisliğine Bolu Vilayet idare 

;~eti Reisi Doktor Mithat Beyi 
•tı olunmu§lardır. 

~ 1•tanbula tayin olunan Doktor 
~al Beyden açılan Umumi lda

llheyeti azalığına da halen ls

let ~! i.dare heyeti reisi olan Cev· 
rıın Bey tayin olunmuştur. 

teİa;iı~~a.nın İstanbul vilayet 
b0kt &ttıe tayin edilmiş olan 

~h:t Cemal Bey 1301 de ls
~ederı da doğmuştur, mülki tıbbi

llle2!undur. 2 nci devrede 

= Yukarda~ Fenerbcihçe • Yugosl vya... Altt-.ı: Galatasaray - Beşiktaş maçından 
g_:_=:=- Bugün; (VAKİT) okuyucuları- ~ görü nüşlcr .. 

na mahıuı olmak üzere tertip etti- ~ 
Dün latanbul büyük bir spor 

(30) numaralısını netrediyoruz. g günü daha yaşadı. Denizde ilk ile atletlerimiz yarıştı. Galatasa• 
Bir takım okuyucularımız ku- ~ teşvik müsabakaları yapılırken ra~)a Beşiktaş şilt maçını tekrar• 

ponlanmının noksanlığından hah - g Taksim stadında Sofyadaki De • ladrlar. 
sederek ne ıuretle tamamlıyacakla- ~ katlon müsabakalarından sonra 
rını sormakta bir k11mı da bunlann ~ -Devnmı 6 ncı sayfada-

Cevdet Kerim Bey Dr. Cemal Bey ~ hep birden ne suretle tedariki müm- § ---
kün olacağını öğrenmek iıtemekte- ~ D •• ~ k l l d •• meb'usluğa seçilmezden önce tz- ~ dirler. ~ Qf uşşe a a l ar un 

mir hastanesi başhekimi idi. Fırka "§ Gazetemiz, kuponları noksan o- ~ 
Umumi idare heyeti azalığından ~ lanlarla hiç kupon toplamamı, elan ~ k g l • • f l 
önceki vazifesi de fırka müfettişli- ~ okuyucularına bir kolaylık olmak~ on re erını lJap ı ar 
w• "d" = üzere bunları hazırlamıttır. ~ 
gı 1 ı. ;;. -

- Bir hafta zarfında idaremize ~ , 
Avni Bey. 1308 de Yozgatta _g Darüuefaka lisesinde yetişen -

ler cemiyeti mensupları dün öğ • 
leden sonra İstanbul Halkevinde 
toplanarak, mart ayında raporla
rı eksik olduğu için yapamadık -
ları, senelik kongrelerini yapmış· 

lardır. 

müracaatta bulunanlar bu kuponla- ~ 
dogwmuştur. Mülkiye mektebi me- %__ ı ı ld d b = rı gayet uyğun ~art ar a e e e e i· E 
zunudur. ikinci devrede mebus ~ lirler. '§ 
seçilmeden önce kaymakamlıklar- ~ V~kit gezintisine davetli olarak § 
da bulunuyordu. Şark İstiklal ~ iştirak edecek olanlar hiç para ver- ~ 
mahkemesi azalığında da bulun· g miyecekler, 15 Hazirandan itibaren ~ 

- gazetemizin başlığının yanında neş- ~ 
mu•tur. Meclis riyaset divanı ka- ~- -

:I' rettiğimiz kuponlar mukabilinde E 
tiplerindendi. ~ biletlerini alacaklardır. Kuponların § Reisliğe İzzet, ikinci reisliğe 

runda idare heyetinin hareketleri
ni tenkit eden bazı noktalardan 
başka şu tavsiyeler de vardı: 

1 - Birliğin masraflarını bil -
diren muntazam bir defter tutul -
ması, 

2 - Aidatın muntazaman alına 
bilmesi için iyi bir teşkilat yapıl-

~Unihte 
neşri 31 Ağustosa kadar sürecek- ~ Refik, katipliğe de Rıfkı, Müker· 

dostlar arasında ·•• Japonya- tir. Kuponları noksan olanlarla, ~ rem ve Rüştü Beyler seçildikten 
- Bi~ Rus karikatürü - hir olmıyanlar yukarda verdiğimiz E_ f k d Al" 

ması, 

3 - Aza ve aidatın çoğalması 
için tedbirler alınması, d 1 :s sonra Darüne a a mü ürü ı a su ar izahat dairesinde idareye müraca - ~ = Ki.mi Bey tarafından birliğin atle bunları temin edebilirler. ~ 

taştı ! Okuyucularımızdan gezintinin ~ 1933 ve 1934 idare heyetinin ve 

4 - Müsamere, gezinti gibi 
yerlerde birliğin zarar görmemesi 

T 
k ( E nereye yapılması hakkında sordu- ~ teftiş heyetinin raporları okun -

0 yo, 13 A. ğ g~umuz ıuallerı·n cevapları .,,.ldı·. =-- T f · h · · <D ıo ... ~ft~"' A Uncu stltununda r - .... _ muştur. e tış eyetının rapo - cvnmı cu sn,,~......... •' 
A.)- İ~ikwa1Bu•nbm~e~M~ Ş~d~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
ve Toyamada su- ~ haber verebiliriz ki: Bu gezinti için § 
}arın taşması ne - ~ uzun deniz ve kara yolu istenme- s 
ticesinde şu za- ~ mekte ve gezintiye iıtirak edenleri ~ 
rarlar olduğu tes ~ bir arada bulunduraC'ak ağaçlı ·ve ~ 

- sulu bir yerin seçilmesi tavıiye o- ffi 
bit edilmiştir: ~ lunmaktadır. ğ 

Elli kişi öl- ~ Biz böyle bir kaç yer tesbit et- ~ 
müş, yüz kişi kay ff tik. Bu yerlere vllpurla gidilerek, ~ 

S - okuyucularrmız ck•ama kadar o:-a- ~ bo)muştur. ular ~ :r 
- da iıtedikleri gibi eğlendikten ıırın- ~ 

460 evi alıp gö- ~ ra denizde bir ele mehtap gezintiıi ~ 
türmüş ve bin e- ~ yapmıt olacaklardır. ~ 
vi basmıştır. ~ Gezintimiz için hazırladığnmz § 

Sular bu gün =-~ program bir çok sürprizlerle dolu • ~ 
dur. Mesela musiki kısmı herkesi § 

çekilmiye başla- ~ tatmin edecek şekilde tertip edil- ~ 
mıştır. Maddi za• ~ mittir. Bundan başka musiki yalnız ~ 

25 mil· g_~ vapurda kalmayacak, gidilecek yer- ~ 
rar var. de de gezintiye iştirak edenleri l~· j 
yon yen tahmin j kip edecektir. İ 
edilmektedir • \.ı,,...,..._,.. ... , ... ıımttııwtfl""""""'"""111ıını1111.I 

-
!'i~a~nnızda bulunan Amerika gemil~ri .ne mensup denizciler dün Cümhuriyet 
abıdesme !ielcnk koymuşlardır. Rcsmım ız bu mC'rasimdcn bir intibaı tesbit edi .. 

yor. (Yazısı 4 üncü sayıfanuzdadır)., 
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Almanya 
Iktısadi istiklal istiyor 

1ŞAR 

. lnqiltere . tür 
ve silahsızlanma meselesi 

Av•"' 
Berlin, 13 (A.A.) - M. Filip A d 

Kesl~~in y~rine Alman iktısadiya- vusturya a 
tı reısı taym olunan Kont von der şiddetli tedbir alınıyor! 

Londra, 13 (A.A.) - .. ,. ~linad 
kamarasında harici siyaset 111uı,J za 

kerelerine temaı ederek, libtf J, "bazı y 

muhaliflerden M. Hcrbert SaJOU '1-r a1t Golt:z, milli sosyalist ikhsat prog
ramı hakkında beyanatta bulun -
muı ve dem ittir ki: 

Patlayıcı maddel.eri elinde bulunduran ve teslim 
cezalandırılacak! 

l .. 1 · · •a inı f Un arı soy emıttır: ·ıı .. 
· k k' l h·'kAnıetı - N - Bır ço ımse er, u u • ' 

"- Hükuemtin himayesile ik • 
tısat teıkilatı her çareye tevessül 
ederek ihracatı arttırmağa gayret 
etmekle beraber memleket iktısa
diyatını müstakil kılmağa çalışa
caktır. Bittabi bu, Almanyamn 
kendiıiyle ticaret yapmak iıtiyen 
memleketlerle muamelede bulun -
mıyacak demek değildir. 

etmiyenler idam ile silahları bırakma ve diğer nıe••" "(~~ 
d Jı••· . ..nan 

lelere ait vaziyet hakkın a ·~ litlhatsız 

Viyana, 13 (A.A.) - ·Yeni Dol
fus kabinesi ilk içtimaını yapmı§· 
lır. Kabine günün işleriyle me~
gul olduktan sonra, tedhiıçilere 
karşı tatbik edilecek müdafaa ka
nunu kabul ve müzakere etmiştir. 
Kanunda öli.i.m cezası vardır. El
lerindeki bombaları getirip hüku
lere be, günlük bir mühlet veril· 
metetealim etmeleri için tedhi9çi· 
mittir. Bu mühlet zarfında hüku
mete dahalet eden tedhitçiler,ba
zı sitisnalarla, ceza görmiyecek· 
)erdir. 

beyanatta bulunması icabettı . 'bi ne 

kanaatindedirler. Lort Londo~ . ~iirki 
derinin Lordlar kamarasınd td 'i4dı ve ı 
beyanatından ıonra, bu beyaıı• ~, ~" 
yaptlma11 daha ziyade iıtenıoe • ~ t '?11 

tedir. Filhakika, silahları bır.Js tit,~ıy~t 

Ordu efrad!ndan olup ta terhis 
edilenlere hükumetten memuriyet 
istemek hakkı veı·ilmektedir. 

bir müıtetarla idare olunacaktır. 
T edhitçilere kartı ittihaz olu • 

nan çok tiddetli tedbirlere ıöre: 
Viyana, 12 (Hususi) - Avus • 

turya telgraf ajansı "Korbüro., 
tarafından netrolunan bir tebliğe 
göre, M. Dolfus bütün hükumeti 
kuvvetlerini §ahsında toplamak 

Ellerinde infilak edici maddeler · 
den, meseli, dinamit ve ekrazit 
gibi ıeyler bulunup ta bunları beş 
gün zarfında hükumete teslim et
miyenler, verilecek hüküm istinaf 
olunmamak tartiyle idam edile -
ceklerdir. Binbafı Fay, "devlet 
aleyhtarı kuvvetin bashrılmr.,ı 

için ittihaz olunacak tedbirlerin 
tatbikine memur devlet komiseri,: 
unvanını almaktadır. Bu zat, 
fevkalade ıenit salahiyetleri haiz 
huıuıi bir encümenin riyasetine 
getirilecek ve bütün §İ:idetle ted
birler bu enci;men tarafından tat· 
b;k olunacaktır. 

. . b .. .. 1 b' ·,yeti l a u ma ıf ı, ugun oy e ır vaz il ~ alma 

Dahilde serbeıt teıebbüıler ka
dar karteller mürakabe olunacak 
ve bu suretle bazı mecburi kartel
lerin muamelatının hazırlanma -
ırnda iktııat nezaretine yardım e-

dilecektir. Oiğef taraftan iktııa
di sindikalardan bir çoğu ilğa olu
nacak ve iktıaat aleminin bazı tah 
ıiyelleri deiittirilerek yerlerine 
itin ehli olan ve m'illi soıyalistli
ğin emniyetini haiz bulunan tef
ler getirilecektir.,, 

Ayni içtimada kabul edilen bir 
kanunla itçi ve memur konıeyleri 
li.ğvedilmi§ ve bunların yerine 

kooperatif konseyleri yapılmas: ı 
karar lattırılmıttır. 

1 
maksadiylc kabineyi tadil etmi! • 
tir. Bundan maksat, devlet aleyh 
tarı olan harekete bir an evvel 
müessir bir surette karşı durmak· 
tır. 

Harbiye nazırı Ceneral Schön • 
burg • Hartenıtein, bazı ,ahıi ıe • 
heple; ileri sürerek kabineye rire
miyeceğini beyan ettiğinden bu 
nezaretin idaresi bir müsteıara 
verilecektir. Ziraat nezareti de 

dir ki, artık hükumet mesele11 , 

halli için beynelmilel bir muk'd. 
I• 

vele yapılacağını ümit edeme• .
1 

Ve şimdi de hava müdafaası i~ 
icap eden tertibatı almalıdır. , 

M. Herbert Samuel, Sir Siıori 
nun, M. M.ak Don.ald ve M. S• 
vinin silahları bırakmayı •idd,ıl' 
arzu ettiklerini ve silahları bır~ 
ma konf eranaının akamete ujr~ 
maaından doğacak f eli.keti r, 
ali. takdir ettiklerini zannetm~ 
tedir. 

Şahenşah Hz.1 alı.randa Ingiltere Amerikadaki ecnebi/et 
Rusyanın vaziyeti ve Ital-

Tahran halkı Şahenşah Hz.ni çok yanın bakım noktası IAmerikada ecnebilerin faaliyeti hak' 
d . h•• l J k 1 d hakkında ne düşünüyor k d l k•k • d·? can an sevgı ve teza ur er e arşı a ı Londra, 13 <A.A.> _ Bugün ın a yapı an tet ı at ne netıce ver 1• 

Tahran, 13 (A.A.) - Şahen • lif tabakat ve tacirler mümeaail • 
fah Hazretlerinin kırk gün ıüren leri kabul buyurmuılardır. 

bir müfarekatinden ıonra Tahrana Müteakiben nazırlar heyeti hu-
avdetleri münasebetiyle burada zuru Humayunda bir içtima akt 
görülmemit ıenlikler icra edilmit eylemiıtir. 
ve hükumet merkezi mükemmel Ala Hazreti Humayun ıerefine 
ıurette teryin veten-vtr olunmuf • G\In ğece h·-~w~ *"' .ı.:.:. 
tur. Hatk •fevkalade tezahürat lik bir ziyafet verilmit ve bu ziya· 
göstermiş ve Şahenşah Hazretle - f ete bilumum devlet ricali, ıefir· 
rinin ıaraya girmek üzere geçece- ler : ~yeti ve Tahran muteberanı 
ği yollar üzerine kıymettar halı· hazır bulunmu,tur. 
lar tefri, edilmiıtir. • . Ziyafeti müteakip bir kabul 

Şahentah Hazretleri, saraya re,mi yapılmıf ve gece yarıaından 
muvaaalatlerinde meserret içinde bir kaç saat ıonraya kadar dana 
bulunan r-..z:rlar heyeti ile muhte· ve eğlence devam etmittir. 

Hitlerden 
Kimse hesap istiyemez 

Berlin, 13 (A.A.) - Ceneral 
Görin dün beyanatta bulunarak 
M. Hitler_i~ 30 haziran v~kayii eı· I 
naaındakı ıcraatını muhık göster
mit ve demittir ki: 

"Hiç bir makam, Almanyayı 

Mustafa Abtül
halik Bey 

Ankara, 13 (Huıusi) - Çankı· 

rı mebusu Muıtafa Abdülhalik B. 

bu ak9am lıtanbula hareket et· 

miştir. Abdülhalik Beyin, rahat

sız bulunan gözlerini tedavi için 

Avrupaya gitmesi muhtemeldir. 

öğleden ıonra avam kamarasında \ l b h"lA f d k · t· ı.fl 
söylediği nutukta, Sir John Simon, ' · · -

1 

Nevyork 13 (A A ) Ecnebi en u ıöz ı a ın a arar ıt iP 

faaliyetleri hakkında tahkikat ya· ettiğini bildirmittir. 
lnıilt~renin Avrupada biribirine Dı'g"'er taraftan Alman mı'lll ,or pan tali komisyon, avukat M. Ar· 
zıt gruplar teıekkülüne katiyen chibald Stevensonu dinlemiıtir. yalist faaliyetleri hakkında yaP•: 
taraftar olmadığını fakat kollektif · d d ~ı 

Bm. Stevenson, Sovyet Rusyanın, lan tahkikat neticeıın e e, r\ı.\ 
•İstem dahilinde ıulhun temini Amerika tarafından tanınması eı· manya ile Amerika arasınc\v. 
i_sin alınacak her türlü tedabir\ 
memırunıyene tenaKKl -'1:fQe\.-egTO yapm;ya rıkm~yacaiına- Clair v:r- N~vyoriiıeşrıyafaİeminin ~Ü . 
l :Jdirmiıtir. . ld ... T .... t t d ğ ·· ı · I d M f . h s· k d mı, o ugu sozu uma l ını ıoy e· sıma arın an . lvey Leenin ..4 

Sır Jo n ımon nut una e· . T hk'k d A · d · · be b' d ı ld x.ı ,. . . . miftır. a ı at eınaaın a merı· ne e yırmı f ın o ara ıa ·~ 
vamla demıftır kı: kakomonist partisi umumi katibi mumaileyhin ıeçen ıene Berh 

"Sovyet ~usy~m~, §arki A~ru· Earl Brawder de, 1933 klnunue· seyahati esnasında M. Hitler, ~ 
pa~a ~er ~~ıa~a ıttırak et~eı_ı ve veli~de Moskovada içtima eden ebbels ve von Papen ile ıörüttı.ıf' 
bu ıttırakını mılletler cemıyetı a • komünist partisi konıresinin veri- tebeyyün etmittir. 
za11 ııfatiyle yapmaıı lazımdır. Bu 
noktai nazardan lngiltere hüku
meti Sovyet Rusyanın Cenevre te,. 
kilatına ıiritini hararetle kabul e· 
decektir. 

Franıa tarafından teklif olu • 
nan miıakların mahiyetini bildir· 
mek ve bu misakların muvaffakı· 
yetini temin için ne kabilse yap· 
malarını rica etmek üzere bazı a· 
lakadar hükumet merkezlerinde 

Fransa bahriye M. Hitler 
nazırı Londrada · ti .. Rayiştag'da izahat verıf 
Londra, 13 (A.A.) - ~un. Berlin, 13 (A.A.) - Rayittff 

Fransa bahriye nazırı M. Pıet~ı mecliıi bu ıece ıaat tam 20 d' 
lr..giltere ile ~ponya arasındakı toplanmıttır. Başvekil M. Hitlef 
bahri müzakerelerde Japol'yayı derhal küraüye gelerek 30 hasır-' 
temıil edecek olan Japonyanın h d' l . h kk d . h t .,ertP' . . a ıae erı a ·ın a ıza a • 
Londra aefiri M. Mataudaırayı zı-

te9ebbüsatta bulunulmuttu~. yaret etmittir. 
İtalyan hükumetinin tasvibini -o--

ğe batlamı9tır. 
-0-

mütazammın M. Muaaoliniden bir Rusyanın yaptığı tediyat ' kurtaran ve bir kanunla metrui
yet kesbeten bu icraatı tetkik ve 
muhal.leme etmek hakkını kendi. 
sinde ıöremeE. Yapılabilmit olan 
tatkınlıkların istiınaıız cezalan· 
dırılmaaı lazım ıeldiii gibi iftira· 
larm da ıayet 9iddetli ıurette ta -
kip edilmesi elzemdir. 

Hususi idareler nota dahi almıt bulunuyorum. Bu Nev York, 13 (A.A.) - Sovyet 
tahriratta İtalyanın vaziyetinin de Rusya hükumeti Şase bank kasa· 

bütçesi lokamo misakı akitlerinden ol- larına dört buçuk milyon dolar 

Hindistan - JaponY' 
ticaret muahedesi 

' I 

H. d•' Londra, 13 (A.A.) - 111 •1 • 
tanla Japonya aras~nda akl~~iit' 
mit olan ticaret itilafnameıı il• 
sabah hariciye nezaretinde lııJitl' 
tere namına Sir Jon Sinıon, ıtl" 
diıtan itleri nazırı Sir Sa111ue biİ' 
ar ve Japonya namına Japoıı f~ 
yük elçisi M. Matsudaira tar• 
dan imza edilmiştir. 

---o-

lngilizlerin Almanlardan 
bir ricası 

Londra, 13 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Muhtelif ımıflara mensup bir 

Ankara, 13 (Huıuıi) - Dahi- mak itibariyle lngiltereninkine yatırmıttır. Bu para ile "Recons· 

hu•usı ı'dareler mütabih bulunduğu ve tarki Av· truction finance corporation,, ta • tiye vekaletinin .. k b'l 
rupada aktolunacak müte a ı em rafından 15 - 7 - 1933 tarihin· 

bütçelerinde yapmakta olduğu tet· . . k l 1 ni hiç · k 1 . . . . . nıyet mııa ının ta yayı ye de, Amerıkadan pamu satın a ın 
kıkat~n ay nıhayetınde bıtmesı bir teahhüde ıevketmiyeceği tasrih ma11 içni yüzde bet faiz ile ve 
tahmın olunmaktadır. Ağuıtos olunmaktadır. ltalya, mütekabili· bir ıene müddetle açılan kredi ka· 
batlanııcında da bu bütçelerin yet esaıı dahilinde alınacak bütün patılmııtır. 
yerlerine tebliğ olunacağı zanne· tedbirleri, hassaten bu tebdirlerin 
dikmektedir. silahların azaltıJ.maaı ve tahdit e· 

çok zevat, M. Hitlere hitap eden Yeni Rektör geliyor 
dilmesi meselesinde yeni ufuklar 
aç~ığı ve hukuk müsavatının tat· 
bikini tazammun ettiği niıbette 
memnuniyetle telakki edecektir.,, 

Bir Alman filosunun 
lngiltereyi ziyareti 

Eerlin, 13 (A.A.) - M. Hitler, 
adliye nazırının teklifi üzerine 
memleket mahkemesi İl'! millet 
mahkemeJinin azalarını tayin et· 

bir veaika im•alamı9lar ve hali 
hazırda temerküz kamplarında 
mevkuf bulunan Alman sulhper· 
verlerinin tahliye edilmesini rica 
etmi9lerdir. 

lktısat vekili lstan
bula hareket etti 

Ankara, 13 (Husuıi) - lktısat 
Veliki Celil Bey mebus Oıman za
de Hamdi Beyle birlikte bu ak· 
tam lıtnbula hareket etmiıtir. 

Ankara, 13 (Huıusl) - lıtan
bul üniverıiteıi rektörlüiüne ta • 

yin edilen Ankara hukuk fakülte
ıi profesörlerinden ve profes6rler 
mecliıi reiıi Cemil Bey pa:ıarteıi 

ıünü lıtanbula hareket edecektir. 
Cemil Beyden açık kalacak olan 

vazifeye de ceza hukuki profeaörü 

Baha Beyin getirileceği kuvvet • 
le söylenmektedir. Maamafih Ce-

mil Beyin maatının bir müddet a· 
çık kalmaıı da muhtemeldir. 

-o-

F ransanın fikri 
kabul ediliyor 
Londra, 13 (A.A.) - Fransa ı 

tarafından iltizam olunan mınta • 
kavi misaklar ıiıteminin lnıiltere 
tarafından prensip itibariyle ka • 
bulünün yakında alakadar devlet· 
lere bildirileceii teeyyüt etmekte
dir. 

mittir. 
Mahkeme ilk defa olarak on 

dört temmuzda toplanacaktır. 
-o

Almanyada fevkalade 
mahkeme 

Bertin 13 (A.A.) - Gazeteler, 
umumt harpten sonra ilk defa ola
rak lngiltere limanlarını ziyaret 

-0-

A ••1~katl" Romada siyası mu a 
·ıt•" 

Roma, 13 (A.A.) - ini' ft4• 
sefiri Sir Eric Drummond diiıl f'! 
Muıoliniyi ziyaret etnıitti~·ri ftf· 
ziyaret, Londrada ltalya .•e ~t ,r 
Gramlinin Jon Simonu zıyalct'" 
meaine bir zeyl tetkil e~.-1' 
bu iki mülakatın da M. .

1 
,.ıı

Londrayı ziyareti hadiıeıı ;it• 
kadar ol:luğu ıöylenmekte:;/. 
==========~--;~ 
etmit olan Alman harp • oJii .,.. 
ne kartı ıösteril~n iyi kab d•t.f/J" 
yük b;r memnunıyctle ka:Y 

tedirler. 

~"<una 
~bu f 
'da b 
~va 

~asile 
lıt loplam 

Cereya 

~litik 
ı.,., de, 
"'lllrınd 
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• 
Türk _: .. Yunan 

Jesı d l 
v•1' ost uğu 
ijı;J' l\tinada bazı Yunan gazelelennde 
,,,ı n zaman Türk dü§manlığı göıte-

11,ı ~bazı yazılar çıkmaktadır. Eğer bu 
''-r. alt alta getirilerek bakılacak 

. '- ınaan birden ıa§alar: 

etı~ ~ - Ne oluyoruz? Diye kendi ken-
ti •ornıaya lüzum görür. 
k•~ ~ Yunan gazetelerinde Türk milJcti
tiJI .... ~tsız edecek ıekildeki neşriy.-ıtın 

bi ne olabilir? 

~"':lirkiye ile Yunanistan aruında 
tJll ~ 1 Ve ıamimi bir doıtluk hüküm sü

• , tıı bazı gazetelerdeki neşriyatın 
~ ~•ını anlamak için Yunanistanda
.Jı' ~ ~lziyeti, ve bizim hakkımızda ne§· 

~ltta bulunım gazeteleri nazarı itı -
~ alınak lazımdır. 

1 

.y. .y. .y. 

~ ~Unaniıtanda muhalif fırka vardır. 
~hu fırkaların dahili ve harici po
\ da birbirinden tamamen ayn gö-

ltri vardır. Yuıınistan Liberal De
~asilerin bütün politika unsuTln"'I· 
tıt loplamıt bir memlekettir. Birbirine 
~Cereyanlar yan yana yaşar. Bir !>Ü· 

~ Politika esnafı vardır ki, kah mcc
lııı..~de, kah klüplerde, kah gazete aü
~rrnda icrayi lubiyat ederler. 

-..,.()rılar için yegaue gaye politika ku· 
:' ile geçinmek, kazanmak, kar et
~tir. 

~.t.!emleketin hakiki menfaatleri po
~ esnafı için ancak iskambil oyu
~daki kozlar gibidir. 

~hunlar için Etnos gibi Venizelist 
IL_tazetede aleyhimizde bir yazııun 
;._;ıaıını hiç te hayretle karşılama
~ lazımdır. 

b._ ttnos gazetesi Venizelosun politi
c~ sadıktır. Venizelosla beraber 
~ aleyhtarlığından Türk aleyhtar· 

"- geçmiştir. 

Ilı...~ enizelosun Yunanistanın hakiki 
~aatlerini koruyan misak hakkın· 
~ dütüncelerinin menbaını ararken 
.~ıruza çıkan sebepten cidden nef • 
\ ederıinia. 

·-'--n kı•J!lc.ıu Pnlitika ~snaflı· 
-....;.; ne olursa olsun mevcut "hüku • 
"'tl yıkmaktır. 

'tür:k aleyhtarhiının böylece bazı 
~~telerde alıp yürümesinin bir s~be
~ ıı-ııa vardır: Türkiye • Yunanistan 
~ tluğunu bozmak istiyen bu unsur
~· bu yabancı unsurlar imkan bulsa
ı_.. l'ürkiyede de kendileri için fırsat
llıı •rarlar. Fakat Türk içtimai niıa • 
~burada bu faaliyetlere imkan bı • 

~rnııtır. 

"'1 \' '1nanistanda bol bol politika ea -

~ ı, •iyasi hırsların ardından kotan 
"-le . • • d 

tı_ •ıyoncular yabancı tesırıne a-
\t ~buk yakalanmaktadır. Netekim 
~eloı Balkan misakı aleyhinde 
4- ete geçerke'l ayni prensiplere 

)•1ıtn., tı. 

~ •• ~"e bu gazete!erde Türk aleyh • 
dt :•l'Ul revaç veren sebeplerden biri 
clı.. ~l'Ulni~tanda yapılacak intihaplar
'1c···~ekırn Venizelosun geçen sene 
tiii . 11~ rnuhafaza etmek için neşret
d.., ~tıbap beyannameleri meyda1'~a
"-' b~ beyannamelerde Türk doatlu-

ır ·ı· li,t~ T 11 ah olarak kullanılıyordu. 
~p ralcyada Türkler ara11nd11 in-

•• ProPaıandası §Öyle yapılıyordu: 
ÇQıılc.:- Bizim listemize rey verin. 
.. '1 l,j,;_ ı· . . . ''ti, d • ...... ıstemızı Ankara taıvıp 
~ lca erııyordu. Gazete kolleksiyonla
ıı..:. rııtırılrrıa hakikat meydana çı -

• \1 erıizel t f ti ı.....ı· . os ara tarları bugün :hari-
..., •tikada T .. ki · ur yenın kartıaında • 
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lktibaslar: 
-

Gayrimübadillere 
tevziat bugün 

başlıyor 
Gayrimübadillere istihkakları -

na mahsuben yapılan para 
tevziatı ıçın hazırlıklar bit-
miştir. Maliye Vekaletinden 
Cümhuriyet Merkez Banka -
sı vaııtasiyle takdiri kıymet ko· 
misyonuna verilmiş olan havale • 
namenin Ziraat banka~nna devri 
muamelesi de bitirilmiştir. 

Bugün tevziata batlanması 

muhtemeldir. Evvela küçük is • 
tihkak sahiplerinin paraları veri -
lecek, be§ liraya kadar olan istih
kaklar komisyonca tesviye edile • 
cektir. Daha faz lası için banka -
dan alınmak üzere sahiplerinin 
eline birer çek verilecektir. 

-Cerrahpaşadaki 
pavyon 

yenı 

İade edilecek olan telefon pa -
ralariyle Cerrahpa9a haıtanesinde 
bir harici pavyon in§a edilmesine 
karar verildiği yazılmı§tı. 

Belediye, Cerrahpa§& hastane
ıini büyütmek ve ihtiyaç nisbe
tinde yeni pavyonlar ili.ve etmek 
üzere üç ıenedenberi buradaki 
bostanlardan bir kısmını istimlak 
ederek hastane araziıine ilive et· 
mittir. Yeni cerrahi pavyonunun 
planı yapılmak üsere arazinin 
mükemmel bir harita ve krokiıi 
hazırlanmı9tır. 

--0-

Habeşistana ihracat 
aranıyor 

Sandalla 
seyahat

1 
Yirmi genç Ereyliden 

lstanbula geldi 
Karadeniz Ereğlisinde idman 

yurdu spor klübünden yirmi genç 
iki kik ve bir ağır sandal ile per· 

ıembe akşamı şehrimize gelmiş -
tir. Kafilenin reisi, Bartın ilk 
mektebinde muallim ve bu klübün 

umumi katibi olan Şahidi Bey bu 
seyahat etrafından dün bize şun
ları söylemiştir: 

Hususi idarelerin 
veremedikleri 

maaşlar 
Maliye müstetarı Faik Bey 

muhtelif itler hakkında şu malu
matı vermittir: 

- Vekalet, hususi idareler me· 
mur ve müstahdemlerinin birik • 

mit maaş ve ücretlerinin tediyesi 
için vilayetlerde biriken borçların 

miktarını sordu. Cevaplar pey -
derpey gelmektedir. 

Neticesini aldıktan sonar maaş 

ve ücretlerin tediyesine batlıya • '- Maksadımız, hem lstanbul 
ve civarını gezmek, hem de bir cağız. 
spor yapmış olmaktır. Burada Ufaklık paraların bir an evvel 
Halkevinin misafiriyiz. Ortaköy • basılması için çalıtıyoruz. Basım 
de Galatasaray denizcilik şubesin· işine yakında batlanacağını ümit 
de yerleştik. Bir kaç gün kaldık- ediyoruz. 
tan ve F enerbahçenin maçlarını Mütehassıs M. R. Alfand on 
gördükten sonra lzmite gidecegiz. güne kadar lzmir ve havaliıine 
Ve imkan bulursak ora takımları giderek maliye te,kilatını tetkik 
ile futbol maçları yapacağız. edecektir. 

Bu ayın dokuzuncu pazartesi 

günü sabahleyin Ereğliden kalk - Ölçüler kontrol edilecek 
tık ve per§embe günü akşam yir - . 
mi buçukta Boğaza geldik. Yol - Bazı mıntakalarda yeni ölçü-
da ilk uğrağımız, Akçaıehirden ler nizamnamesinin iyi tatbik e

iki mil uzakta olan Darıdere idi. dilmediği görülmüf, lktııat ve • 
Bundan ıonra bir ıün dinlenme - kileti tarafından bu huıuıta. ~ 
den yolumuza devam ettik ve 40 taka ölçüler ve ayar bat müfettit· 
millik bir mesafe katederek Kef- liklerine yeni bir emir gönderil· 
ken adaıma geldik. Burada ıan· mittir. 

dallarımız üç kerre tatlara otur • Ölçüler bat müfettitleri, bun-
du. Bir az iıtirahattan sonra a-
dadan ayrıldık ve Ağvaya vardık. 

Bu üçüncü moladan sonra Şilede 
emek yldik Ve l"atanbula geldik. 

Uğradığımız her yerde tahlisi • 
yelerden büyük yardım gördük. 

lstanbulda da bizi gene bir tah • 
liıiye istimpotu kartıladı.,, 

dan sonra sık ıık kendi mıntaka

larını teftit edecekler ve aksayan 
noktalar etrafında tetbir a.\ac.~k

lardır. Bundan baıka lktııat ve
kaletine muntazaman rapor ıön· 
derilerek tatbikatta raıtlanan güç. 

lükler bildirilecektir. 

lskenderiye ticaret mümessilli
ğine tayin edilen Mitat Bey Türk 
of iste ihracat tacirleriyle gorut· 
mektedir. Mitat Bey, Mısırdan 
başka Hicaz, Habetiıtan ile olan 
ticari münaıebetlerimizle de ali- Hava raporu Üniversiteye yeniden 
kadar olacaktır, Son toplantıda Kandilli rasathaneıinden veri· ecnebi profesör getiriliyoı 
Ha~etistana ihracat imkanları et- len malumata göre dün hava taz- Üniversite hukuk fakültesi ce-
rafında tetkikat yapılmı,tır. yı'kı' 759 mı'lı"metre sıcaklık en h kuku k' · · B za u tlraüsü ıçın erlin üni-

Habeıiıtan dııarıdan mühim fazla 27 en az 17 santigrad idi. versiteıi profeıörlerinden Her Bo-
miktarda tütün almaktadır. Satın Ru''zga~ r lodostan ve kıımen batı - · ·ı k B ner getırı ece tir. u profesörle 
aldığı tütünlerin içinde Türk tü • dan eımi• sürati saniyede 4.5 met· 

1 y muhaberata giri§ilmittir. Profesör 
tün eri de bulunuyor. Habeıiı· reye kadar çıkmıttır. 
tana Türk tütününü Triyeıtedeki --o- ayda 800 lira aylık istemektedir. 

ticarethaneler satıyor. Türkiye tü- Adliye yangını suçluları Kendisine 600 lira teklif edilmek· 
tün tacirlerinin doğrudan doğruya T • .. at tt•I tedir. Bu maaş meselesi yakında 

. 
1 

.. b 1 · . emyıze muraca e ı er 
Habeşıstan a munaıe et erını tan· hallolacak, kendisiyle mukavele 
· 1 · d .. ·· "l kt d" Adliye yangını maznunlarının zım etme erı Ufunu me e ır. yapılacaktır. Edebiyat fakültesin· 

lzmette yapılan muhakemeleri ne-= 
dırlar. 

Binaenaleyh dünkü hareketlerin 
zıddini beklemek aayet tabii olur. 

Bu vaziyetleri bildiğimiz için bazı 
Yunan gazetelerinde görülen yazıla -
rın Yunan milletine mal edilemiyece
ğine kaniiz. 

Dostluk kervanı yürürken bazı ses
ler duysak ta bunun kervanın ilerle • 
meaine mani olactıiına inanmıyoruz. 

Sadri Etem 

ticesinde muhtelif müddetlerle de Garp edebiyatı tedrisatı üçe 
mahkumiyetlerine karar verilmiş. ayrılmıştır. Fiziyoloji itibariyle 
ti. Bu meyanda İstanbul adliye ayrılan bu kısımlardan, Romen e· 

levazım müdürü Tevfik Bey de üç debiyatı kürsüsüne M. Spizer ta .. 
sene müddetle hapse mah1<1'.im ol· yin edilmİ§tİr. Cermen ve Anglo 
muş ve kendisi bir temyiz layiha- Sakıon edebiyatı için iki ecnebi 
ıı tanzim ederek temyiz mahke- profesör daha getirilecektir. Ey· 
mesine göndermittir. Diğer mah- lulde üniversiteden daha bazı ho
kumlar da haklarındaki kararı caların açığa çıkarılacağı anlatıl· 

temyiz etmitlerdir. maktadır. 

Şabenşah Hz. ile 
Gazi Hz. 

İngilizce ''The Economist" gazete
si yazıyor: 

"İran Şahenşah• Gazi Haz.retlerıni 
ziyaret etti. Memleketlerini asrilejtır
mekte olan bu iki Şaı·k liderleri ara -
ıındaki görü,meler büyük bir samimi
yetle geçti. Bu ziyaretin tertibindeki 
maksat; iki milletin yeni 

0

liderle:-İ•1İıt 
idaresi altında Garp milletlerine yak
laştığını, sanayilerinin ilerlediğini ve 
birbirine mütekabil menfaatler t~r.ain 

ederek terakki edeceklerini dünyDya 
göstermektedir. 

Şah Hazretleri yeni Türkiyenin her 
tarafını gezmek arzusunu gösterdi Ga· 
zi Hazretleri de misafirine Ankaradan 
İzmir, Çanakkale ve 1 stanbula kııdar 
refakat ederek fabrikaları, tayyare mer
kezlerini ve muharebe meydanlarını 

gezdirdi. Her iki liderin asker ve in
kılapçı ruhlan onları birbirine daha zi • 
yade yaJdaıtırdı. 

Mülakatın bir de siyasi ve iktıaadi 
cephesi vardır. Siy:ısi cepheden uki 
rejimler z.amanındaki ihtilafa nihe) et 
vermişler ve yakın farktan Orta Aı • 
yaya kadar uzanan memleketlerinde 
yeni mantikavi bir refahın teıisi için 
Rusya ile faydalı münasebetler temin 
ederek birbiriyle teıriki mesaiye ka
rar vermit1erdir. 

Jkbsadi cepheden Türkiye demir
yollarını lran demir yollanna bağlıya· 
rak Iran ticaretine Merıinde ve Trı.b
zonda birer mahreç temin etmek ve 
bu ıuretle l ranın garp memleketleri i· 
le ticari temasını ko~aylaştınnak me• 
seleıi gÖrÜ§Ülmüt ve bu esaslar pretı
sip itibariyle kararlaştırılmıştır. 

Türkiyenin bet senelik sanayi pro
ıramının ilk hareketleri olarak inta e
dilmekte olan 4 mensucat fabrikuın• 
dan birincisinin temel taıını Kayseri
de Batveki1 İsmet Pa~ vazetmiştir. 

Fabrikanın mensucat makineleri 
Rusyadan getirilmiıtir. Bu k"ril<a cl
yevm Rusyada tecrübe gören Türk 
mütehassıslar ve ustaba~ılar tarafrncian 
idare edilecektir. Bu tecrübede mı• -
vaffakiyet hasıl olursa hükümet, So\·· 
yet Rusyaya daha baıka makineler si· 
pariı edecektir. 

Fabrikanın imalatı senede otuz mil· 
yon metre olacak ve içinde bin tezrih 
bulunacaktır. 

Ziraat Vekaleti Amerikan Cleve -
land pamuğunu Türkiyede yetiıtirmit 
ve Türk pamuldannı daha mükemmel 
bir tekle ıokmak için yaptığı tecrübe
den memnun kalmııtır. 

BeJ senelik sanayi programının tat· 
bikinda Sumer Bankaaı uhdesine mü
him vazifeler almııtır. Banka fU sana
yii canlandıracaktır. Mensucat: ( Pa
muk ve yün), madeniyat: (Demir, 
sömi - kok, bakır, kükürt), selhio:t: 
( ıellüloz, kağıt, mukavva), kinıyPvİ 

sanayi: (Süpetfoıfat, sudkostik, asıt

sülfürik) •• 

Cümhuriyetin ,kinci dahili istikra· 
zı çıkmak üzeredir. Sivas - Erzurum 
demiryolu hattının intasına aarfedile
cek bu para 30 milyon lira tutacaktır. 
Bu İstikraz piyango biletleri teklinde 
olacak ve yüzde beş faiz getirecektir. 
Hükümet lzmir - Kasaba demiryolu 
hattını imtiyaz.la Franaız kumpanya· 
sından satın almı§, bu suretle ecnebi 
malı olan bir demiryolu hattı da ida
resine geçmiştir. Bu hattı hükumet 
162,468,000 franga satın almıt ve te
diyat senevi on iki milyon altı yüz el
li bet bin franklık taksite bağlanmıı· 
tır." 

latanbul Llseaı mezunlar1 dUrİ 
yaptıkları toplanhdan aanra •• 

Amerlkah bahriyeliler Cumhuriyet 
abidesi tinUnde aellm vaziyetinde .. 

DarUttafakadan yetlfenler Cemiyeti 
kongrealnde bulunanlardan bir gru p .. 
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Yeni Türkiye 
-- (Başmakaleden devam) 

mensuplan ve hariç emperyalizmi 
gibi üç kuvvetin vücude ge -
tirdiji "lttirakı müselles,, e mu
kavemet hususunda her guna 
kuYvetten mahrum zannolunan 
Türk milleti için mazi ile kat'i 
ıurette alakayı kesme ifade e
den bu hadise hakikaten derin 
ve inkılapcuyane bir ehemmiyeti 
haiz idi. Hariçteki mürteci mah
filler Türkiyede Cümhuriyetin te
essüs edebileceğini zannetmiyor -
lardı; dahildeki mürteciler ise 
Cümhuriyet fikrinden fevkalade 
ikorkuyorlardı. Bugünkü Türkiye 
Reisicümhuru Gazi Mustafa Ke • 
nıal, hatıratında Anadolu milliyet 
çi ve halaskar hareketinin jlk baş· 
Jadığı günlerde, yani 1919 senesin 
de Sultan ricalinden birinin yalnız 
Cümhuriyet fikri mevzuu bahso -
luncaı ne kadar korktuğunu çok §a· 
yanı dikkat bir hadise ile göster -

Sinema1ar tekrar 
işe başladı 

1600 liralık Darülaceze 
hissesi yerine verildi 
Yirmi beş gün kapalı kaldıktan 

sonra, yazın en sıcak günlerin· 
den biri olan dün, Beyoğlunun 

dört beş büyük sinemasına, gene, 
800 e yakın halk film seyrelmeğe 
gitmiıtir. 

Bir muharririmizin dün, 25 giin 
kapalı kalmayı müteakip dün tek· 
rar işe başlıyan sinemaları dolaş

ması neticesi şunları teshil ettik: 
Yazın cuma günleri sinemalara 

rağbet, umumiyetle zalıflamakta· 
dır. Fakat bu son tatilden ıonra, 
seyirci yekunu da pek düşmemiş· 

mittir. tir. 
Filhakika daha Anadolu milli Dün, ıehir içinde iki mühim 

hareketinin baılangıcında milli- maç olduğu halde, kartı semt si· 
yetçilerin henüz Sultanın asıl- nemalarında birine, daha iki bu· 
ıız hakimiyeti altında bulun· çuk sularında üç yüze yakın seyir
dukları zamanlarda Türkiye İs· ci dolmuştur. 
tiklalinin padişah hükümdar • Sinemalar kapalı kaldığı müd· 
lığı ile kabili telif olmadı - detçe bütün memurları mu haf aza 
ğı muhakkaktı. Ecnebi müs- edilmittir. 
tevliler elinde itaatkar bir alet ol~ lki gece evel açılıp, bir çeyrek 
duktan sonra Türk padişahı ve ha- yarım saat sonra tekrar kapanan 
life milli harekete bütün vasıtala - sinemalara girmit bulunan müşte
ra baş vurarak mani oluyor ve ih· riler paralarını geriye alarak çık
tilalci Kemalistler ile çarpıımak mıtlardır. 
üzere hilafet orduları bile tetkil e- Sinemacılar, vermeleri takarrür 
diyordu. eden 18 günlük 1600 lira kadar 

Zaferle tetevvüç eden milli ih- müterakim Darülaceze hissesi ta
tilal Sultanın bu ıahte hakimiyeti· mamen yatırmışlardır. 
ni uzun zaman idame ettirmedi. 
1919 T d ak. ı E Galatasarayın Fransa seya· emmuzun a v ı o an r-

1919 E l'T' d t 1 hatine i9tlrak edceklere 
zurum ve y u un e op a- Galataaaraylılar Franaa aeyehati 

Garabet! 
Miğfer koleksi-

yonu yapan 
Amerikalılar .. 
Dün Beyoğlu caddesinde sık 

sık görünen Amerikan gediklile -
rinden üçiyle konufmağa tecrübe 
eden bir muharririmiz, tuhaf bir 
arzu ile kartılatmı§, Amerikalı ge· 
dikliler, belediye polislerimizin 
miğferlerinden edinmek istedikle
dni söylemişlerdir. 

Önce birinin gösterdiği bu ar
zu, sonradan üçün~ sirayet etmit 
ve hepsi de Amerikaya birer miğ-

r 

fer götürmek istemişlerdir. 
Muharririmiz, Amerikalı ge-

diklilerin tecessüslerini tatmin 
için, orada bekliyen bir noktadan 
bunun imkanını sormuş, o da mer
kezi tavsiye etmiştir. 

Gedikliler, bu isteğin temin e
dileceğini umarak her dakika bir 
az daha telatlanmışlar, heyecana 
düşmüşlerdir. 

Muharririmizle birlikte Galata• 
saray polis merkezine gidilmiştir. 

Amerikalı bahriyeliler, her ne 
suretle olursa olsun, hatta eskite -
rinden, kullanılmışlarından hile, 
bu çeşit birer miğfer edinmek sev
dasında gibi idiler. 

Galatasaray merkezinde bu 
miğferlerden yalnız dört tane ol
duğu ve dördü de dört memur e • 
fendi• tarafından kullanıldığı an • 
latılmı§tır. 

Türkiye ve 
Avusturya 

Yazan: A\'U&turyannı 
Elçisi: Carol nuc:b 

"Türk ihtilal ve inkılabı L 
sulhu ile intaç edilen istikli[ 
bi Osmanlı imparatorluğun, 

Mektebin mezunları bir kazından toplu ve kuvvetl1 

Istanbul lisesi 
leyli kalmalı ! 

toplantı yaptı/ar bünyeye malik Türk mmi 

İstanbul erkek lisesi mezunları, tini Türkiye Cumhuriyetini. 
B . k l. d h" bıf latanbul erkek lisesinin leyli kıs - mışlır. u ın ı ap a ı 

d .. 1·· ol• mmın kaldırılması tasavvurları ü- man an ve seyaset recu u 
zerine dün sabah fevkalade bir zi Mustafa Kemal Paşanın 
toplantı yapmıılardır. 

Kongrede uzun zamandanberi 
çok büyük vazifeler gören ve bin· 
lerce genç yetiştiren bu müessese
nin yıkılmasına muadil olan bir 
şekilde bir tasavvurun memleket 
ihtiyaçlarına uygun olamıyacağı 
ileri sürülmüş ve bir çok mezun -
lar, bu hususta hararetli sözler 
söylemişlerdir. 

Kongre, fU iki kararı verdikten 
sonra dağılmıttır: 

1 - İstanbul lisesinin leyli şek· 
linden çıkarılması mektebin ted -
ris vasıtalarının temin ve lekem -
mülüne menfi surette tesir edecek 
tir ve bundan mütevellit olarak 
ta mektebin vereceği mezunların 
ilmi randımanı azalacaktır. Bu 
itibarla mevzuu bahis tasavvuru 
önlemek üzere lüzumlu ve faydalı 
netriyat yapılması temin olunma
lıdır. 

2 - Doğrudan doğruya heyeti 
idare alakadar makamlara müra-
caat etmelidir. 

inhisar memurlarına 
ikramiye 

İnhisarlar idarelerinde son bir 

olup kendisinin bihakkın 

tarihinde büyük adamlar ' 
da sayılmasılazımgelir. 

Bütün inkılaba remiz o 

burada kullanılan bir tşbJ 
Kemalizm Türkiye için yeri 
devrin başladığına alamet 
Türk milletini iktısadi, İÇ 

ilmi ve kültürel sahada ye 
ruh ile canlandırmış ve ye 
itila devrine götürmüştür· 

hareketin bir abide ve hatır 
mak üzere Türk milleti An' 
nun kalbgahında yeni bir 
met merkezi kurmuştur. 
Asyanın yüksek stepleri o 

da cihanın modern bir hti 
merkezini inşa etmek ve o 

vusturya inşa sanati ile k• 
ristik bir mahiyet vermek ) 
turya mimarlarına nasip 
tur. 

Türkiyenin iktısadi inkıli 
planlı iktısat fikriyle taay 
miştir. lktısadiyatı devlet İ 
si altına almak bir umde ol 
tur ve burula Gazi tarafınd 
edilen ve milli hakimiyetin 
iktısadiyata hakim olmaklı 
vetlenebileceğini ifade edeli 
ğıdaki düstura sadakat göı~ 

nan 3ıvaa 1'0'ft9"'•\•~-..ı.--· -~1~ tertip bey~'lmucıı .-~~-~· ·---~~~ ~ _,,_ •---- --:-: T-1~• ~.Pç~-~~.~~~.l!'u~2.!'. çalıım•!11!e_~ 
memurlara ikramiye verilmi§tir. 

ikii;i ı ~~ ·;rıe~re-t;r~·;;üç yetçi ve inkılapçı "Muhafazai Hu· Galatasaray muallimleriyle izcife -
kuk teş'kiJatJan,, vücude getirildik· rini Fransaya götürecek olan vapur 
ten sonra hakimiyet, riyasetine Çarıamba günü yerine Sah günü ıaat 
Mustafa Kemal Paşanın inihap O· 18 de Galata Rıhtımından hareket e· 

deceğindcn seyahate iştirak edecekle· 
lunduğu, : heyeti temsiliyey~ geçti. rin buna göre hazll"'lanmaları lazım· 
lstanbul Meclisi Meb'usarunın ln· dır. 
gilizler ve Sultan tarafından fes- ___ , __________ _ 

hini müteakıp 23 Nisan 1920 tari
hinde Ankarada Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin reımi kü,adı ya
pıldı ve memleketin yüksek haki
miyeti huna devrolundu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve Reis 
Gazi Mustafa Kemalin idaresi al
tında Türk ordusu itgal orduları 

tarafından yapılan hücumlara mu 
kabele etti ve Anadoluyu ecnebi 
iıgalinden kurtarmak suretile kat'i 
bir zafer kazandı. 

" Bu zafer devlet idaresi tarzının 
daha cezri bir surette ortaya atıl
ma11na yardım etti. 29 T eşriniev· 
vel 1932 tarihinde Türkiyede cüm
huriyet ilan ve Gazi Cümhurriya
setine intihap olundu ve ondan 
sonraki intihaplar da da ayni ma
kamı muhafaza etti. 

3 Mart 1924 tarihinde yeni Tür· 
kiyeyi eski Osmanlı imparatorlu -
ğuna bağhyan son rabıta dahi ke
sildi; hilafet lağvolundu ve din ile 
devletin ayrılmasına müteallik o· 
lan kanun ilan edildi. 

Cümhuriyetin on senelik mev
cudiyeti yeni devlet tetkilahnm 
müstesna hayatiyet kabiliyetini is
pat etmiıtir. Bu nispeten kısa müd 
det zarfında Baıvekil ismet Paşa 
gibi milli istiklal mefkilresine fev
kalade sadık ve çok tecrübeli bir 
devlet adamının idare!i altında 
Türkiye hükumeti iktisadi ve harsi 
kalkınma. sahasının bütün ıubele
:inde fevkalade büyük muvaffakı· 
yetler elde etmiştir. Merkezi Ana
doluyu Kııradenizc, Akdenizi 
AdaJ~r denizme bağlıyan 2000 ki
lometreden ziyade uzunlukta 

şimendifer yolları inıa edildi. Sı
nai müesseseler büyütüldü ve bu
güne kadar mevcut olmıyan yeni 
sanayi tubeleri teŞkil edildi. Zirai 
iktisadiyat şeraitini iyil~tiren (ıs· 
lih ameliyeleri ve aş.arın lağvı gi
bi) bir çok ciddi tedbirler ittihaz 
olundu. Mütevazin bir bütçe vü· 
cude getirildi ve son günlerde de 
harici ticaret bilançosu aktif ola -
rak kapatıldı. 

Harsi teceddütler Türkiyenin 
manzarasını tamamen değiştirdi
ler. Tarikatler lağvolundu, tekke· 
ler kapatıldı, dini tedrfoat yerine 
laik tedrisat ikame olundu. Mah -
kemeler reformu yapıldı. Taaddü· 
dü zevcat kaldırılarak asırlardan 
beri haremlerde münzevi bir ha· 
yat yaşıyan Türk kadını devlet ve 
cemiyetin her şubeıine girmek hür 
riyetini ve hakkını aldı. inkılap 
yaşama tarzına kadar nüfuz etti. 
Geri kalmış şarkı temsil eden fesin 
taıınması menedildi. Avrupakiri 
elbise giymek mecburi kılındı. 

Bundan maada teceddütlerin en 
ciddisini teıkil eden harf inkılabı 
yapıldı. Türk diline yabancı olan 
ve memlekette okuma ve yazma • 
nın inkitafına mani olan Arap 
harfleri yerine yeni Türk harf
lerı kabul edildi ve hu suretle 
kısa bir zaman zarfında Türk mil· 
Jetinin ekseriyetine okuma yazma 
öğrenmek imkanı verildi. 

Harici siyasette, tecrübeli dos· 
tumuz ve zeki bir şahsiyet olan 
Tevfik Rütlü Bey gibi bir 
hariciye vekiline malik bulunan 

Bey bu miğferlerin, birer senet 

mukabilinde alınır resmi §eyler ol

duğunu ve eskidiği zaman pek ta
bii surette gene usulen iade edilip 
yenileri tedarik edildiğini söyle· 

Kabul edilen bir prensibe göre, 
inhisarlar idaresi fevkalade mesa-
isi görülen memurlarına her mali 
sene başında ikramiye verecektir. 

miştir. 

Amerikalılar bu izahatı pek --------------
. betmittir. Engel 25 Haziran 1877 mukanna bulmu,, buna rağmen ıt· 

tarihinde V. Brack'a yazdığı bir faiyeden veya - gene müracat-
la _ esas depodan bir tane olsun mektupta Türk halk kütleleri gibi 

l 1 sağlam bir teşekkülün en umulmaz almak mümkün o up o amıyaca -
b. darbelere mukavemet edebilece· ğını sonmuş ve aktamın altısı gi ı 

ld h ld h ğini beyan etmiş ve demiştir ki: geç bir zaman o uğu a e e-
men buna baş vurmağa savatmış· "Türk milleti Y.alnız sırtındaki a-

gv ır yükleri atınca Rusya ile kuv · 
)ardır. 

Ayni gedikliler, Londra polisi· vet ölçütmesi yapabilir.,, 
nin giydiği miğferden bir tane e- Türkler bu ağır yüklerden kur
dindiklerini ve bir kolleksiyon tulmutlardır, Sultan ve Halife bo· 
yaptıklarım söylemişlerdir. yonduruğunu kırmışlardır; fakat 

............................................. artık eski Rusya ile kuvvet ölçmek 

Türkiye hükUmeti milli istiklalin ihtiyacında değildirler; çünkü işçi 

vikayesi ve cihan sulhünün temini Rus milleti, Tiirkiyeyi daima teh
bakımından da büyük muvaffakı· dit etmiş olan Çarist ve Emperya -
yeller elde etmiştir. Türkiye Cüm- list Rusyayı yıkmıştır. Bugünkü 

huriyeti harici siyasetinde Sovyet Türkiyenin kom!usu kuvvetli ve 
ittihadı ile dostluk hususunun da- dost Sovyetlerdir. Fakat Türkler 

ima mutena bir mevki işgal ettiği· kuvvetlerini, Türkiyeyi parçala -

ni derin bir memnuniyetle müta - mak, soymak ve Türk milletini Av 
hede etmekteyiz. Bu dost- · rupa emperyalizminin Vasal'i yap· 

Juk iki devletiıı en elem- mak istiyen emperyalist devletler-
li senelerinde, Türk ve Sovyet- den mürekkep bir cephe ile karşı -
ler milletlerinin elde silah olarak latarak ölçmek mecburiyetinde· 
mevcudiyet ve istiklal haklarını kalmıtlardır. Türk milleti bu işte 
müdafaaya mecbur bulundukları de muzaffer oldu \'e bundan aon
senelerde doğmuttur. Cümhuriye- ra da her icap ettiği zaman gene 
tin onuncu yıl dönümü merasimine muzaffer olacaktır. 

itt.irak eden Sovyet Heyeti ile bir- Sovyet Cümhuriyetleri, istik· 
likte Türkiyeye yaptığımız son se- lalini temin için Türk milletinin 

yahat esnasında gerek Türkiye hü yaptığı kahramanca mücadelede 
kumetinin ve gerek Türk milleti - ona bütün sevgilerini vermiıtir. 

nin Sovyetlere kartı samimi bir Sovyet Ciimhuriyetleri §İmdi, da· 
dostluk beslediklerine ıahit olduk. hildeki mesaisinde ve sulhun ida-

Yüksek manevi evsafı ile Türk 
milleti halk kütleleri Marka ve 
Engel gibi üstatlarımızın çok za· 
man evvel takdir ve hürmetini cel· 

mesine matuf olan hariçteki me
saisinde ona bütün sevgilerini ver· 
mektedir.,, 

L. Karahan 

dikçe baka bulmaz.,, 
Eski Osmanlı lmparato 

zamanında tamamen mefJ<lıl 
bir Türk sanayii yaratmak ~ 
retle ilk ihtiyaçlar sırasına gı 
tir. Zamanımızın hakim ce 
farından olan autarkie f İ" 
teşebbüste diğer avamil arı· 
müessir olmuş olsa gerektif 
kat başlıca hedef kendi haıı' 
delerinin kullanılıp kıymeti 
rilmesi ve bu suretle ithali' 
zaJtılmasıdır. Harici ticaret 
çosunu tevazün ettirmek İ~ 
halatın 30% azaltılması üıı' 

liyor. 
Yeni Türk zimamdarl' 

Türk sanayiini ilk on yıld• ·~ 
dar süratle inkişaf ettird

1
• 

'k' . k ~' tesvı ı sanayı anununun 
ye~si altında sanayi müesıe• ~ 
nin miktarı 1933 ten 1934 e). 
140 tan 2317 ye çıkmış ol 
dan pek ala anlaşılır. Turl'L 

sanayileşme faaliyeti be~ d 
plan esasatı üzerine 1933 
devam etmekte olup 200· . 
A ·ı· . b ı·., ~ vusturya §1 ıngıne a •e> 
maye ilemensucat fabrikıJl~ 

.. d . 11··1 "' nayıı ma enıye, se u oz, ti 
kimya sanayii kurmak ııı" 
verdir. Sanayi prograıtl~ 
ve hususi teşebbüslerde b

1
' 

dinasyon vücude getirrrıe1' 
tiyle tatbik edilecek vebıJ. 
da hususi müesseseler d•b' 
tin vasi mikyastaki koli 
tabi tutulacaktır. 

Türk emtiasının A"'"' 
ihracının artması, A,,ıJıt 
Türkiyeye fazla ihracat.;, 
demektir • Bu itibarla ~~ 
mızı arttırmak için 'f ııtJ 
ithalatı arttırmak husu•~.,.ıı 
rı dikkate almalıdır. 'fil 

(Dc:naı ıo uncıJ 
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Baba ·O~um 
"akleden: Selimi izzet------------

- Söz verdim Haıan .. Ama bu 
zarf nedir? •• Ali Naki •• 

- Dütünmeyin. Gayet basit. 
Benim bir oğlum olduğunu duy -
nıuf. Ali.kadar olmuf. Bana bura· 
Ya mektup yazdı. Meıele bundan 
ibaret .. Böyle insanlar yok değil
dir. 

Hilmi Mütfik hayretle dinliyor· 
du. Kaya Haıan zarfın mührünü, 
tırnak yerini tarif ediyordu. 

Hilmi Mütfik ıözünü kesti: 

- Sen o adamın kim olduğunu 
bilir miıin?. 

- Hayır. Hem bileceğim de ne 
olacak?. Bana vaadettiniz, söz 
verdiniz Mütfik bey, artık aözü • 
nüzden dönemezıiniz. 

- Hayır, o adama gideceğim. 
Hilminin çatık katları, tereddü

dii Hasanı biraz korkutmuftu. 

- Teıekkür ederim, dedi. 

- Şimdi aon bir vasiyetim var. 
İhsan benim ismimi taıımasın. 
Kaya Haıanın oğlu olduğunu 
bilmeıin. Beni unutturunuz. Her· 
keı unutsun. Nüfuı kağıdına ha • 
bası Kaya Hasan yazılmaıın. l . 
lerde, öğrendiği zaman ehemmi • 
yeti yok .. 

- Neyi öğrendiii zaman?. 
- •.• Aklı erdiği zaman demek 

İstiyorum. O zamana kadar eğer 
o, anuı aeline, onu almak, ona 
bakmak istene, olmaz desinler, 

ona ıiz: Geç kaldın, bu çocuk ar· 
tık ıizin değil,, deyiniz. 

- Kavil . •anft. ıöz verdim. lh· 
sanı I<endime reımen evlat ede-
yim iıteraen ! 

Kaya HaNmın gözleri güldü: 
- Bu da söz mü, dedi, hu so· 

rulur mu? 

- Sana bir kere daha. ıormuş· 
tum. Tekrar söz veriyorum, ye· 
min ediyorum. Şimdi ıöyle, Se· 
lim Nazımı ıen öldürmedin değil 
mi? 

- İtiraf ettim. 
- Öldürdün mü? 
- itiraf ettim. 
- Sen delisin. Biçare bir 

nıeczupsun. Sende anlamadığım . 
ıezemediğim, ket {edemediğim 
bir fey var. Bir 'ıır saklıyorıun, 
bir korkun var. Ama haklmn. 
katil ol veya olma, ellerin kana 
bulatmıt olsun olmaıın, hunlar • 
dan bihaber, maıum biri var. Se
nin yaptıklarının mesuliyetini ka
tiyen taıımıyan biri. Bu İhsan • 
dır... Gözün arkada kalmasın 
kaya, lhaanm babası benim. lh· 
•an benim oğlumdur. 

- Eğer hayatım, kanım, ca • 
~~, muhabbet ve tefkatim, bü· 
tun benliğim bir §eye yaruaydı, 
h_~nların bir değeri ol.aydı, bu 
•ozleri · ·· · b . . nız uzerıne, unların hep· 
hın~ ıize bağıt lardım.. Bu söz, hu 

halımde, hu bitkin bu mel'un 
alimde b . d" ' . ' enı unyanın en mes· 

u~ ınıanı yaptı.. İhsan sizin eli -
nızde b"" ·· . . . uyurıe, onu ıiz terbiye 
Yetı,tırıraeniz nasıl b. . l l ' ır ınıan o· 
ur o.. nsan olur. 

Bu sevinç kartısında K H 
b

. , aya a· 
'ıan ırdenbire irkildi Mad k' 
hıanı Hilmi Mü!fik . b"' ··tem kı 

o terbiye edecek ~Y~ ece , 
ti f d k.. ' 0 yetııtırecek· 

1 e a arlıg"'a k d" k ' en 1 hayatına 
'Yrnı:a ne lüzum vardı?.. Ma-

deınkı Hilmi M"" fk lh di Uf ı ıanı ken· 
ile evlat ediynrdu Hasan d" 

Ye &I ktl r ' ne ı· 
Yord~~e . Ne diye ismini lekeli· 

Beyhude, manasız, sebepsiz 
bir intihardı bu.. Kanını vermek· 
le, ihsanı kurtarmıyor, katili kur· 
tarıyordu. Katilin rahatini te
min ediyordu. 

Kaya Hasan yeni bir .arzuya 
kapıldı. Her şeyi söyliyecek. 
doğruyu itiraf edecekti. Ali Na· 
kinin kurduğu cehennemi planı 

alt üst edecekti. 

Evet, bunu yapacaktı. 
Fakat yapmadı. Yapamadı. 
Hilmi Müşfik bir sözle, onu 

hayalden ayırdı. hakikate getirdi. 
- Evet dedi, insan olacak.. 

Fakat hen fakirim, ihtiyarım. O· 
nu meıut edemiyeceğim ... 

- Fakir ... 
Ve düşündü: 
- Hilmi Mütfik fakir bir a

dam. Ihsan da fakir olacak. 
Hilmi Mütfik: 
- Fakir olıun varım, dedi. 

fa.kat ıerefli bir insan olsun. 
Ve Kaya Hasan dütündü: 

"Zengin çok zengin olacak. Ben 
gebereyim.. Zaten can çekitiyo
rum. Yaııyacağım da ne olacak? .. 
Halbuki ölürsem, İhsan zengin o· 
1acak... Çok zengin olacak ... ,, 

Hilmi Müşfik ıordu: 

- Baıka bir isteiin var mı? 
- Hayır. 

- Demek doğru, katilsin de· 
mek? 

Kaya Hasan cevap vermedi. 
- Gidiyorum. Bir daha beni 

göremiy:ecekıin. Verdiğim sözle
rin ltepsini tutacağım. 

- Hepsini? 
- Evet, hepıini. 

Hilmi MütfiK kapuya doğru 
yürüdü, sonra gene geri döndü: 

- Kaya Hasan, aramızda es
ki bir dostluk var. Bu dostluğa 

merhamet et de doğruyu söyle .. 
Hakikati ben den gizleme. 

- Hakikat meydanda. 
- Nedir? 

- Hakikat sizi sevmemdir. 
Sizi takdia etmemdir. Hakikat be
nim biçare bir adam olduğum· 
dan ve bu biçare adamı ancak siz 
affedersiniz. Hakikat, ölüme au
sadığımdır. Hayatın ağırlığına 

tahammül edemiyorum artık. Ha
kikat öleceğimdir. Ve ölürken ri
ca ediyorum. Bana linet etme -
yin, bekleyin ... 

- Bekliyeyim mi! 

Kaya Hasan üç kere üstüste: 

- Gülegüle .. Gülegüle,, Güle-
güle ... dedi. 

Kaya Hasanın itiraflarına rağ
men, Hilmi Müşfik kani olma
mıştı. Evine giderken, bir katil 
değil, bir mazlumdan ayrıldığına 
emindi. 

- 4 -
K a t i 1 

Koca lstanbulda; boş odası
nın karanlık bir kötesinde, yalnız 
elinden giden oğlunu dütünen bir 
ana vardı. · 

Kaya Haıan, ölüme mahkum 
edilirken, Selim Nazımın anası, 
göz ya§ı döküyordu. 

Katilin, mahkum olduğunu 
söyledikleri zaman, gözlerinden 
gene ya§lar süzüldü: 

- Evet.. Mahkum oldu ... Fa· 
kat oğlum mezarından kalkar 
mı? .• , dedi. 

(Devamı var) 

Oz dilimiz ----·-Yabancı •• •• gozu 
Gündüzleri bir öylü gibi yurdu· 

mun ta,1ma, toprağına, geceleri 
bir belger gibi göklerimdeki aya 
ve yıldızlara bakıyorum. Elimden 
almak için çağ çağ kamunun sa· 
va§tığı bu güzel yurda göğsünü 

gere gere "benimdir!,, demek ne 
aıık bir öğünçtür ! . 

Eski bir ozan, yüzüne el gözü 
değmiı yavuklusunun betinde ya· 
hancı bakışlardan sine kalmıf göz 
izleri bulur. 

Bu yosma yurda da az yat gö· 
zü değmit değildir, ama ne ye§il 
ağaçlarında, ne boz kırlarında, ne 
de dalgalı kıyıların.da onlardan İz 
kalmam11tır. 

Onun için bitek ovalarımızda 
açan çiçekte, sulak kıyılarımızda 
yetiıen b1r söğütte ne yabancJ 
bir boya, ne yat bir koku duyma· 
yız. 

Bu ovalarda, bu dağlarda he • 
pimizin cum geç.mifi, cum ıele • 
ceği ve cum umutları yaıar. Şu 
dağ yamaclara geçmişin büyüklü
ğü geleceğin parlaklığına tırma • 
nır ve f U doruk da bugün bugünü 
gördüğü için ,erinir. 

Bu güzel yurt biz erine erine 
bakalım diye kurulmuttur. Üze· 
rinde yabancı gözlerin İ7.i kalma· 
YIJt ise Türkün onları çıkarmağa 
gücü yettiği, yetmeıi ve yeteceği 
yüzündendir. 

M. N. 
Bu söyde geçen sözlerden bir 

takrmmm bugün kullanılan dilde 
karşılığı: 

Öylii - l\Iütef ek kir 
Belgcı· - Miineccim 
Çağ - Devir, zaman 
Kamu - Cümle 
A~1k--.._ Mürtefi, ali 
Oğünç - İftihar 
Ozan - Saz şairi 
Bet - Yüz 
Yat - Yabancı 
Bitek - Miimbit 
Cuın - 1\1 üşterek, umumi 
Erinmek - Kendini mesut his 

etmek. 
(Bu sözler tarama dergisinden 

al mm ıştır. 
(HakimlyeU llllllye ) 

Tarama dergisi 
Ankara, 13 (A.A.) - T. O. T. C. 

umumi katipliğinden: 
Heyetin neırine ba!ladıiı Tarama 

Dergiıinin !İmdiye kadar çıkan fasi • 
külleri hakkında bundan evvelki 16 
ilandan ıonra yeniden mütalea gönde· 
renlerin on yedinci listesi: 

1 - Eski Samıun mebuıu Avni 
Bey, 2 - Çorluda Baın Yaman Bey, 
3 - Bor maarif memurluğundan, 
4 - Bedroı Zeki Bey, 5 - Çorum 
Millici kütüphane memuru Eıref Bey, 
6 - Filornalı Nazım Bey, 8 - Muğla 
maarif müdürü Fevzi Beı, 9 _ Da 

- "" t -

dayda mütekait binba,ı Fikri Bey, 
9 • 10 Kütahyada lıpartalı oğlu Gıyas 
Bey, 11 Merzifon malll"if memuru Ha
lil Bey, 12 Merzifon kaymakamı Rüt· 
tü Bey, 13 - Merzifonda batmuallim 
Hakkı Bey, 14 - Eyüp orta mektebi 
Türkçe muallimi Niyazi Bey, 15 -
Kemal Edip Bey, 16 - Fethiye maa
rif memur vekili Kazım Bey, l '? _ 
Gönendt muallim Kemal Ferdi Bf.y, 
18 lıparta mektupçuıu Memduh Bey, 
19 Saray kazasında Malkaçoğlu Sadık 
Bey, 20 - M. Hayali Bey, 2ı Mudan· 
ya kazasından, 22 - Denizli ilk tedri
sat müfetti,i Celal Bey, 23 - Eıkiıe· 
bir lnönü ilk mektebi muallimi Necip 
Necati Bey, 24 - Manisa Horozköy 
baımuallimi Nazmi Bey, 25 - Muila 
maarif katibi Oıman Bey, 27 - Silif
ke Be!ediye reisi Sait Bey 28 - Fet
hiyede mütekait yüzbaıı Süleyman 
Bey, 29 - Fethiye kaymakamı Şev • 
ket Bey, 30 - Fen fakültaie müder
rislerinden Tevfik Bey, 31 - ·Alman 
liıeıi muallimlerinden Zeki Cemal Bey 
32 - Bolu Halkevi azaaından Zuhuri 
Bey .. 

Bu zatlann ıönderdikleri fit ıayı-

i4 TEMMUZ 1934 ~ 

• ' Türk - Iran 
hudutlarında 

-38- Neler gördüm? 
'·------ Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

Şeqfana tapanlar! 
Bir gözü kör bir horos, Y ezidi'lerin 

taptıkları Ilah'ın timsalidir! 
Saray kazasm.ın cenubunda, 

ıarkında uf ak uf ak göller var k i 
milyonlarca ördeklerin toplantı 
yeridir. Sarayın şarkı hudut dağ
ları ve timaliyle cenubu ise güzel 
otlu ve sulu ovalardır. Şimalde
ki Ahurik ovasının garp nihaye • 
tindeki köylerde Yezidi asireli ~ 1 

vardır. Yezidilerin şeytana tap· ı 
tıklarını ve bir gözü kör bir ho · ! 
ruı şeytanın timsali olup bunu 
reisi ruhani köy köy gezdirip zi· 
yaret ettirerek para topladığım 
söyliyorlardı. Yezidilerin reisini 
de Sarayda gördüm. Öteki Kürt
lerden hiç içtimai, bünyevi, fikri, 
farkı yok. Bunlar da bir ihtiyat 
süvari bölüğü teşkiline uğraşıyor· 
)ardı. 

Saray kaymakamı, toplanan bu 
kadar süvariyi yedirip içirmek 
için güçlükler çekiyor ve hayli 
terliyordu. (Saray) jsminin ne • 
reden geldiğini sordum. Şah İa· 
mail ile Arap Üzenginin sarayları 
burada olduğundan dolayı bu ad 
ile anıldığını söylediler. Tabii ki 
böyle değildi. Fakat daha iyisini 
bilen yoktu. 

Sarayde. ajansları alıyor ve ha· 
zı gazeteleri görüyorduk. Kapi . 
lülasyonların lağvi hakkında ev • 
veli ittihat ve Terakki cemiyetin
den, sonra Dahiliye Nezaretinden 
haberler geldi. Bu kargaşalıkta 
biz de boyunduruktan kurtulma • 
ğa uğraştığımız anlaşılıyordu. 

Ağustosun sonunda artık hava . 
lar epiyce bozdu. Fırtına, soğuk 

ve §imıekler, geceleyin kimseye 
rahat vermedi. 

Bizim de harbe gireceğimize 

herkes hükmediyor ve her saat 
böyle bir haber bekliyordu. 

Eylülün onunda Saraydaki ika
metimize nihayet verdik ve yola 
çıktık. Şimale doğru yürüyo"rduk. 
Ahurik köyünü, ÇiUi gölü, Na -
zar ovayı geçerek Sint Köyüne 
geldik. Burada ufak bir vaka 
oldu. Rus topugraf heyetine men
sup yüzba§ı Skakayı bizim jan. 
darmalar tevkif ederek Beygiriye 
sevke kalkışmışlardı. Hüviyeti • 
ni anlatarak meseleyi bitirdik. 
Sintten Gevri şamiyana indik. Bu· 
raları önıüz, sonsuz kamilen lav • 
ların yaptığı taşlarla doludur. Her 
taraf ta§, kaya. Garpteki Tendü
rük dağı eski bir yanar dağmış. 

Kustuğu lavlar buraları kapla -
mıştır. Bu taşların içinde büyük 
bir tanesi var ki buna Gevri aemi· 
yan diyorlar. 

14 eylülde bir dağın yamacın· 
da ve yüksek kayaların altına ~ı
ğınmış kırmızı renkli "~ayazit,. 

kasabacığına geldik. 
Burada bir mutasarrıf ve bir de 

ittihat ve Terakki murahhası var. 
Mutasarrıf Beyi ziyarete gittiğim 1 

vakit cem_::tin murahhasını a •

1 
ıı 12920 dir. 

Evvelki on altı liste ile beraber 
gönderilen fit yekunu 10118 dir. Her
birine ayrı ayn te~ekkür mektubu ~az. 
mağa imkan bulunamadığından göı- • 
terdikleri himmetten dolayı kendileri· 
ne alenen teıekkür olunur. 

yakla dolaşır buldum. Kendi 
kendini bana takdim etti. Sonra 
anlatmağa haşladı. Kazalarla mu• 
habere etmiş, emirler, talimatlar 
vermiş, neler yapmı§ neler. 

Mutasarrıf Bey hiç bir şey söy· 
lemiyordu. Nihayet ben kızdım. 
Dedim ki: 

- Bu emirleri siz mi verdiniz, 
Mulasarnf Bey mi?. Siz ne hak· 
la kazalara emir veriyorsunuz?. 

Murahhas bey, yelkenleri in· 
dirdi: 

- Mutasarrıf Bey emir verdi, 
ben de orada idim, dedi. 

Fakat bu zat in mutasarrıf a ta • 
hakküm etmekte olduğu görülü • 
yordu. Sonra ıördüm ve anla • 
clım ki murahhas bey hükumetten 
bir kntibi maiyetine almı§, evinde 
Kürt gençlerinden dört heı atlı 
toplamış, §ifre ınifrahı gelen ve 
giden evrak kaydine mahsus def
terleriyle bir hükumet kurmuı. 
Mutasarrıf, kendisine sormadan 
bir şey yapamıyacak bir hale gel· 
miştir. 

Hudut heyeti arkadaılarımız • 
dan Ruslar, İngiliz ve İranlılar 
lran tarafında kaldılar. Bizim 
piyade ve süvarileri ve zabitleri • 
mizi alabilecek yer ancak kıtlada 
bulunabildi. Oraya taımdık. Ki· 
milen taştan, büyük ıalonlar ve 
odaları havi kı§la, bir az tamir o
lunsa pek yeni denecek halde idi. 
Eski bir kaleden bozma olduğu 
görülüyor. içinde cami ve gayet 
sanatkarane taş oymalarla mü • 
zeyyen bir kabir vardır. 

Bayazitte 200 ü Ermeni olmak 
üzere 800 ev vardır. 

İranlı arkadaılarımızdan heye· 
tin askeri müşaviri Salar Muzaf -
fer Han, bizim mektebi harbiye • 
de tahsil etmit idi. Salar Muzaf• 
ferin eni§lesi Bayazitte konsoloı 
idi. Bu münasebetle konsolos 
beyin ziyafetine gittik. Bayazitin 
tahrirat müdürü bektati Nuri Ba· 
ha idi. Kı,lanın karşııında mün· 
ferit bir evde oturuyordu. Batın• 
da tacı, arkasında Haydariıi ile 
her sabah pençereıinin önünde 
görürdük. Pek sevimli, neşeli ve 
hoş sohbet Nuri Baba, Bayazide 
hiç ısınamamı§, İstanbul hasretile 
kavrulmakta bulunmu!tu. 

Bayazitte bir ihtiyat süvari ala
yı vardı. Hudut üzerinde son de· 
rece gerginlik varken Kürtler, 
Rusya tarafına geçerek koyun sÜ· 

rüleri çalmağa çalı,ıyorlardı. Bu
nu ittihat ve Terakki murahhası 

bey, kendi çetelerinin b!r muvaf• 
fakiyeti gibi öğünerek anlatıyor • 
du. 

Muharebe başlangıcının yakın • 
lığı hakkındaki bütün tahminlere 
rağmen, biz gene işimize devam 
ediyorduk. Eylülün on yedisinde 
Pir Ahmet köyü civarında çadır -
larımızı kurduk. Kızıl kaya ve 
Eğri çay vadilerini dola§tık. 19 
eylül sabahı hayret ve dehıet için· 
de uyandık. Çadırın etrafında ve 
bütün yer üzerinde bir karıt lcar 
var. Dehşetli tipi devam ediyor. 

(Devamı var), 
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Dün Yapılan Büyük Spor Hareketleri 
F enerbal1çe Yugoslavları 2-6, 
yaptığımız müsabakalardan iyi 

Beşiktaş Galatasarayı 3-1 yendi. 
neticelerle çıkhk. Bu müsabakalar 

Balkan atleti erile 
yarın tamanılanacak. 

Usttc: Büyük Millet Meclisi Reisi Ka zım Paşa Hazretleri 'T&Kmn -:a~llo ... 

CJa müsabakaları t akip ediyorlar. Altta : 200 metrede Raif birinciliği alırken ... 

-- (Bqtarah 1 lnCD eayıfada) 

Fener bahçe stadında da Fener· 
bahçe kuvvetli bir Yugoslav takı
miyle !karıılaıtı. 

yarışı bırakarak dört yüzde koş • 
makla iyi bir şey yapmamış oldu
ğunu anlattı. Papadopulos 532/ 5 
ile birinciliği, Gogo ikinciliği, 

Virjil de üçüncülüğü kazandılar. j 

Uzun atlamada birinciliği gene 
Pulyos (Türk) 13.32 ile kazandı. 
Selim 13.20 ile ikinciliği, Tevfik 
12.86 ile üçüncü oldular. 
Gülle atmada Ateş lbTahim 12.41 

ile Romen Çaklaniyi geçerek bi
rincin oldu. Romen 12.04 ile ikin· 
ciliği aldı. 

Günün en güzel yarışlarından 
birisi de 4X100 bayrak yarışı 

oldu. Buna Raif, Ahmet, Be -
sim, Semih ten mürekkep Gala -
taaaray takımı ile F enerbahçe ve 
Şala, Gogo, (Arnavut), Virjil 
(Romen), Buradoviç (Yugoslav) 
dan mürekkep Balkan takımı gir
diler. 

Birinciliği Galatasaray takımı, 
ikinciliği F enerbahçe, üçüncülü -
ğü de Balkan takımları kazandı -
lar. Besim iyi bir yüz metre yap
tı. Semih sonda koşuyordu. Bay· 
rağı Buradoviçten evvel aldığı 

için kazanmakta sıkıntı çekmedi. 
Bununla beraber koşarken dönüp 
arkasına bakmak huyunu da hı -
rakmadığmı gene gösterdi. Bu
nunla beraber 45,4,5 ile kazanı -
lan bu müsabakanın rekoru da 
iyidir. 

M::..-Lı..L-.1--.... -&.1.at: .. _ L....... _ 0 -- -- ....... ._ • ..,.S--.. --- - • --••V•-ı•• ""'M-••_..... 
bitmişti. Diğer yarıılar ayni at-
letlerin iştirakiyle pazar günü ya· 

pılacaktır. 
Galatasaray- Betiktaş 
Sıra Galatasaray - Beşiktaı 

maçına gelmişti. Sahaya evveli. 
klüp reisi Haydar Beyle Galatasa· 
raylılar çıkarak balkon önünde 
dizildiler ve klübün büyük reisi 
Kazım Paşa Hazretlerini yaşalar
la selamladılar. 

da müsabakaları seyreden atletlerden bir grup ... 

lar. Yirmi beşinci dakikada Be- Beşiktaş da bir iki fırsat daha kay• 
ıiktaşın sol taraftan yaptığı bir bettiler. Maç da bitti. 
hücum ve Bambinonun bir kafa Qarip bulduğumuz noktalar 
vuruşu topu Galatasaray kalesine 
sokuverdi. Galatasaraylıların yir
mi beş dakikada yapamadıkları 
şeyi Beşiktaş muhacimleri bir a-1 

kında yapmışlardı. 

'Beşiktaşı tebrik ederiz. Raki .. 
binden daha becerikli oynadı ve 
galibiyeti de hak etti. Bununla 
beraber geçen haftaki güzel oyu· 
nunu çıkaramadı. Fakat o güzel 
oyunla yenemediği Galatasarayı 

Atletlerimiz hu müıabakalar -
dan büyük muvaffakiyetle çıktı -
lar. Betiktaş, maçı 1 - 3 kaza· 
narak F enerbahçe ile karşı karşı
ya kaldı. Fenerbahçe de Yugos· 
lav takımım 2 - 6 gibi dikkate 
değer bir sayı far kiyle yenmeğe 

muvaffak oldu. 

Bu esnada yüksek atlama mü - ı 
sabakaları da netcelenmişti. Bi • ı 
rinciliği 1.80 metre ile Buradoviç l 
(Yugoslav), ikinciliği de müştere- 1 

ken 1.75 ile Sedatla Necdet ka -
zandılar. 

Bundan sonra Betiktaşhlar da 
sahaya çıktı. llanda Şadi Beyin 
adı geçmesine rağmen maçı Suphi 
Beyin idare edeceği anlatıldı. Ta· 
kımlarda bazı değişmeler vardı. 
Meseli. Rasihin ayağı sakat oldu· 
ğu için Galatasaray muhacim hat
tı §Öyle kurulmuttu: Necdet, Refii, 
Muslih, Fazıl, Danyal. 

Bundan sonra vaziyet gene es· 
ki şeklini aldı. Yani Galatasaray 
Beşiktaı sahasında oynadı, ara sı
ra gole benzer vaziyetler aldı ve 
devre sonuna kadar ftrsat kaçırdı. 

t 
daha orta bir oyunla yendi. Bu iti- d 

Şimdi sırasiyle tafsilat verelim: 

Taksim stadında: Atletizm 

Muhtelif yerlerde müsabakalar 
o]masına rağmen, Taksim stadı 
bir haylı seyirci toplamıştı. Bü -
yük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Pa§a Hazretleri de müsabakaları 
ıereflendiriyorlardı. 

Müsabakalara saat on beıte 

200 metre sürat koşuıu ile baş • 
landı. Bu yarışa Raif, Müf ah ham 
(Türk) ile Virjil (Romen) Kraye 
'(Arnavut) giriyorlardı. 

Yarış çok heyecanlı oldu. Ra
if birinciliği, Müfahham ikincili
ği, Virjil üçüncülüğü Kraye de 
dördiincülüğü aldılar. 

Raif bu mesafeyi 23 4/ 10 
aa koşarak iyi bir derece yap -
mıştı. 

Bundan sonra küçükler arasın -
da 100 metre sürat yarışı yapıldı. 
Buna üç Galatasaraylı girdi. Ne· 
ticede Ahmet 12 saniyede birin -
ciliği, Fikret ikinciliği aldılar. 

Üçüncü müsabaka 400 metre 
do§uydu. Bu yarışa da Papadopu -
los, Mehmet Ali (Türk) ile Vir
jil (Romen), Gogo (Arnavut gi
riyorlardı. Mehmet Alinin iki yüz 
metreyi bırakıp ta dört yüze gir· 
mesine hayret edenler çoktu. Ne
ticede Mehmet Ali son metrelerde 

Bu müsabakaya Galatasaraylı 

Balkan şampiyonu Haydar da İş· 
tirak etmiş fakat ancak 1.70 atlıya 
bilmiştir. Halbuki rekoru 1.86 
idi. Biz bunun sebebini kendisi
nin mmtaka müsabakalarile diğer 
müsabakalara iştirak etmeyişinde 
buluyoruz. Bu müsabakalara İş· 
tirak etseydi hiç §Üphesiz formü
nü yeniden bulacaktı. F onnünü 
kaybetmiş olmanın ne demek ol -
duğunu şüphesiz kendisi bizden 
iyi bilir. 

Mükemmel bir atlet komple o
lan ve muhtelif müsabakalarda 
iyi dereceler yapan Buradoviç 
(Yugoslav) bu müsabakalar es • 
nasında halka takdim edildi ve 
halkı Türk diliyle ve: "Sevgili 
Türk kardeşlerimi selamlarım.,, 
cümlesiyle selamladı ve alkışlan
dı. 

11 O metre manialı yarışı gene 
ayni atlet kazandı hem de 15 3/ 5 
gibi dikkate değer bir derece ile. 
Bu müsabakada ikinciliği Sedat, 
üçüncülüğü Şela (Arnavut) ka • 
zandılar. Üçüncülüğü kazanan 
Tevfik fazla manialar verdiği için 
diskalifye edilmitti. 

Cirit atmakta Çaklani (Romen) 
51 .79 metre ile birinciliği, Kara -
kaı 48.50 He ikinciliği, Necdet ü
çüncülüğü kazandılar. 

Buna mukabil Beşiktaş takımı 
Nazımın yerine Peradan Beşikta
şa geçen Bambino ismindeki gen· 
ci getirmiş, Adnan da Hüsnünün 
yanındaki müdafi yerini almıştı. 

iki takım da üç defa berabere 
kaldıkları için bugünkü maçın e
hemmiyeti büyüktü. Başlangıç 
bir Gala':asaray hücumiyle batla • 
dı. Fakat çabuk kırıldı. Bununla 
beraber iki taraf da ağır ve İttiha
sız görünüyord~. Belki böyle gö
rünmenin bir sebebi de nefesi bol 
bol harcamak ve biribirinden çe
kinmek doğuruyordu. Bununla 
beraber Galatasaray rakibinden 
daha iyi ve onun sahasında oynu -
yordu. Fakat Galatasaray mu ha· 
cimlerinin kale önlerinde göster • 
dikleri azami tecrübesizlik mühim 
fırsatların birer birer akıp gitme• 
sine sebep oluyordu. Kale önle· 
rindeki bu ağırlık, bu manevra 
yapmak ve neticede topu kaptır • 
mak sayı bekliyenlerin çoğunu 

bunaltacak hale getiriyordu. Ga· 
latasaray muhacimleri bu vaziyet
le tam yirmi beş dakika bocaladı· 

ikinci devre 

barla takımın şansı da yerinde 
idi. 

Bu, maç hakkında işaret etme• 
den geçmek istemediğimiz nokta· 

ikinci devre haşlarken Galata- larm birisi şudur: 
sarayın vaziyeti müsavileştirmesi Suphi Beyin Galatasaraylı ol· 
ihtimali de ortadan kalkıverdi. duğu halde maçın hakemliğini 
Çünkü daha üçüncü dakikada Ga- kabul etmiş olması. Bunu biz bir 
latasaray kalesi aleyhine bir pen- hayli yadırgadık. Şu noktadan 
altı oldu ve Bambino ikinci golü yadırgadık ki bu maç Suphi Beyin 
de takımına kazandırdı. Bu sayıya tarafgirlik yapmadan kendisini 
rağmen Beşiktaşlılar kati bir ha· "tarafkirlik yapıyor,, iddiasiyle 
kimiyet kuramadılar. Galatasaray karşılaştırabilecek bir maçtı. Sup• 
sık sık hücuma geçiyor ve Beşik • hi Bey eğer maçtan sonra Galata• 
ta§ kalesini az fakat bu sefer da- saraylıları bir tarafa bırakalnıtr 
ha müessir surette tazyik ediyor • sadece Beşiktaşlı seyircileri dinle" 
du. Gittikçe yorgunluk arttığı ve seydi bu hükmümüze kendisi de 
bazı oyuncuların sinirlenmiye baş· hiç şüphesiz iştirak ederdi. 
ladıkları görülüyordu. Devre or- FenerbahCje _Yugoslavya 
tasına doğru GPJatasaray aleyhine . • 
bir penaltı ve Eşrefin vuruşiyle Kaclıköyündcki ı~1aça gclınce : 
bir gol daha oldu. Betiktaş artık dünkü sayımızda hır yanlışlık c 

t . · k t B kazanma 1 seri olarak gelen takımın Bcog • par ıyı azanmış ı. u ' , n· 
t k eniden harekete getirdi. radski aclmdakı Yugoslavya ş.aı. 

Takımı Y_ d' d h gwır basıyor piyonu olduğu işaret edilınıştı. 
a ım şım ı a a a , . . '"Y' t1 .. 

d ha iyi pas yapıyor daha ahenk· Halbukı gelen takımın adı 
a 1 ·a· t t l takıt11 li inişler gösteriyordu. Bu esnada goslavya spor,,~ ı ı. Ş e )~l 

1 
.. 

Galatasaray lehine verilen bir ce· 1 dün ilk maçını F cncrbahçe ıl ': Y81ı 
za vuruşu Beşiktaş kalesi önüne tı. Bu maçta bulunına~ıgıını .. 
indi, kaleci topu yakalar gibi ol - için tafailfı.tını Anadolu AJansıJ1 
du fakat Kadrinin bir atışiyle top dan alıyoruz : 
Beşiktaş kalesine girdi. Kaleci iki takım tam ~aat 17.20 de s~· 
bu atılıştan müteessir olduğu için haya cıktılar. Mutat merasinıcleıt 
bir iki dakika kalesini bıraktı. O· sonra -iki takım karşılaştığı zaııı~" 
yun yeniden müsavi vaziyette oy
nanmıya başladı, Galatasaray da (Dc\':unı 10 ncu sa3ıfanın birhıcl aütunuDıtJJ 



Nasıl Silahlanıyorlar ? 
-~~~~~~~~------------~~~~~~~~-

'ıD ün g anın on memleketinde silô.h-
lanma f aaliqetine umumi bir bakış .. 
t Ceçen may11 ayı zarfında lngi
~ orduıu, donanmanın it tirakiy
• küçük mikyaıta Plymouth CL· 
~~da ve Norfolk alayının bir 
~1 llrunun ittirakiyle manevralar 
~~ıttır. Bu makıatla alayın i
•ıac~ taburu iki deıtroviyerle bir 
~ili. kumanda gemiıine yük· 
t.:ittir. Tabur karaya çıkarak 
~ l'&a.nd Bay' da telsiz iıtaıyonu· 

t&hrip edecekti. 
ffa.kemlerin verdikleri raporla· 
llazaran tabur bu vazifeıini i· 

''• muvaffak olmuıtur. İngiliz 
duıunun, bilhaaaa dördüncü fır

yapacağı manevralar, son 
" anlarda lngilterede hüküm 

ekte olan kuraklıktan dolayı 
eti kalmıtbr. 

mektedir. İngilizlerin diğer aıkeril 
hizmet talimatnameleri de yeni· 
den tetkik olunacaktır. 

zabitler mukayyet bulunmakta· 
dır. Bu suretle genç zabitlerin 
çabuk terfi etmeleri temin edil· 
mit oluyor. 

Belçika hükômeti tekrar tekrar 
hatırlatmaktadır ki Belçika ordu· 
su harp zuhurunda arkadan yeti· 
tecek olan İngiliz, Fransız ordu • 
ları için bir ileri karakol vazife· 
sinden baıka bir ıey yapamıya· 
caktır. Bu münaıebetle İngiltere 
harbiye nezareti maliye daireıi 
reisi Cooper'in Londrada Kings 
CoUege'de vukubulan beyanatı 

tayanı dikkattir: Bu zat demitti ,,... 
ki: "Yeni bir harp çıkacak olur· 

7 - :VAVIT l4 TEMMUZ 1934 ~ 

l>ütmarun ileri hareketi esna· 
~bıda tutacağı yolları kapatmak 
~ tahrip ebnek için yeni icat edi· 

İngilizlerin ordu tetkilatında 
da bazı yenilikler görülmektedir. 
Meıeli. makineleıtirilen bütün 
tank ve zırhlı otomobil gibi me
rakibin muayeneıi harbiye neza· 
reli tarafından değil V oolvich tez· 
gi.hlarına yerleıtirilen hususi bir 
teknik heyet tarafından icra edi· 
lecektir. Bundan baıka her bir 
piyade livası için makinelettiril· 
miı bir yardımcı taburunun teıki· 
li dütünülmektedir. Bu suretle İn· 
giliz ordusunun motörleıtirilmeıi 
iti . bir adam daha ilerlemit ola
caktır. Her livanın malik olduğu 
dört taburdan bir tanesi bu su· 
retle bir yardımcı tabura tahvil e· 
dilecek, o tabura makineleıtiril • 
mit mitralyözler, siper havan top· 

sa İngiltere ona iıtirak etmeye 
mecbur aklacaktır.,, Bu ihtimal 
hariç bırakılacak olursa, İngiliz 
cenerallerinden Fullerin fikrine 
nazaran Avrupada daimi bir ıulh 
ve müıalemet teeaaüı etmesi kuv· 
vetli bir cephe tetkil edilmek su
retiyle kabildir. Bu pek kuvvetli 
cephe meydana ıelecek olursa, 
devletler ondan korkarak uluorta 
harbe ablmaktan çekinecekler· 
dir. İngiliz ceneralinin bahsettiği 
bu kuvvetli cephe mutlaka An, 
glosakson cephesidir. 

Haziranın otuzunda İngiltercde büyük bir hava nümayişi yapılmıştır. Rcsm:miz 
25 Obin seyirci önünde yapılan bu nü mayişlerdcn bir intibaı tcsbit ediyor .. 

Alman ordusunun ma nevralannda bir mitralyöz .. 

f~ Vaııtalar Aldenliotta tecrübe ları, tank topları verilecektir. 
~dılnı· · B ··bel B d· Ifhr. u tecru er tayanı u ıuretle piyadenin umumi 

1
ldca.t neticeler vermittir. Zırhlı harpte ve ondan ıonra verilen a· 

~ltlobillerin geçeceği yolları ka· ğır ve kullanılması zor silahlardan 
ı· lınak için yol üzerine (U) §ek· kurtarılmaıı ve kıt'aların daha 

1
1~~e tel manialar iıerilmittir. (U) oynak bir hale getirilmeıi tasav· 
tel ıllerinin ağız tarafı dü§manın vur edilmektedir. 
~~ eceği istikamete tevcih edil· Ordudaki sıhhiye zabitlerinin 
~ •tt~r. Birkaç bisikletli aıker hu meılekleri için yeni kararlar alın· 
ti 'nıaları bet dakika zarfında ye· mıttır. Bilhaaaa ordudaki askeri 
d~. koyabilmittir. Bu U ıeklin .. tabiplerin genç olmaları temin e· 
d 1 manialar hafif tankları da dilecektir. Yüksek askeri mevki· 
lb'llt~llrnırya yaramaktadır. Bu lere genç zabitlerin kolaylıkla 
i) .. 'llıalara bir de ıose manileri terfi edebilmeleri de takip olu
t '"e edilmektedir. Bu maniler nan gayeler arasındadır. Bu mak
:~ Uıerinde müthit çukurlar aç· satla zabitler iki liıte ile iki sını· 
--~'itt.d~r: Bir ıaat zarfında sekiz fa ayrılmıtlardır. Birinci listede 
de ~ b1rınci sınıf bir ıose üzerin· ordunun en yüksek mevkilerini 
>ı.. '1_ 1nfilal( maddelerini yerleştir· işgal etmek evsafını haiz olan 
~e" .. 
"'ff ıçın dört kuyu açmıya mu· zabitlerin isimleri zikredilmekte· 

I ak obnuılardır. dir. ikinci listede ise binbatılıktan 
bil' "~i~iz orduıunun talim ve ter· yukarı terfilerine imkan olmıyan 
•-q etı tçin lngiliz zabitlerine mah· 

• l'en· b" l' )~ ı ır ta ımat kitabı neıro· 
be . Uftur. Bu kitap asri muhare· 

llın b .. t.. 'l'k ~)'} u un yenı ı lerini ihtiva 
eıtıekt d" T b"· b' lliJt e ır. a ıı ılhaaaa tek· 

\' • terakkilere fazla ehemmiyet 
etdnı· . 

"1 ıttır. Umumi harbi yata· 
'ıtıı, 1 . ~'b· o an yenı yetiten İngiliz 

•tlerj 1 l' . . . d,Jc. a ım ıçın tımali Fransa· 
til 1 lıllrp mıntakalarına gönde· 

• • • 
Devletlerin bu teılihatı ve tea· 

lihat kararları araıından arada 
ıırada Almanya hakkında da ba· 
zı ıayialar ıızmaktadır. 

Fransızların iddialarına naza • 
ran bugünkü Alman ordusu, Rei· 
chsverhr, denilen kuvvet kıtlala
ra yerlettirilen 180.000 aıkerden 
mürekkeptir. Almanya derhal bu 
miktara 100.000 kiti ilave etmeğe 
muktedirdir. Bir de kıtlalarda ya· 
ııyan 140.000 kitilik zabıta kuv· 
vetleri vardır. Bu zabıta kuvvetle· 
ri fırkalara taksim edil mittir ve 
Reichıverhr gibi teçhiz olunmut· 
tur. Aıkerlikten tecrit edilmit o
lan Ren nehri mıntakaaırun tar· 
kında 30.000 ve garbında 20.000 
Alman askeri vardır. Bütün bu 
kuvvetlere Hitlerin SA ve SS tef· 
kili.tını ilave etmek lazımgelir. 
Bunlar 21 fırkadan, ayni yedi ko· 
lordudan mürekkeptir. Bu yedi 
kolordu Reichsvehrin yedi fırka· 
ıının bulunduğu yedi . merkeze 
yerlettirilmittir. Franıızların id· 
dialarına bakılacak olursa Al· 
manya en kısa bir zamanda 45 
fırkayı seferber hale getirmeğe 
muktedirdir. 24 saatten daha az 
bir müddet zarfında hafif motör· 

r>i~~ktedir. Bu maksatla lngiliz 
~ :mektebinin tarih şubesi ..... 
tattın elan "'6• Mr elkitabr M!-
L·_ nıu,tur. Bu kitap umu t . . . . ..... 
·~Plen }i k"k• . l . m Resimde, Amerikalıların en son sıstem bır bomba tayyaresı goruluyor. Tayya -
~~; 1 1 mıs~ ler getırerekl renin motörlcri 1000 beygir kuvvetindedir, 1200 kit,, bomba taşır ve hi~ durma· 

· arp halınde,, ıöıter- dan 2500 kilometrelik bir mesafeyi kateder ... 

leıtirilmit •ekiz fırkayı ıarki 
Franıaya atabilir. Yarı aıkeri o -
lan Alman tetkilatı Reichverhr 
kıt'alarının emirleri altındadır, 
onlar gibi tetkil ve teslih edilmiş· 
tir. Gene Fransızların iddialarına 
nazaran şimdi Almanyada 50 si· 
lah fabrikası Almanyanın harp 
ihtiyaçlarını hazırlamakla met • 
aul olmaktadır. 

§İmdiye kadar meçhul idi. Zabıta 
tabu~unun bu yürüyüşü halkın hiç 
hoıuna gitmemiştir. Onun ıcın 
zabıta taburunu takip eden ~ve 
mutat adımlariyle yürüyen Bes
saglieri taburu ahali tarafından 
şiddetle alkışlanmı~tır. 

• • • 
Kızılordu hakkında alınan son 

haberlere baklacak olursa zabit .. 
lere timdi orta Asyanm vahşi dağ· 
lık mıntakasında talimler yaptı· 
rılmaktadır. lık zabitan grupu 1 
temmuzda Pamir havalisine hare· 
ket etmiştir. Zabitler burada çı .. 
kılması zor olan tepelerde nasıl 

harbedilebileceğini öğrenecek • 
)erdir. 

• • • 
Holandanın dertleri iki türlü

dür. Bu dertlerin biri doğrudan 

doğruya Holanda vatanının mü -

dafaasına aittir. Son zamanlarda 
Franıızlar ve Belçiklılar ortaya 

yeni bir mesele attılar ve dediler 
ki: Şayet harp olursa Almanya, 
fevkalade tahkim edilmiş olan 
Fransız ve Belçika hudutlarını bir 
tarafa bırakarak doğru Holanda· 
ya hücum edecek ve oradan geçe· 
rek kolayca Belçikaya dahil ola
caktır. 

İkinci dert, Holandanın deniza
tırı müstemlekelerinin harp ha • 
linde müdafaasıdır. Bu meselele· 

rin ikiıiyle de ldenburg raporu 
meıgul olmuftur. Bu raporda 

Belçikanın Almanyaya karşı yap· 
tığı hudut tahkimatına Holanda • 

Almanya hududunda da devam 
edilmesi fikri reddedilmektedir. 

Çünkü bu tahkimata batlamak 
Holanda maliyesini iflasa sürük· 

lemek demektir. Raporda denili· 
yor ki: 

"Holanda gerek ana vatanda, 
aerekıe müstemlekelerinde harp 
zuhurunda bitaraflığını muhafa • 

zaya muktedir olacak kadar kuv· 
vetli olmalıdır.,, 

• • 
Geçen gün Roma da yapılan bir j 

askeri geçit reımi esnasında, Ro· ı 
ma §ehir zabıtasının bir tabur leş· 
kili halinde kralın önünden Al· 
man geçit resmi adımıyle yürüye· 
rek geçmesi pek ziyade nazarı 

dikkati celbebniştir. Çünkü Al
man askerinin geçit resmi esna• 
ımda atbiı adımlar ltalyanlarca 

• • • 
lsviçrenin askeri teşkilatında 

da bazı yenilikler yapılmaktadır. 
Evvela kur'a mekteplerinin kurs· 
lan uzatılmaktadır. Piyadenin 
kurs müddeti 88 güne, süvarinin 
kurs müddeti 102 güne, topçunun 

kurs müddeti keza 88 güne fenni 
kıt'aların kurs müddeti 72 güne 
çıkarılmaktadır. Tekerrür kursla· 
rının müddetleri ise uzatılmamıf· 

tır. Küçük zabit piyade mektebi 
kadro ve ilk kursu olarak kabul 

edilmiş ve müddeti 14 ten 12 gü· 
ne indirilmiştir. Süvari küçük za· 
bit kursu 25 ve topçu küçük zabit 
kursu 19 gündür. Bu değişiklik· 
ler yüzünden lıviçre senevi bir 
buçuk iki milyon frank fazla sar· 
fedecektir. 

Umumi harp bittikten ıonra 

Danimarkada bir sulhperverlik 
cereyanı hasıl olmuş ve bu cere· 

yan yüzünden ordudaki asker 
miktarı azaltıldığı gibi Kopenha· 

gm kara istihkamları da kaldırıl· 

mıştı. Ayni zamanda iıtihkam 

topçu alayı dağıtılmı§tı. Yeni or· 
du nizamnamesi mucibince ordu 

milis kuvvetlerinden müteşekkil • 
di. Bahriyenin tahsisatı azaltıl· 

(Lütfen sayıfayı çevlrlnlz) 



- 8 - VAKt1 · • ... _ . ·;.yn- • ** t .. ;; 

ı-TAKVi 
Cumartesi 

14 Tcmmur. 

~.:ı 111 Casusluk Maceralarından : ] 
ı~ Tcrnmuz • 

A ŞK 
Gün doğusu 
Gllo batısı 
Sabah namazı 
Ogıc namazı 

lilndl na mıızı 
A~~am namaz• 
Yatsı namazı 

1 R. ,.\hu 

440 
19.46 

440 
12. l'J 

~ R~.~~ar BiN MASKELi KADI 
19.46 

Bu, takma bir isim değildi. ı 
Kendi ismiydi. 

Atk, zarif, nahif, ince bir ka· 
dındı. lnsan ona, el sürmeğe kı· 
yamazdı.. Bir içim suydu. 

Mahir onu tesadüf en tanıdı: 
Otomobildeyd il er. 

Yolun kötesinde kartılattılar. 
Mahir evvela kızdı, fakat otomo· 
biline çarpan otomobilin toförü· 
nü görünce yumuıadı. 
Aık: 

- Beyefendi, kabahat benim, 
dedi. Bir belediye memuru ça· 
ğırmız da zabıt tutsun. 

Mahir, aözlerini, güzel yüzden 
ayıramıyordu: 

- Ehemmiyetli bir ıey olmadı 
ki hanımefendi.. Çomurluk bir 
az ezildi. Garajda düzeltirler. 

- Razı değilim. Mademki bu 
kazaya resmi memur karııtırmak 
iatemiyoı·aunuz, isminizi ıöyleyi· 
niz de, ıigortama haber vere· 
yim ... 

Vnziyet baıkalatmııtı. Mahir 
kart vizitini verdi. 

Ondan sonra kadının adresini 
ve iımini öğrendi: Aık. Daha 
sonra kadının küçük apartmasına 
ark sık gitmeği huy etti. 

Genit dıvana uzanırlar, konu· 
turlardı.. Akıamm gölgeleri 
pencereleri perdelerken, vaktin 
geciktiğini anlar ve istemiye iste· 
miye kalkıp giderdi. 

Mahir erninı:li, Talm Airasınd" 

tanı§mıılardı. Genç kadının 
gönlünde başka kimse yoktu. Bir 
kocası vardı, fakat burada de
ğildi. 

Bir gün dedi ki: 

NakJeden : Mediha Münür 
16 I!> 
l!l.46 
21 .. 18 

441 
1-l.iO 

16.19 
19,46 
il 3i 

1 İmsak 
ra a ıyorum. Dekor, tabii beni 

Yılın gı çen gunlerl 
7.26 
IB't 

177 

:ı?.~6 

f8Q 

176 de değiıtiriyor. Her gün kartında Yılın talan dınlcri 

batka bir yüz görürsen, benden L.---------------' 
bıkmazaın. 

Atkın portresine hararetle çalı- 11 R A D y O ıı -
ııyordu. Bu ı·esim, yalnız san~tın ~ I!_ _ _ _ _ _ _ _____} _ 
değil, ıevdasının, muhabbetinin 
de ifadesi olacaktı. Aık, hazan, 
oturduğu yerde uyuya kalırdı .. 

Bir gün, civar bir köye gidip, 
baıbata birkaç gün kalmağı ka
rarlaştırdılar. 

Mahir: 
- Sabahleyin erkenden geçeı 

sizi alırım, dedi. 
Ve o günün sabahı, tafakla be· 

raber kalktı. Otomobile Atkın 
aevdiği çiçekler koydu. 

Tam yola çıkacağı zaman, bir 
çocuk, bir zarf getirdi. Açtı, oku· 

Bugün 
1STANBUL: 
18,30 dan 19 a kadar Plak neırJ • 

yatı. 19 dan 19,30 a kadar Fran51zça 
ders. 19,30 dan 21 e kadar Türk mu· 
ıikiıi neşriyatı (Fahire ve Safiye Ha· 
nımlar, Relik ve Fikret Beyler). 21 
den 21,30 a kadar Eşref Şefik Bey ta
rafından konferan5 21,30 dan 22,30 a 
kadar Orkestra konseri, karıtık pr o -
gram. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,25: Tagannili solist konseri. 19: 

Edebi neıriyat. 19,15 Popüler ıenfonilı 
orkestra konseri. 19,45 Musahabe. 20, 
15: Plak. 21: Ch.,pininin eserlerinden 
mürekkep konser. 21,30 Musahabe. 

• 21,40 Org ıenfoniıi - Musahabe. 22 
"Gelmeyiniz.,, 12: Fransız eserlerinden konser 23: Al. 

du: 

Bu tek kelimenin ne demek ol· tüalite. 23,10: Plak (ıesli film) 24: 
Musahabe. 24.05: Danı musikisi. 

duğunu birkaç dakikada kavradı 823 BOKREŞ, 364 m. 
Hemen dütündü: 13 • 15 Her günkü ne9riyat. 19,05 

"Kocası gelmi§tir.,, Üniversite. 20,45: Plak. Müteakıben 
"14 temmuz,, Fransız miJli bayramı 

Ve kadın evine git.mek aklın· ne9riyab. 21: Franı.a. 21, 40 Fransız 
dan geçti. eserlerinden teganni. Musahabe hakkı~ 

Fakat vazgeçti. Kocası geldiy- da konferans. 21,10: Fransız musikiıı 
22,20 Fransız eserlerinden konser. 

se, ne aıfatla eve girerdi? Mahzun 230 Khz. LOKSEMBURG 1304 
mahzun geri döndü, yukarı çıktı. m. 
Yarım kalan porterenin etrafına çi Fransız netriyatı. 21,20: Çocuk net· 

kl k d 
riyalı. 20,40 Plak. 22: Musahabe. 22, 

çe er oy u. 05: Radyo orkestruı tarafından karr-
Gün, sonra gece geçti ... Gün- §ık netriyat. 22,55: Haberler. 23: Fran 

ler ve geceler geçti.. Mahir yerin· aız konseri. 24,10 Danı plakları. 
den kımıldamıyordu. Portrenin 545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 

20,30: Taganni (Operalardan) 21: 
kartıaına geçer, dü9ünürdü: Tiyatro. 22,40 Haberler. 23: Danı mu 

.. Ne yapıyor'? Ncrre«le?. N-.ı~- .~ .ilti.i ~,.Q~ -'-'Mir lrası. 
713 Khz. ROMA, %1 m. # 

bir haber yollamıyor?,, 21, 45: La Conquiıta di Nev-York, 
Sıkıntı ve üzüntü, onu bunata· iıim1i muıikili temıil (Dax) 

cak bir haddi bulmuıtu. Bir ak· 592, VİYANA 507 m. 
•am sabredemedi, bir takıiye atla· 20,20 Çift piyano konıehi. 21: "Üç 
:ı zavallı ıeytan,. isimli Weinberıerin O• 

dı, Aktın evine gitti. peret temıili 23,15: Haberler. 23,30: 
- Aşk, rcımini yapmak istiyo· Her taraf kapalıydı. Danı muıikiıi. 24,50: Musahabe. 1: 

Gece konseri. (Plak) 
rum. Kapıyi çaldı. Açan olmadı. 

- Sahi Mahir, sen ressamsın, Kapıcıya sordu: rilmit tabur teşkil olunacaktır. 
ama. ben hiç bir eserini görmedim. - Aşk hanım gitti. Milis taburları mitralyöz ve ıiper 

Biribirlerini henüz tanıyama • - Ne vakit? havan toplariyle teılih edilecek· 
dıklarmı sezdi.. Biribirlerinin an· RandevulaJtıkları günün aaba- tir. Makinele9tirilen taburda tank-
cak hareketlerini ve biribirlerine hı gitmitti. lar, zırhlı otomobiller, zırhlı tay· 
söyledikleri sevda sözlerini biliyor - Kocası geldi mi? , yareler ve zırhlı trenler buluna-
lar, bunun haricinde biribirlerine - Hayır, hanım yalnız gitti. caktır. Bunlardan batka, sahil 
yabancı kalıyorlardı. Mahirin asabı gev!edi. Gözleri· muhafazaıına mahaus teıkilat vü-

Atk tereddüt ediyordu: nin önünde dünya döndü. cuda getirilecek, bu tetkilita 
- Cesaretim yok. Eğer yaptı • Evine gitti. bomba tayyareleri ve müteharrik 

ğın resmi beğenmezsem özülü- Yarın kalan portrenin önüne o- bataryalar ili.ve olunacaktır. Bu 
rüm. Aramızda duygu farkı ol- turdu. be§ senelik planın tatbikından 
maaını istemiyorum.. Hem, yafa· Artık her gün resmin etrafına ıonra cenubi Afrika ittihadı 56 
dığın yeri görmekten korkuyorum. baıka çiçek koyuyordu.. Eskiden bin askere, 100.000 kitilik milli 
Belki kendi evinde, ıeni başka olduğu gibi .. ._ bir ihtiyat kuvvete ve kafi mik-
türlü görürüm .. O zaman... ~ 11- "' tarda teslihat ve teçhiıata malilı 

Bu endifesini azalttı ve öyle ıs· Bir gün sabahleyin, postacı ~a- hulunacaktır. 
rar etti, ki nihayet Atk, Mahirin pıyı çaldı. Cevap çıkmadı. Kapı· • • • 
evine gitti. cı da §Üphelendi. Kapıyı kırdılar. Amerikada harbiye nazırı Dern 

Artık Mahiri her gün biraz da- Mahir, portrenin dibinde can· selefi Baker gibi ordunun takvi • 

ha fazla seviyordu. sız yatıyordu. yesini istemİ!tİr. Bu münaıebetle 
Her gün, öğliye doğru geliyor· Yanına gelen fU telgrafı bırak· asker miktarı 130.000 kifiden 179 

du. Mahir her gün, vazolardaki tılar: kiıiye çıkarılacaktır. Bu gün 12 
çicekleri yeniliyor, her gün, baıka "Senden uzakta yatabilir mi- bin kişiden ibaret olan zabitlerin 
renkte çiçeklerle ortalığı süslüyor· yim diye tecrübe ettim. Yatıyamı- adedi 14063 kişiye ibliğ edilecek-
du. yacağımı anladım, geliyorum. 11 tir. Amerikan ordu~u erkinıhar-

- tf er gün seni ba,ka bir deko· Aşk biye reiıi ceneral Douglaı Mac 
........................ ••••••••••••••••k••••~•••••••n••••••d ................... lh............ Arthur bu planları tasdik etmit· 
dıiı için donanma da harp ıy· l yapmasın an umumi su için bir 

tir. Fakat efradın 165.000 kişiye 
metini kaybetmek üzere bulunu· ı fayda hasıl olamıyacağı kanaatj-

ibli.ğı kafi geleceğini söylemiıtir. 
yordu. Bütün bu feylere Danimar· ne varılmıttır. 
kadaki Sosyal Demokratlar sebep • • • Sovyetlerin Mançuri hududun-
olmuılardı. Geçenlerde Danimar· daki tayyare miktarı gittikçe art· 
ka Sosyal Demokratları bir fırka Avrupa haricinde yapılan as • makta olduğundan Japonya har· 

ker"ı hazırlıklara gelince bunlar ı· b' e t• Japo tayyare kuv kongreıi aktederek bunlara mem- ıye n zare ı n • 
leketin müdafaası için lazım olan çinde cenubi Afrika ittihadının vetlerinin tezyidini istemektedir. 
askeri kuvvetleri müzakere et- aakeri hazırh~ları nazarı dikkatı Japonyamn verdiği cetvellere gö
mitler ve halihazırdaki Danimar- celbetmektedir. Bu memleket beş re bugün Japonyada gfıya 800 as· 
ka ordusunun memleketi müdafa· senelik bir askeri ıslahat progra· keri tayayre vardır. Halbuki ln
aya kafi gelemiyeceğine kararı mı kabul etmiştir. Be! sene zar- giltere 1500, Amerika 2000, Sov· 
vermiılerdir. ~o~grede pani~ar·\ fında üç ~~yyare filosu, o~ batar· yeller 2500, Fransa 3000, ve hal
kanın münferıt bır terkı teılıhat ya, 24 mılıı taburu makıneleıtı· ya 1500 tayyareye maliktirler. 

Zavallı kadın aşkta müthiş bir kk 
sukutu hayale uğramıştı ka 

diğı 
- 74 - ltıdi 

Umumi ahval ve vaziyetten Al • keı zaferin verdiği çıl1ıınlık)~uı 
rnanyanın artık mağlup olmasına çinde bağırıp çağrıyor ve ~.•n 
pek az bir zaman kaldığı pek kati ıarkılar söylüyordu. Bütün kiQen 
olarak tahmin edildiğinden lngi- ler zafer çanlarını çalıyo bir 
lizlerin lntelligence Service'i harp T ems nehrinde duran bütün gel 
itleriyle meıgul olmıyacak yeni lar zafer münasebetiyle d~ İni 
le§kilat yapmıı ve harpte mütte · çalıyorlardı. Violet Magg b ul 
fik olduğu memleketlerin harpten bu zafer coıkunluklarını uza~I?\ 
sonra ne vihi siyasi maksatlarta- perde arkaıından seyreder ai'1nu 
kip edeceğini öğrenmek için tah· luyordu. Şimdi evinin pencer k 
kikata girişmişti. Malum olduğu den dıtarı bakıyor ve her vhla.r 
veçhile lntelligence Service öte • , bomboş gibi görüyordu. G~'n 
denberi mesaisini uzun vadeli i§· ı parlıyor muydu?. Hava k• tdı 
lere hasretmekle §Öhret kazan • bulutlarla örtülü müydü?. Vi hi 
mı9tır. Magı bunların farkında değİ er. 

Violet Magg bu yeni sahada da· • lf. 11- eti 
hi vazifesini yap.mıştı. Kız Croy- 1)~i Sevdiği Raif Lenoks baş~· n 
donda küçük bir eve . yerleşmitti. .. . Jı do 
Faka 

kadına aitti: Bunu öğrendiğı I . 
t günün yirmi dört saatin • aeı 

den on altı saatini intelligence Ser hit andenberi Violet Ma~~\ ' 
viceteki odasında geçiriyordu. Vi- hayatın hiçbir tadı kalm::Jıı "e 
olet Mag~ çok yorgundu. Ancak Tatsız, manasız bir te~ laf t ~ 
harpten ıonra Raif Lenoksu tek • doğru olamazdı. Onu hır an e~ 

üzerinden atmak li.zınıdı. e 
rar göreceğini ümit ettiği için bu eki 
ümidin verdiği kuvvetle yaııya • Büyük ve meıhur caauı V f"l 
biliyordu. Magg bin defa ölümle kartı /.' e 

1918 senesi eylulünün 25 nci fıya gelmif, fakat hiçbir zı t~ 
günü Bulgaristan itilaf devletleri- ölümden korkmamıth. Onun td 
ne müracaatle sulh istemiıti. Bu şimdi revolverinin karanlık şt ~ 

k ıb. . .. . tt ~ ' •rıı hidiae umumi harbin sonuna de • nı a ınm uzerıne tu ugu z 1 • er 
]alet eden, batlangıçtı. Aradan da korkmadı. tdı 
on gün geçtikten sonra Almanya Akıam geç vakit onu ölü h şe 
hükumeti de Amerika reisicüm • halde bulmuılardı. Dudaklar~ta.n 
huru Vilıona müracatla mütareke ıstıraplı bir tebeuüm beliriyo hıra 
istemişti. Alman orduıu henüz 
• .. -r·•---•"11"' ~ _..-.-..,...,.....__ 

rında bulunduğu halde 11 te9rini· 

sanide sabahleyin erkenden Com· 
pıgnede mareşal Foch'un salonlu 
vagonunda malu.m olan o ağır 

şartlar altında mütareke imzalan· 

-SON-

r 
ovyetler otomo .::w 

dampingi yapıy~d~. 
"Journal de Coınmerce,, ) hay 

mıtlı tıl 
Te

0

~riniıaninin on birinci günü yor: arı 
:s RlGA _ Baltık memleketi tla 

öğleyin Ralf Lenoks Londraya r h 
vasıl olmuıtu. Derhal lntelligence de Rusyanın, Japonya!ı tak l h~ki 
Service merkezine gitmitti. Haf • piyasaya 250 dolar fıatla •re 
talardan beri ilk defa olarak Vio· miktarda otomobil çıkarrıı' taka 
let Mag'la kartı karııya gelmitti. intizar ediliyor. .,• I kiille 
Muzafferi~·et a~vinci Raif Lenok· Sovyet ticaret mümeuillig ~~llte 
ıu adeta ıarhol etmişti. Onun için projenin tahakkuku için b '1ek 
tekrar ve tekrar Violet Maggın tedbirleri alıyor. Eğer mu\'ı l'ıleaıe 
elini sıkarak diyordu ki: oluna Baltık alıcıları bir / '

11bt 
"- Ne parlak bir netice değil f ord arabaamı İngiliz ve Atfı' t de .. 

mı, Mia Magg, ne parlak bir neti- kan arabalarının yarı fiatırı' }aıa.d 
~MI~' 

ce? .. Şayet sevgili lngilteremizde caklardır. Rigadaki F ord '~ k~1 " 

~erkea vazifeai ba§ında olmaıay· taları bu arabaların, Ford rıl ~ ten 

d b f • k d k İ w·" wo (j'Otd ı, u za en azanamaz ı · n • namelerile ç.alı9an lJtn 
1 

r U 

telligence Service te vazifesini rod' dan geldiğini temin edi)'" ~ eb bi 
yaptı .. Fakat içimizde hiçbirimi:ı Bu arabaların 1930 Anıe~l. U 

dz~n kadar muvaffakıyet göıtere· d ı· be d·~· ,~ ~ F ordu mo e me nze ıgı 'iitrıd· 
medi Miı Magg ! Biz ikimiz daima l' ı 

niyor. ltıiz 
dost kalmalıyız. Siz de benim gi· }. 
bi dütünüraeniz çok memnun olu· Fabrikayı .idar.e ~denler t [· ~a.k 
rum .. Harbin devam ettiği müd - kan mühendıslerıdır. Fak• tf.:tı. •ha. 

ı . ile yapılan mukavele bu ar~ ı ll)()rau 
det zarfında zevcem nvernes cı· el J1 .. d 

d'l ' w• k y j <, 

varında köşkümüzde oturuyordu. rın ihraç e ı mıyecegı a be' , ~ 
Şimdi artık 0 da Londraya nakle- liva eder. Bununla bera e lt"e 
decektir. Siz zevcemle de dost ve yethükumeti bu tahdide pe~O- )~dı 
arkadaı olmalısınız, daima evi • miyet vermemekte ve tec• .,e e i 
mize gidip ıelmelisiniz, bunu ha- meğe kati olarak karar ' Qa.11 
na vadediyoraunuz, değil mi Mis görünmektedir. _,/. -.ı~tı 
M 1 .,, ' on·· 

agg ... ,, b. 1·.. . . eıo· ll\f \l 
Violet Magg yüzü ölü yüzü gibi Talebe ır ıgının g 

11
: rJ a.Jtt 

sapsarı olmuıtu. Dudak\p· "daki Milli Türk Talebe Birliğinde,l~~la..- \> 
1 · • • • f rıa1' ll.e kan çekildiği için onlar hem· liiin yıllık geuntısıne 1t 

1 lr !rt. 
beyazdı ve titriyordu. Titriyen se· arkadaılara: .. ,.~ ı' (\.tı1 
siyle ve bin mütküli.tla, kekeliye- Vapur 15 • 7 • 934 Pazar ~aJ lı:leai a 
rek ancak ıunları ıöyliyebilmişti: at 9 da Köprüden kalkacak -~th~ il} e 

den ıonra ittirak etmek ı• r 1' i ,. 
"- Şüphesiz, Mister Lenokı.. 5 tekr' ıı 

almak Üzere saat 14, ta ~d 
51.ze onu vaadediyorum.,, --'·t e rüye uirıya~ ır. d• • 

Violet Magg evine nasıl gitti- . .. k•l•' . ..1 
1 •ıı: O gün muhtelıf mutabs ı'r r lt\i 

ğinı bilmiyordu. Sokaklar bay· lacağından, bu müıuıbak::ıtnr• t,e" ~\g t o 
raklarla donatılmı§tı. Milyonlarca arkadatlar levazımlarını d• •tıı 
inaan sokaklara dökülmüttü. Her· getirmelidirler. 
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....... .,._,,,_~du 

1 enç bir kadına Yarım akıllılar koğuşunda .. 
. açık mektup? F b l - ~··ı 7t? kl 
ır rk~e~ten çıktıktan ve haya· ı Bu Yeni ıahada sizin icat fikir- ut o cu JUteq man - .n.ına mera ısı 

~ katıbelikle ve daktilolukla !eriniz ve Kombinezon kabiliyet- Zı••t{i • z.I M /ı t / 
iğ~kten sonra evlendiğinizi !eriniz bir çok imkanlarla kar,i- u ıge .. rıoroz e me . 

İtldı dokuz aydanberi evli ol- laşıyordur. Vaktinizden ve eliniz-
ınlılkUıu yazıyorsunuz. Ev ka - deki vasıtalardan isterseniz bu i- ---~~:-----·.....-~~-·-
ve •na ait vazifeleri bilemedi- cat fikirleri sayesinde azami su

tün en ve kocanızın kazandığı rette istifade edebilirsiniz. Müt· 
ıçalıy bir hizmetçi ve ahçı tutmıya külat. kartısmda çırpınacağınız 
ütün f.elnıediği için çok sıkıntı yerde yenilikler icat elmeğe çah
le ~ı•niıden bahsediyouunuz. şınız. Vaktinize iktidarınıza ve 
g b ulunduğunuz müşkül mev- \'asıtalarınıza göre kendinize mah 
ı uzafll'ıa.miyle takdir ediyorum. sus bir ev idaresi kurunuz ve da
er ıittıuı olan ev kadınları sızı ima tecrübe ediniz. Bu tecrübele-

enceı1l1 kadar anlayamazlar.· Çün rin size en doğru ev idaresi yolu
er tİllar ev hayatlarına ve ev ha- nu göstereceğine fÜphe yoktur. 
. G~tı vazifelerine okadar alış- Sonra siz iyi yazı yazarsınız, yap• 

k tdır ki bir kadının ev vazi- tığınız tecrübeleri ve vatıl olduğu 
?. v~ bilmemesini ayıp telakkı nuz neticeleri yazmak suretile de 
dei\et, Onun için iyi ettinizde sizin gibi müıkül mevkilerde olan 

retinizi bana bildirdiniz. 
~ kardeşlerinize ve dolayııile mem-

batJı'ılİn istiraplarımz alışmamaz- leketinize yardım ediniz. Memle .. 
diji t doğurduğu ilk müşkülattan ket ve vatan nihayet bir çok ev 
ag~teliyor. Ben sizin gibi genç, idarelerinin bir araya gelmesin· 

lm I \'e iyi, ev kadını anne tanı- den hasıl olan bir gül değil mi· 
taf Bu kadın ezeli vazifesini, ya- dir? 
an ı kadınlığını ve anneliğini, Mektubumun sonunda size şu· 

ı. ~en lastik ettiği için Üniver- nu söylemeğe mecburum: 
uı yfki tahsilini yarım bıraka- Bu günkü halinize çok tükür 
artı \'lenmişti. Fakat izdivac~nın etmeniz lazımdır. Ev itlerinin a-

z nıanlarmda, ne vakit Uni- ğır yükü altında inliyen ne kadar 
le bahsı açılsa, Tramvayda, 

ev kadını vardır ki bunların bat-
tda giderken Üniversite ta- ]arını katımağa bile vakitleri yok-

iu z İnin derslerinden filan bah- tur. En küçüiü bir, en büyülü on 
lerini işitse derhal 1ıözleri yatında bet altı çocuiunuz da ol-

.. 1 .. ~tdı ve talebe arasında konu- sa idi ne yapardınız? Çünkü böy-
o u . f' . l 
klar §eylere kulak mısô ı~ı o: leleri ae vardır. Fakat bunların 

an zevk alırdı İşle nıversı- hepsinden ev kadınlığının nuru 
bırakarak, istene katibeliğe l 

akar. Yavaş yavaf siz de o ha e 
•ktiloluğa veda ederek iki, üç 

---•• hir apartımanın içinde bü- geleceksiniz. Çünkü sizde hüsnü 
niyet ve istidat var. Olmasa idi 

0 
iin büsbütün batka bir hayat 

,lnağa ba§lamak kolay bir şey nasihat almak için bana müraca
ldir. Çünkü 0 küçük aparlı- at etmezdiniz. Tabii hakkımı: 

,, 
kapanmadan evvel yaşa

hayat insanı hcrgün bir çok 
I larla karşı karşıya getirir, 

ket. tla konuşturur, dertleştirir. 
akl b~ki kendi evinde ınsan bir-

lre bir başına kalır. 
t 
k~·kat sizin maruz kaldığınız 
'-ilerin sebebi daha derindir. 

ı"llleden evvel tuttuğunuz 
tk tnevcudiyetinizi sarmıştı. 
talek sizin için yalnız para 

\rılllağa mahsus olan bir faa-
deı; · ld" d .. ) 1:111 ı. Aynı zaman a ıçın-

ın' aı.,d ... .. · "k ·~ 1tınız muessesenın yu -iJ 1 • 
il 1 lh Va "f l b' • • • 'f t ltt ıı e erden ırısını ı a e -

r en-·· k d d Otd ••1 utevellit bir ze_v .. ~. u· 
te ~tı~~· müesseseyı yurut~n 
k b dfııl iştirak ettiğinizi bıl-

' \l l• k" . . d' f#· . "'v ı sıze te«nın e ıyor-

~İtttdi 0 rn l w• b' d b' t k 
ıt\iı eı egı ır en ıre er 
. F',ke Yeni bir meslek edindi

ib lt Yeni mesleğinizin ne-
>'ol' ltet olduğunu henüz anla

'"n d,l\ d uı, Bunu anlayamadığı-
t t ola.yı size hiç bir kaba-
~~ec ··h . -·d cu edemez. Cünkü eskı .. ını ... -

'de "h ıgı ıon zamanlarda en 
· il 1 ıtıal ettiğimiz ıey olmuş-
\l, 'tına bir tülbent bağlıyarak 

l'ıtıı .. .. 
, öl\'' •upuren ve tozlarını a-

lttf.,lt \ine bir göğüslük takarak 
ı,., le. Yemek piıiren genç ka
~ 'Ve kızlar nesli hemen he-

~. ~;ı-dan kalkmıt gibi bir ıey
~ tıi ~la.rıınıza ev idaresi öğre-

1 ea~eta bir üveği çocuk gibi 
i ,. dılınektedir. Fakat bu ih

ıı • 
'd ••teraeniz az zamanda te-

di ~bilirainiz. izdivaç hayatı 
••ıi1t • • he i. ıçın nüz zapdedil-

1' olan ye . b' "d" h PYenı ır arazı ır. 
1 eınen istila ediniz. 

var: 
Sizden her i§ birbenbire bek

lenmez. Yavaş ya va§ ve mes,ut 
duygularla tecrübeler toplamanız 

ve nihayet kadınlık §ahsiyetinizi 
evinizin idaresi üzerine dökerek 
onu nemalandırmanız, nemalan
dırabilmeniz lazımdır. Bunda mu
vaffak olacağınıza hiç f Üphem yo
ktur. 

Çünkü nekadar genç kız varki 
mektepten çıkar çıkmz evlilik 
hayatına girdiği için ev idaresini 

sonradan ve mükemmel su
rette öğrenmiıtir. Sizin de on
lar gibi ilk zamanlarda müşkulit 
cekmeniz sizi yetittirenlere raci 
~lan bir kabahattir. Kızınıon ya
tından itibaren ev itlerinde yor
mıyan annenin muhabbeti sahte 
ve yanlış bir muhabbettir. 

Dedikoducu 

Musolini ve Almanyadaki 
· hadiseler 

"Peşter Lloyd,, gazetesi yazı-

yor: 
~ "<Euvre,, gazetesinin Roma mu 
habiri mevsuk membaa atfen İ
talya: hükumetinin Alma~ya.~a~i 
hadiseleri Hitler için gayrı musaıt 
b. vaziyettelakki ettiğini bldiri -
ır M ... solini bu kanlı hadisele-

yo~ ~~ ' . 
ri Hit " ~ ı zaafına de~ıl. a~det -
mekte ve İtalyanın harıcı sıyase -
tinde bir değitiklik hazırlamakta-
lır. 

Akdeniz paktı hakkındadaki 
müzakerelere devam edilmekte -
dir. İtalya diplomatik bir muvaf
fakiyet elde etmek için kendi siya
setini İ»gilterenin siyaseti ile bir
leıtirmek arzusundadır. 

DarüJacezedeki zavallı tiplerden bazıları : Usrte kadınlar kovuşunda bulunanlar cian altısı, altta Darülaceze bahçesinde 

1stanbulun en garip tipleri mu
hakkak ki Darülacezededir. Muh-
telif senelerde şuradan, buradan 
gelmiş olan bu garip tipleri yakın
dan tetkik ettim. Kendileriyle 
görü§ tüm. 

Garip tiplerden birincisi Hüsni
yedir. zayıf, orta boylu, hemen 
bütün azası mütenasip olmasına 

rağmen kafası sivri ve çok ufak ..• 
Saçları da temizlik için kesildi
iinden büsbütün ufak görünüyor .• 

Önde sivri ditleri ve daima sert 
bakıtı ile Hüsniye insana hiç de 
munis görünmüyor .. 

Yaklaştım: 

- Nasılsın Hüspiye hanım? 
Katlarını çattı: 

- İyiyim, ne olacak, dedi, ya
nında oturanlar gülüştüler, .. Hüs
niye buna kızdı. Dudakları kıpır
danmıya başladı.. Gözlerini açıp 
kapıyor, ıert sert fakat hafifçe 
söyleniyordu. 

Hüsniye 927 de Edirneden gel
miş. 40 yatındadır. Bundan on 
sene evel evleneceği zaman koca· 
sı ölmüf.. Bu kendi rivayetidir. 
Ekseri zaman bahçede oturur, iyi 
zamanlarında öteki kadınlarla gö
rüıür. Cuma günleri de süslenir, 
Darülacezenin kapısı önüne çıkar, 
gelip geçenleri seyredermiı. Ben 
gördüğüm zaman Hüsniye Bakır
köy emrazı akliye hastahanesin
den gelen yirmi kadınla bir arada 
oturuyordu. Hepsinin başları 

trat edilmit olan bu yarım akıllı
lar bana garip, garip bakıyorlardı. 
Kimisinin boynunda zeytin çekir
değinden yapılmı§ kolyeler, par • 
maklarında yüzük niyetine takıl· 
mış düğmeler, kollarında iplerden 
bilezikler vardı.. Birden beş altı 

tanesi kahkaha koyuverdiler. Ba
na bakıyorlar, gülüyorlardı!.. 

Memurlardan birisi sordu: 
- Kızlar ne gülüyorsunuz? 
- ..... . 
Hiç biri cevap vermedi. ltişme-

ler, kakışmalar oldu. 
- Şu başı öne eğik sert bakan 

haşin Mürüvvettir. Çok zalimdir. 
Hasistir. Ge::e uyurken uyanır, ö
tekini berikini ısırır ... 

- .... Şu sini çenefüi Ayşe ... 
Karadenizlidir 

- Yanındaki Nazmiye daha us· 
lucadır. Yalnız çek güler. 

- Leman... İnatçıdır. Kendi
sine Hatice adını taktr. Leman di-
yenlere kı:zar .... 

- Ziilfiye kına meraklısıdır .. 
Süsüne de pek itina eder. Zaten 
ellerindeki ipten bileziklerden, 

bir kaç kimsesiz .. 
düğmelerden yapılmıt yüzükler- lar tarafından erkekler taraf ma 
den de bu anlaşılır ya! ... 

Müdür Cemil Bey bu şekilde 
hepsi hakkında malumat verirken 
Leman kulak kabarttı. 

- Benim adım Leman değil, 
Haticedir. Neden yalan söylüyor· 
sun? 

Lemanın bu aözü öteki yarım 

akıllıları kızdırdı. Katlarını ça -
tanlar, göz ağartanlar, kol vu
ranlar oldu.. Neredeyse döğii§e 
kalkacaklardı. Hem§ire Saadet 
hanım hemen yanlarına yaklaştı. 
Belli ki yarım akıllıları çok iyi ida. 
re ediyordu. Hemen seslerini 
kestiler bu aralık Cemil Beyle er· 
kekler tarafına geç.tik ... 

Daha kapıdan girmeden küçük 
kafalı bir insan burada Cemil Be
yin yanına yaklath. Gülüyordu, 

- Şu üstüm başıma bak! Elbi· 
selerimi aldılar. Hiç bir şey bı· 

rakmadılar .... 
Cemil Bey sus:urdu 

dönerek dedi ki: 
ve bana 

- Efendim, bunun adı Süley
mandır. On senedir burada .. Sü-
leyman temiz giyinmesini sever. 
Futbola çok meraklıdır. Bezlerden 
yaptığı toplarla bahçede oynar. 

Cumaları Süleymanı yalnız ba
§ına dıftlrı bırakırız. gider, bedava 
tarafından Şitli sahasındaki ço
cukların maçlarını seyreder. Ya -
nıma sokulmasının sebebi, çama • 
şır dolayısiyle elbiıeleri arkasın -
dan çıkarıldığı için tikiyetidir. 

Bir köşeden birden yapılı bir 
genç peyda oldu. Gözlerini bü
yüte büyüte geliyordu: 

- Bunun adı horoz Mehmettir. 
Buraya geleli iki sene var. Daha 
evel Haydarpa§ada fakülte bina • 
sında idi. Büy~memiş, böyle kal· 
mı!tır. 30 ya~ındadır. Yegane me· 
hareli hayvanların seslerini taklti 
etmektir. 

. . . . Horoz Mehmet yanımıza 
geldi, durdu: 

- Horoz gibi öt bakalım, dedi· 
ler. 

Kıaaboynu biraz uzadı, kafası 
öne doğru eğildi ve ö~tü: 

- Üüüürüüüüüü ! 
- Kuzu gibi mele? 
- Meeeee .... Ve daha birkaç 

cins hayvanın taklidini yaptı, ağa· 1 
cın dibindeki sıraya oturdu. Cemil 
Bey: 

- Bir noksan var. Hüsniye .. 
Onu getirtelim de beraberce res· 
mini çıkartın bari dedi.. Birkaç 
dakika sonra Hüsniye batını ört -
müt, geliyordu! .. Öyle ya .. Kadın-

. d ? geçıyor u .... 
Hüsniye geldi; resmini alan 

Aliye dik, dik bakıyordu. Meğer 
daha evel Aliden makineyi iste
miş, alamayınca kızmış .. Söyleni
yordu: 

- Ben seni hapse atarım, ben 
diıçiyim. Vurursam senin yüzüne. 

- Versene onu bana ... 
- Ah ben sana bir dayak at • 

sa.m.. Ağzındaki dişleri dökerim . 
Cemil Bey Süleymanın yanına 

oturtmak istedi.. Razı olmadı. bir 
kağıt dolusu üzüm verildi. Aldı. 
Cemil Beye yedirmek istedi. Bu sı
rada Cemil Bey sıl'ada oturun~ o 
da yanına oturdu: 

- Ay baba ... Ay ... Ye ... Ben yi
yorum. Onlara \icrmiyeceğim. 
Ben senin anan değil miyim ..... Ye 
bakayım.. Ye ... Yoksa sene de 
döverim ha! ... 

Cemil Bey çanarnacar üzümler
den yedi.. Hüsniye s~nra yanına 
oturan Süleymana da ikram etti. 
Fakat bir arııhk Süleyman yanına 
fazla sokulunca he.men dürttü: 

- Git bakayım, git, yanıma ne 
.sokuluyorsun ... Şimdi hepinizi dö-
verim.. Hani ... lpap, hani taş ... 

Kızmıştı, yerinden fırladı. Be
yaz bat örtüsünü kaptığı gibi ka
dınlar tarafına geçti1 gitti. 

Y~kta Ragıp 

Bulgaristanda 
matbuat 

Bulgarista.nda matbuat hayalı • 
nın yeniden tanzimi için Bulgar 
hükumetin"n ittihaz ettiği bir ka-
rar ile gazete ve mecmuaların ve 
diğer mevkut matbuaların sahip 
ve naşirleri neşriyata devaı:r.ları -
na müsaade almak üzere propa -
ganda daire.sine müracaata mec -
bur tutulmuşlardU' . 

Utro gaze~e.sinin yazdığına gö -
re bu husasta üç yüzü mütecaviz 

müraca:.\l vuku bulmuştur. Dikka
te şayandır ki biitün istidaların 
hemen l 5 i gizli ve aşikar ko· 

münist g:ızete ve m~::muaların • 
dan gelmiştir. Tabiid:r ki bu ga• 
zete]el'in neşriyatına nihayet veri
lecektir. 

Yevmi gazete oluak Sof yad~ 
yalnız Zora, Utro, Zarya Swobud· 
na, Retsch, Nowo Wreme, Kam• 
bana, Mir, Dnewnik, ve Mal:e -
donya gazeteleri ir.ti§ar edebile .. 
cektir. 



Dün yapılan büyük 
hareketleri spor 

Amerikan 
Denizcileri 

Dün Cümhuriyet abide
sine bir çelenk koydular 

-- (Baş tarafı 6 mcı sayıfada ler gittikçe arlan bir maneviyatla Limanımızda bulunan Ameri· 
Fenerbahçenin kadrofu §Öyle idi: oynuyorlar. Üstüıle yaptıkları kan sahil muhafaza kemilerinden 

Bedi - Ya!ar, Ziya - Esat, hücumlar çok tehlikeli oluyor. Ni- zabit ve nefer kırk kişilik kadar 
Ali Rıza, Reşat - Niyazi, Şaban, yazinin 29 uncu dakikada kaleye bir grup dün aabah 11 de cümhuri
Muzaffer, Naci, Fikret. kadar uzanan bir nkıtını Yu • yet meydanına gelerek abideye çe· 

Buna mukabil Yugoslavlar §Öy· goslav kalecisi mütkülatla kese· Jcnk koymuşlardır. 
le bir takım tetkil ediyordu: bildi. Oyun, gittikçe süratli bir Amerikan bahriyelileri, Dolma· 

Spaıiç - Ancelkoviç, Lukiç - tekil alarak ve iki tarafın müsavj bahçeden yürüyerek gelmişler, 
Dimitriyeviç, Radovanoviç, Co· derede hakimiyeti altında devre üzerinde Amerikan bandırası 
kiç - Nikoliç, Loyançiç, Mıkloıiç sonuna doğru gidiyor. Birinci dev· renkleri bulunan kalın kurdelalı 
Sekuliç, Zeçeviç. re nihayetlendiği zaman iki ta- büyük bir çelengi, abidenin etiği· 

Hakem: Adil Giray. kım ikiter sayı ile müsavi vaziyet· ne merasimle koymuılardır. 
Oyuna, rüzgara kartı oynamak tedir. Çelenge ayni zamanda müatatil 

vaziyetine düşen Yugoslavlar Fener bahçe ikinci devreye kü· bir beyaz karton takılı ve üzerin
baıladılar. Bu akın, daha bida • çük bir değitiklikle batladı. Mü· de Türkiye cümhur reiıi ve Türk 
yette kesildi ,.e F encrliler muka· da fi Y atarm yerine Fazıl girmitti. milletine tekrimi ifade eden ingi· 
bil hir hücumla rakip kaleye indi- Birinci devrede çok muvaffak o· Jizce, bir cümle yazılıdır. 
ler. Üıt üste tazelenen akınlarla lan Yatarın çıkmaıı Fener müda· Yazmm tercümesi aynen fU· 
top, mütemadiyen Yugoslavların faasını bir hayli zayıflatmıftı. Bu· dur: 
kalesinin önünde dolaşıyor. nu Yugoslavların üıtüste yaptık • "Türkiye Cümhuriyeti Reisi 

Üçüncü dakika: Niyazinin or· ları hücumların iyi karşılanama • Hazretleri ve Türk milletine karşı, 
taladığı topu Naci çok müsait va- mas~dan anlıyoruz. Amerika sahil muhafaza servi$i
ziyette kaybetti. Fenerbahçeliler Hücüm hattındanda Naci çıkmış nin duygu takdire bir aliimet, 
hücum f aikiyetini kaybetmeden sol içe Şaban geçmiş ti ağ iç yerine samimi selamlama ve dostluk ni
oyuna devam ediyorlar. Yugos · da Namık alınmıştı. Oyun üç da- sanesi olınak üzere ... ,, 
lavlar, töhretlerine rağmen bozuk kika sonra Fenerlilerin hücum fa. . Amerika gemileri, yarın sabah 
bir oyun oynamaktadırlar. Pas· ikiyetine girdi. Sağdan yapılan buradan hareket ederek Pireye 
ları isabetsiz, Plokajları zaif. iki hücum avutla neticelendi. gideceklerdir. 

Fenerliler çok tehlikeli vaziyet· 6 ıncı dakika: Güzel bir Yu· 

ler yaratıyorlar. Fakat sayı çıka· goslav hücumu. Sol açık Fazılı Türkiye ve 
racak sonuncu müdahale daima atlattı ve sol içe güzel bir pas ver· 
gecikiyor. di sol için şutunu Bedi kesti. Avusturya 

8 inci dakika: Ordadan bir 
Dokuzuncu dakika: Yugoslav S..- (Baş tarafı 4 üncü aayıfac1.a) 

hücum. Muzafferin bıraktığı to· 
sag"' içi, Reıadın demarke bırak • l istihsal ettiği tütün, incir, kuru 

Pu Namık kaptı ve güzel bir so b'lh k .. masından istifade ederek topu yemiş, pamuk ve ı assa taş o· 

d " d h 1 . şutla Yugoslavların ağlarına üçün mu··ru·· gı'bı' bı"r takım mahsulatın kaptı ve Ziyanın a mu a a esı -
ni atlatarak mükemmel bir vuru§· çü defa taktı. mübayaası, ticaret münasebetleri· 

Darüşşaf akalı/ar dii 
kongrelerini 9apt1lat 

-- tDB.§taratı l inen aayıtada ) dımmı istemeği ve bunun İÇ 
için evelden ince 'hesaplar yapıl. lışılmasmı tavsiye etmiş, bÖ 
ması, müracaat olduğunu, fakat 

5 - Aidatın kolayca toplana· verilmediğini söylemİ§tir. 

. 

bilmesi için semt semt mutemetle· Bu münakaşalardan sonr• 
rin bulunması. gre reisi İzzet Bey: 

Raporlar okunduktan sonra "- Siz, diktiğiniz ağacııı 
Muhterem Bey söz almış ve kendi vasmı senesinde almak isti>' 
vazifesine düşen aidat toplama nuz. Halbuki bu mümküo 
işinin pek güç olduğunu söyle - dir ve bu meyveyi almak içi~ 
miştir. . cı beslemek lazımdır.,, 

Bundan sonra Nihat Bey söz al- Diyerek münakaşaların ~; 
mış ve heyeti idarenin tertip etti· duğunu, yeni idare heyetioİ~ 
ği müsamere, gezinti gibi işlerde çilmesini ileri sürmüştür. 
kafi miktarda çalışmadığıru söy • Y :ıpılan seçme neticesinde 
lem iştir. re heyetine: 

Nurettin Bey, içtimaa gelenle ·· Sabık maliye müıtetarı 
rin az olmaa•na sebep olarak kon· him, Şehiremini nahiye 111' 

grenin nizamnameye nazaran çok Hüsnü, Darüşşef aka tarih 
geç toplanmasını göıtermittir. limi Fethi Sezai, Şirketi Ha)' 

Darüuefaka müdürü Ali Karni müfettiş Mehmet İzzet, tütUO 
Bey cevap veri mı ve ne DarÜHe· sarında lzzet, Darünef aka 
fakalıların, ne de heyeti idarenin si müdürü Ali Kami, 1 
kusurlu olmadığım kongrenin şirketi sabık baş komiseri 
geç kalmasına sebep gene cemi - gümrük baş müfettişiVefİ 
yet mensupları olduğunu gezinti hukuk talebelerinden Sabri 
ve müsamerelerde fazla masraf ler. 
edilmediğini söylemittir. Tefti§ heyetine: 

Ali Kazım Bey, tahsisatın top· Üsküdarda tahakkuk rı1 
lanabilmesi için de her Darüşşefa- Amir ve telsiz telefon kot" 
kalının aidatı muayyen bir yere Hasan Bey, er. 
bırakmasını ileriye sürmüttür. Yedek aza olarak ta; t' 

Ali Kimi Beyden ıonra Fikri mektebinde muallim Doğu, 

Bey söz almıt ve yeni seçilecek kuk müfettişi 11hami, haric::İ 
idare heyetine bazı tavsiyelerde rük müdürü Ihsan ve hukıı~ 
bulunmuf, İstanbul haricinde bu- belerinden Muhterem Beylef 
lunan DarÜ§§efakalıların da yar· tirilmi~lcrdir. 

Yugoslavlılar daha ıert ve da· nin sıkla"'tırılmasında mevzuu 
la ilk golü yaptı. ha ıeri oynamaya batladılar. Be· :ı- H ı 

Yugoılavl~rın gittikçe açıldıiı- b bahs olabilir. Avuıturya senede ar gemı• erJ• fi}• fi su 
U 1 l dii, 11 inci dakikada tehlikeli ir ceman yekun ~3-m"7'i_l:_o_.n ...... t""'o"'"n..._g_i_b~i .r-"'"'--~~~==.ıı.__,____._.__ . nı görüyoruz. zun pas ar a ve ,.-..\7-'.i -~~\a kurtar~ -

ekseriyetle soldan çok guzel ini!. 13 u··ncu·· dakika: Al.-i -....-ı:ı~a-nı~n·l~ ... '--·-"'?"-'- k d zamanında ı· • metle 
ı b · da taş kömürünü Tür iye e satın 

Jer yapıyorlar. Esat, güze ır verdig"' i topu yakalıyan Muzaffer 
müsellesle çalışan lcar§ııındaki yıldırım gibi ileri atıldı. Karşısı· alabilir ve mukabilinde Türkiye· 
iki muhacim le bir muavine yeti - d f .. . .. ye muadil kıymette mal ihraç e -

na çıkan Yugoslav mü a unı gu- derek mütekabil ticaret münase -
şemiyor. Hakimiyeti ele alan zel bı'r atlatınla Namıg"a pas veı·d i. 

Alman harp gemileri sık ıık 
vatan limanlarını terkederek dev· 
rialem seyahatleri yapmakta ve 
aylarca devam eden bu seyahat· 
leri müteakip limanlarına avdet 
eylemektedirler. Bu seyahatler 
esnasında deniz efradının ve za
bitlerinin talim ve terbiyesi inki· 
§af ettirilmekle beraber ayni za· 
manda deniz üzerinde birçok il
mi tetkikat da yapılmaktadır. Ci· 
han denizlerinin derinliklerine, 
gece seferlerine, sahil fenerleri· 
nin vaziyetlerine dair yapılan ka
yıtlar kıymetli haritalar ve kitap· 
lar ıeklinde neırolunarak bütün 
Alman gemicilerinin fikri alın· 

1 

makta ve denizcilik hakkın 
pılmasını arzu ettikleri te1 

d k ·k ~ betlerinin genişlemesi imkanı el -
Yugoslavlar on dördüncü a ı a- Namıg"ın pla·se bı'r şutu Yugoslav 

k . · - de edilir. Bu mübadelede bilhas· olup olmadığı kendilerinde~ 
rulmaktadır. 

da ısol içlerinin ayağı ile i ıncı d d f "'}"" - kalecisini dör üncü e a mag up 
gollerini yaptılar. etti. 

Fenerliler oyunun hakimiyetini 15 inci dakika: fikretin soldan 
terketmit vaziyettedirler. Her iki indirdiği topu güzel bir pasla Mu· 
cenahtan seri akmlar yapıyorlar zaffere ondan da Namığa geçti. 
ve bu akınlar ortada, bilhassa zol d f Namığm plase şutu beşinci e a o-
için ayağında birden biretehlikeli larak Yugoslavların kalesine gir· 
hale giriyor. 

di. 

sa Avusturyamn ağır sanayii 
(makine, vagon v. s.) İstifade e

debilir. Zira akti mutasavver bu
lunan klering itilafından satın alı
nacak taş kömürüne mukabil po· 
zisyonlar emre amade bulunduru· 

lacaktır .,, 
"Wicncr Wirtschfats woche" den 

Uzun senelerdenberi el 

eden bu tetkikat neticesil1J 
gün Alman bahriyesi 817 

haritası vücuda getirmit1' 
haritaların adedi 1500 e çJ 
tır. Her sene bu haritalarcl 

On yedinci Jakikada tol açığın Oyun gene Fenerbahçenin te · ı---------------
güzel bir ortalayı!tnl ıağ iç bir siri altında devam ediyor. 28 inci 

bin tane basılarak alakad~ 
tevzi olunmaldadır. Bir de ~ 
lr.> rde yapılan tetkikata dair kafa vurutu ile kaleye gönderdi. dakikada gene Namığın güzel bir 

Fakat top, kale direğini sıyırarak initini Y.ugoslavlar .mü!küli.tla ke· 
avuta gitti. sebildiler. 

On dokuzuncu dak!ka: Fene· 30 uncu dakika: Fenerin oı·ta· 
rin soldan canlı bir hücumu Naci· dan güzel bir ini§ini Fikret enfes 
den Fikrele geçen topu ceza çiz- bir §Utle tamamladı. Top kale di· 
gisinin içinde, Yugoılavyayı mü- rcğini sıyırarak avta gitti. 
dafi elliyle kesti. Penaltı vuruşu· 35 inci dakika: Fikretten Mu· 
nu iyi kullanan Fikret, enfes bir zaffere güzel bir pas Muzaffer sı
tütle Fenere ilk sayısını kazan - kı bir şutla altıncı golu attı. Fener• 
dırdı. bahçe 6 - 2 faik vaziyetini hakim 

Fenerliler canlı oynamağa baş - bir oyunla idame ettiriyor. Yugos
lad?lar. Sarı - Lacivertlilerin lavların sayı çıkarmak için son 
enerjisiyle Yugoslavlıların faiki - gayretleri netice vermedi. Ve maç 
yeti mücadele ediyor. Fenerlilerin 6 -2 galebesiyle bit-

Yirmi ikinci dakikada sağdan ti. 
bir Fener hüı;umu, Niyaziden Mu
zaffere gelen güzel bir pası Mu • 
zaffer tutmadan Naciye geçirdi. 
Nacinin önü boş ve kaleye yakın· 

Yugoslavlar h<lkkında bir hü • 
küm vermek lazım gelirse t&kı • 
mın umumi görünüş itibariyle 
kuvvetli olduğunu söylemek iccp 
eder. Fenerbahçeyc büyük bir 
sayı farkı ile yenilmesini claho. zi· 
y.:ıde taktmın yorgunluğuna ve 

Fenerin hakiki oyununu tuttur· 
maıına atfetmek ivap eder. Eğer 
Yugoslavya birinci devredeki sıkı 
oyununu idame ettirebilmit ol· 
saydı hiç ıüphe yok ki netice bu 
derece aleyhine olmıyacakb. 

dır. Topu tulup kontrol ederek 
vuracak vaziyette olduğu halde a· 
cele etti ve mükemmel bir gol ka· 
çırdı. 

25 inci dakika: Muzaffer topu 
ortadan kaptı ve karşısına çıkan
ları birer birer atlattıktan sonra 
kaleye kadar girdi. Ve plonjon 
,_., .. kaleciyi de atlatarak F e-

1terin beraberlik golünü yaptı. 
2 - O gibi götü bir "'-ziyetten 

benıla•Hie kadar çıkan Fenerli -

Bu sebeple pazar günü yapıla· 
~k oyunu dikkatle takip etmek ve 
huıünkü neticeye bakarak timdi· 

den takımımıza galibiyet hükmü 
vermemek icap eder. 

Bugün Fener takımının en yük· 
sek oyuncusu Muzafferdir. Mer -
kez muhacim mevkiinde pasları 
ile kontr pasları ile, §utları ile 
ve hatta yatanı hayrettir, son de
rece atak oyunu ile cidden mü· 
kemmeldir. Şaban, Namık, Naci, 
Rıza ve Yaşar da muvaffak olan· 
lar meyanındadırlar. 

Yugoslavların merkez muha· 
cimleri merkez ve sol muavinleri , 
ve sağ bekleri çok iyi idi.,, 

At yarışları 
Vilayetin tertip ettiği yazlık ya· 

rıtlara 27 temmuz cuma günü bat· 
!anacaktır. Y arıtlar 3, 1 O, 17, 24 
ve 31 ağuıotsta olmak üzere altı 

hafta devam edecektir. Koşular 
için u:lah en:ümeni alisi tarafın -
<l :::.n vilayete on bin lira gönde
ri' ·41iştir. Bu para koşularda ka • 
zan:ınlara verilecektir. Y arıta iş· 
lirak edecek atların kayıtlarına 21 
temmuz cumartesi gününden iti -

Sovyet Rusyada staj 1 
gören işçilerimiz 

Sumer Bank tarafından Moıko

vadaki Tekinkum müessesesiyle 

mensucat fabrikalarına gönderi -

len gençler Sovyet Rusyadaki a -

meli ve nazari stajlarını ikmal et

mi,lerdir. 

lar yazılmaktadır. Bu kit' 
bug~: ne kadar 57 cildi Y'ı 
hr. Rütün eser 70 cilt o)ac::' 

' 
Fındıklı ilk mekteb' 
yakında teslim ahJ19 

Fındıklıda yeniden int' 

lsatnbulun en yeni ve biİ'; 
mektep binasının noksan!' ) 

mal edilmiştir. Mek~ep r' 
teslim alınacaktır. 

Yeni mektep bu ders yılı e~ 
dan itibaren açılacaktır. ~ 
leyli ve nehari talebe kab" 

cektir. 

Sanayici gençler, önümüzdeki 

ay içinde tehrimize gelecekler ve 

ustaba,ı ııfatiyle F eshane, Bakır
köy ve Hereke fabrikalarına yer • =-~~~S~~~~~~~---
leş~irileceklerdir. Kayseri ve Kon· atılık 
ya Ereğliıindeki yeni mensucat Fatih tramvay durak 

1 ~ 
tt' 

fabrikaları bittikten sonra usta Falih parkı arasında ·~ l 

gençler bu yeni müeaseaelerde va· caddesine nezareti, eleıctr~ 
zife alacaklardır. batını havi yeni yapılrıı1f ~ c;ot 

haren Veli efendide kotu maha1. l•••1•••••n• .. ••-: 
linde yapılacaktır. Göz Hekimi 

kargir hane catılıktır. ..,,, 
ııı&J 

tiyenlerin içindekilere 

Koşuların bu sene diğer senele· Dr. Süleyman Şükrü 
er nazaran daha iyi olması için ko· BahıAl i , Aııkar :ı cadJcsı Nn 60 

fu mahallinin ihzaratta devam iıl••••'•l'e•l•cr•''•"••2•25•6•fı••••liı 
edilmektedir. 

ları. ti 
Fatih Di.ilgerzade rııah' 

·ı~ ıı Küçük meydancık bı a 

hane. 
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Diyarbekir Belediyesinden: 
. 

(37323) Otuz yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli ke§ifli Diyar-

bekir Elektrik tesisatı hafriyat ve inşaat kısmının kapalı zı.rfla iha

le ıünü 19 - 6 - 1934 ıalı günü ıaat on ikiye kadar talip zuhur 

etmediğinden ihale bugünden itibaren otuz gün zarfında pazarlıkla 

intaç edilecektir. Taliplerin 19 - 7 - 1934 tarihine kadar Belediye

ye müracaatları ve §artname ve projenin lstanbul ve Diyarbekir 

Belediyelerinden tedarik edilebileceği ilan olunur. (3708) 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı : IS1ANBUL 

Tilrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk . Kavttla • Atına • Pire 

Bilümum Banka muameleleri. Ked~ektuplan. Cari bir hesap 
lan kOıadı. Esham ve Tabvıllt. Kasalar icarı 

ılllDlllllllllm~llW-11111111~~1111111111 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Alkeri Fabrikalar Umum müdürlüiünün Kırıkkalede bulunan bir 

eczacılık yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu eczacılığa talip olan .. 
ların: diplomalan, evvelce çalıttıkları yerlerden alacakları vesaiki 

\>e nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri bir istida ile Anka· 
"•da Umum Müdürlük Zat itleri Şubesine müracaatları ilan olunur. 

(3713) 

Deniı:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KarakOy • KOprüt>a~· 
1 el.4236~ - Sirkecı Mühilrdarzadt 

Han Telefon 22740 

Ayvalık 

Sür'at Yolu 
MERSiN vıpuru 14 

Temmuz 

CUMARTESi 17 de Sir· 
keci Rıbtımındın kalkacak lı· 
mire kadar gidip dönecektir. 

(38771 

Mersin yolu 
Çanakkale vapuru 15 

Temmuı 

PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, F et!ıiye, Kalkan, Kaı, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer· 
sine. 06nliıte bunlara illve· 
ten Tatucu, Anamur,Kuıadası, 
Gelibolu'ya uğray•calrhr. 

(3878ı 

Trabzon Yolu 
C h · Vapuru 

um urıyet ı 7 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
hmından kalkacak. Gidiıte 
Zonpldalr, lae~ olu, Sinop, 
Samıan, Fatıa, Gireaua, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Riıe'ye. 
D&aDıte bunlara illYeten 
Sl!rmear, Ordu'ya ujraya
caktır. (3876) 

VAK 1 
CJUadeUlc. Sfyul Gazete 

latan bul Ankara caddeaf, ( V AKIT) yurdu 

TELEf'ON NUMARALABI: 
Yazı lflerl telefonu: H311J 

ldare w.ıonu : 1'310 
Telıraf adrMt: latanbul - (VAH.iT) 

Pomta lrUtuu No. '8 

ABONE B&DELLERI: 

Türkiye Ecneb1 

Senellk ı.oo Kr. 2'100 &ı. 

6 qlık 1~ • 1450 • 
8 a)'lıll &00 • 800 • 
ı aylık llO • soo • 

ncaı1 Ul.Dl&rm Ul.ıı aayıtaJannda aa.n· 
ttmJ ao kunlft&D baflar. nk aayıtada 250 
kurup kadar çıkar. 

SUytlk, fazla, devamlı Utn Yerenlere aft 

ayn tenzillt vardır · 

Realmll uuıarm bir aatm 10 lnırUftur. 

&CÇU'K ILANL.\.aı 

Bir detaaı ao, tkJ dc•uı ~o. Uç defaaı e~. 
d~rt d•fuı 76 ve on defuı 100 kuruıtur. 
Oç aylık Ul.ıı verenlerin bJr defaaı mecca· 
nendir. Dert aatm geçen UlnJarm fazla 

Mtırlan bel kurll§tan hesap edlllr 

T1 - VAKl7 14 TEMMUZ 1934 -

işti 
AOrıları ve soOu~ algınlıQını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu .sözleri ha
tırlayınız: Alaca~ınız mal, hakiki olmalı, 

İsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur 

---~ .... 
Ambalajlarcla ve kompri· 
melerin üzerinde $ 
marka:;ının mutlaka 
bulunma!ına dik· 
kat ediniz 1 

' • 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

18,000 kilo yaf sebze: Açık azaltma11 15 Temmuz 1934 Pazar 
günü saat 14 de. 

4~,000 kilo yaf sebze: Açı'.< azaltması J 5 Temmuz 1934 Pazar 
günü saat 16 da. 

Deniz Talebe ve efradanm iaşeleri için lüzumu olan yu~arda 
miktara yaııh yaı ıebze 15 Temmuz 934 tarihine rastlayan Pazar 

gDnü hiıalırmda gösterilen saatlerde açık azaltma ile salın alı
oacakbr. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve münaka-

11ya iştirak edeceklerin de muvakkat teminatlariyle birlıkte 
mezkur gün ve saatte Kasımpaşa'da KB n komisyona mliracaat

lan. (3368) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Küçük Yozgattaki mü· 

eueıatında çalı§mak ve 150 lira ücreti maktua verilmek üzere bir 
hekime ihtiyacı vardır. Talip olanların diplomaları ile evvelce ca. 
lıttıkları yerlerden almı§ oldukları vesaiki ve nüfus hüviyet cüzd~n
larını raptedecekelri bir istida ile 15 temmuz 1934 tarihine kadar 
Ankarada Umum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

(3711) 

Devlet Demir yolları ilanları 

1- Irmak - Çankırı üzerinde Tüney istasyonu civarmdaki tat 
ocağından 3000 M3 balast. 

2 - Kayseri - Sivas üzerinde Gemerek istasyonu civarınd:ıki 
tat ocağından 9000 M3 balast. 

3 - F evzipa§a - Malatya üzerinde Köprüağzı istasyonu civarın· 
daki ta§ ocağından 15000 M3 balast. 

4 - Kayseri - Sivas üzerinde Sarıoğlan istasyonu civarındaki 
tat ocağından 5000 M3 balast. 

Samsun - Sivas üzerinde Samsun istasyonu civarındaki tat 
ocağından 5000 M3 blok. 

Yukarda mahalli teslimi ve miktarı yazılı blok ve balaatlarm ka-Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlü{lünden 

ı••r•ıı ı llJlllllRR111111~ palı zarfla münakasaları 4 ağustos 934 cumartesi günü saat IS te • A K B A Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat, Tüney, Sarıoğ-
• lan ve Gemerek için Ankara ve Kayseri; Samsun için Samsun ve An· 

Mübayauına lüzum hasıl olan üç nevide 40.000 metre littik tel kara; Köprüağzı için Malatya ve Ankara veznelerimizde be§er li-
llenl surette münakasaya konulmuftur. MezkUr telin lS eylül 1934 Ankarada AK b A kitap raya satılan !artnamelerde yazılıdır. (3805) 
•·-'h' · d l' l · eviaia birinci ıubeıi modern ~ ınde münakasa11 icra edileceğın en ta ıp erın farlname almak 
1Sin her gün, münakasaya ittirak için de mebhus tarihe müsadif cu- bir ıellilde Maarif Vekaleti 
tılaneıi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. binasının üçüncü ka. karı11ında açı'.1&ıfbr. AK B A 

ltnd ··b k ti (JS60) kitap evleri her dilde kitap. a ınu ayaat omisyonuna mür acaa arı. 
.___ mecmua, gazete ihtiyaçlarına 

1) H f Doktor • Operatör cevap vermektedirler. Gerek 
r. a ız Cemal kitapıarınııı gerek kırtasiye 

O h Ahmet Asım nizi en ucuı olarak A KB A a ilt hastalıklar ..- ··~ehaaaısı 
Cu Dog·um ve kadm hastalıkları kitap evlerinden tedarik ede· 

11...a_~ •• pazardan baıka sünlerde bilirsiniz. Devlet Matbaais• 
~'"CD t 21 d mütebass111 

ı IOIU'8... • f' 
6 ya kadar kitapları ve VAKiT' ın netri· 

'iaftbulda Divanyolunda (118) nu· ------- • 
bıı .. _. Doktor - Operatör vatının Ankarada satış yeri 
----uı huauıi kabinesinde haıtalan N H 
llal.uı ..... Muayenehane ve ev tr°:, Iff et aim . AK B A kitap ev:eridir. 
...... 2139d. -\KBA Merkezi Tefefon 3137 

Cerrahi hastahkları mütebassı Birinci Şebe . 1761 
YIUtlılı ikametgah telefonu Kandili Muayene saatları. IO· 12 Ortaköy Şifa inci Şube Sfıman P.ı.zar 

38 - Beylerheyi 48.. yurdu t 5. l 8 Beyoğlu lsıikW c.ıd. 19 : •• ,._..._..11111111ııımıııınnıııımıııııı 
- Telefon 42221 ve 41960 -1 

Lokomotif duman ve alev boru lariyle bağahk çelik boruların ka· 

palı zarfla münakasası 27 ağustos 934 pu:artesi günü ıaat 15 te An· 

karada idare merkezinde yapılacak!ır. Tafsilat Ankara ve Haydar• 

pafa veznelerinde onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(3850) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüı-lüğünün Kırıkkale Fabrika ve mü

cııesatı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75 : 98 lira ücretle bu va-
- zifeye talip olanların §eraiti anlamak üzere, diplomaları ile nüfus 

hüviyet cüzdanlarını ve varsa evvelce çalı§tıkları yerlere ait vesaiki 
Umum Müdürlüğe hitaben yazacakları bir istidaya rapten Umum 
Müdürlük Zat itleri Şubesine müracaatları ilan olunur. 

(3712) 
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.-Vapurculuk •ı 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefoo: 22925 

Trabzon Yolu 
Vapuru TARI IS Temmuz 

Pazar günü saat 20 de Ga

lata nbbmından kalkacak. Gidit • 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tİ· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
Sürmeneye uğrayacakbr. 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi, 

Çarşamba günleri saat 20 
de Tophane 

rıhtımından bir vapur kalkar. Gidiş 
ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. 

lzmit Yolu 
Haftanın Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-

nıme en 
SUMER BAJVK 

B E Y K O Z Fabrikasının 

Ismarlama yüksek 
lüks kıınduraları 

Zevkinizi yüzde yüz 
tatmin edecektir. 

Bu f evkalô.de zarif ve gayet hafif, 
yüksek lüks kunduraları görmeden 
kundura ısmarlamamanız, kendi 
menfaatiniz ve şıklığınız icabıdır. 

• Yalnız düşman değil, 
er: dost da ayağa bakar! 

ba gilnlcri bir vapur saat 9 da 

Tophane rıhtımından kalkar. 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

rli Ma lar Paz rı 
V AKIT Matbaası - Istanbul ----A-==R::....-Y;::;;O~L--=Ac-__ ı ______ T_t::J_Q_K-iV- E 

Uke, bronz, nikel ve çocuk 
karyolalarının tnYaı çeşidini 

ucuz fiatla lıtanbul Rızapaşa yokuıuada 66 No. 

Asri mobilya mağazasında 
bulabilirainiz. Telefon: ı3407 AHMET FEVZi 

ı.--s A TIE ~onlilBf örf eri--· 
ve fevkalade tediye şartlan sayesinde 

Veresiye Serinlik 
t89j) 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat bankasından ; 
( 6 ) Müfettiş Namzeti ahnmak üzere 11 - 8 • 1934 Cumar· 

teai rünl saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir müsabaka imtihanı açılacaklar. Mtlsabakaya iıtirlk edecek· 
lerin (Mülkiye) veya ( Yükıek iktisat ve Ticaret ) Mektebiaden 
veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi ya
tından aıağı, otuz yaıandan yukarı olmamaları lazımdır. 

Milfettit Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki senelik 
stajdan •onra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar 
(17 5) lira maaıla müfettişliğe terfi ettirilir. 

imtihan programını ve sair ıartları havi matbualar Anka
rada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti MUdürlüğünden ve lıtanbul 
ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26 - 7 • 934 Per· 1 

ıembe güaü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
aaretile müracaat etmiş butuomalıdırlar. (3776) ........................... __ _ 
Posta T. T. ve Binalar Levazım 

müdürlüğünden : 
Poıta T. T. Fabrikası için lüzumu olan on ton humzu sanii man

ganez aleni surette münakasaya konmuttur. Münakasa 16 eylül 1934 

tarihine tesadüf eden pazar günü ıaat 14 te yapılacağından tayin o· 

.... ıüa ve ıaatte o/o 7.5 nisbetindeki teminatlariyle Galatasaray 

li1e1i kar§ısmda Beyoğlu Posta T. T. Merkezi üçüncü katında mille -

§ekkil Posta T. T. Satın.alma komisyonuna müracaatları. Şartname 

her pn almabUir. (3855) 

Z:IRAAT 
BANKA51 

·DAoA 
'BiRiKTiREN ... 

RA~T-bDb'2 


