
}>, 
cı,.ın Rusgadan gelecek 

SJJo,.cularımız hararetle 

karşılanacaklar 

* Sayı: 5609 Y:ızı işleri Telefonu: 24379 

Türkiye, Ru~ya, Romanya 
ve Bulgaristan arasında 

bir misaktan bahsolunuyor 

;; ~~lk~vlerinde. Misafirimiz M. Heryo Mısırlı misafirlerimiz 
ııeo ylu gecelerı d•• 8 J • d Jd•ı b •• E ·ı 1· J 

C U M A 18 AOUSTOS < a Lnci ay > 1933 İdare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

·~~~.üddet evvel gazetelerin un u garıstan . an ge 1 ugun ge 1 e ge ıyor ar 
11 ıınzalı bir yazı çıkmıştı • .. ,r,.~zı~a. Zonguldak Halkevinin 
?f u erı toplıyarak köylü gecesi 
dlJ> ~~tikleri, fakat bu toplantı• 

lttı a koylülere muaşeret adabı öğ 
ek teşebbüsünde bulunduk • 

;· llaaıJ çatal ve bıçak kullanıla
k 

111

1
1 gösterdikleri ileriye s~rüle-

• Q a aycı bir dille tenkit edilmiş -
u tenkit üzerine Bartın ve Zon 

dak g'bo b ' A 

· . ı ı azı vılayet gazete -
, ~ddetıe mukabeleye 'ba§ladı • 

U neşriyata diğerleri de ka .. 
'·
1
lialkevlerinde yapılan köylü 

t e . 
İd _ı·ınden maksat köylünün 
~•ınj değil, kafasını doldur • 

.. l'l'• aıırların ihmaline uğrıyan 
ulerin şehirlilerle anlaşması· 

"e ka du'" Ynaşmasını temin etmek 
it, gu Yazıldı ve hala yazılmakta-

Yarın Ankara ya gidecektir ----
M. Her-

1 

' go n·un -- --- -
Mısır gazeteci ve doktorları .. 

nın en ileri gelenlerinden ımüteşek 
kil bir heyet bugün Ege vapurile 
tehrimize geliyor. 

rw:ı.-- -- ---
sırda çıkan sekiz gazetenin sahip 
ve başmuharriri Emil Zeydof Bey 
vardır. 

Bulga
ristan
daki in
tibaları Kahire Tıp fakültesi reisi Ali 

Jbrahim Paşanın reisliğinde bulu
nan heyet azası arasında Mışırın 
en maruf doktorlarından beşi ve 
Elmuazzam gazetesi başmuharriri 
Halil Bey Sabit Elehram gaze .. 

Misafirlerimiz bugün Matbuat 
ve Ectibba Muhadenet cemiyetle ... 
ri mümessilleri, hükumet erkanı 
tarafından karşılanacaklardır. 

tesi başmuharriri Antuvan 
Köylü Bey, Elbelağ ga -

Heyet azası bugün ve yarın şeh· 
ri gezecekler, yarın akşam Bele -
diye tarafından Perapalasta şeref .. 
lerine bir ziyafet verilecektir. 

zetesi başmuharriri Abdülkadir 
Hamza Bey, La Libertee gazetesi 
başmuharriri Edvar Kellat Bey Mı .. 

Yarın Büyükadada Etibba Mu
hadenet cemiyeti tarafından öğle 
yemeği verilecek, Büyükada, Hey• 

(Dc\·nmı 10 uncu Bayıfada) ..... -r .-. -

Gelecek hafta M. Veni ... 
zelos Y alovada olacak 

Atina, 17 (Hususi) - M. Venizelos Parise 
vasıl olmuştur. Geler.ek hafta refikasile bera· 
ber lstanbula hareket edecek ve lstanbuldan 
Yalovaya giderek Reisicümhur Hazretlerile 
İsmet Paşanın misafiri olacaktır. 

* * : Yunan Başveldli M. Çaldaris, Ankaraya ne 
zamtn gideceği hakkında sorulan bir sual 
Dzcrinc funfarı söylemiştir. 

"- Türk hükumetinin yapmış olduğu da
vet üzerine 9 eylülde Ankaraya hareket ede- .,._ .... __ .._..,.. 
ceğim. Seyahatim siyasi mahiyettedir ve 
Ankarada siyasi meseleler üzerinde müzake

M. ve Madam 
Venbelo• 

reler cereyan edecektir. 

Türk hükümeti Yunanistan hakk10da samimi hisler besle

diğini, daha geçen gün, Cibali kilisesinin Patrikhaneye iadesi 
işinde de ispat etmiştir. ,, 

l - -.. ..-...... 2- "-' ıwwwız .__ .... - - - -
Yeni Seferler 

.. 
e ~eBAKIRkOV 

e Kou.MUSTAFA 
PAJA 

SİRKEtİ. 

U
0

SKÜıwte+•---_.~ •t.AML.ICA 
KAOIKÖV•C • •J:SNfilt.•Aw,·c 

~•D•KÖY•4: ~· BonAN\I 

Hergün artan otobüs 
seferleri karşısında 

Seferlerin intizamı, yolcuların sela
meti düşünülmek zarureti görünüyor 

Bir taraftan Is • 
tanbula yeni tram .. 
vay hatları döşen • 
mesi düşünülürken 

bir taraftan lstanbu .. 
lun dört bir tarafına 
tramvay, §imendi • 
fer, vapur hatları ü
zerinde yep yeni 
bir rakip çıkmı§tır. 

Bu rakip otobüstür. 

Boğaziçine ka • ıl...S~!E:::~---.;_~::,;~~--...... -1 
dar uzanarak Şirketi 
Hayriye ile, 'Fram .. Yola hazırlanan bir tlakildar otobGa6 

vay şirketiyle rekabet eden, Ba • ı otobüsler yeni bir çok hatlar tesis 
kırköyünde ve Haydarpaşa hattı etmek üzeredir .. 
uzerinde tinıe.ndiferin rakiJ,i olan (Devamı 10 wıcu &:lyıfada) 







Molla 
Tali ve makadderat, İstanbul .. / miş ve hafiyelerin verdiği 

daki T-. han ıahibi için büsbütün üzerine Fizanı boylamıştı. 

batka bir hayat hazırlasaydı... Hoca Efendi, Mithat Paşa mer· 
O zaman Beyazit camiinin ar • hum un vefatını menfasından duy· 

r:ıtsı nama7.ı 

m~al; 

\'ılın ~cçen ı;ünlcrı 228 
IJ'I 

2.! J 

k:\ kapısından elindeki asaya da- mus bu faciaya uzun uzun ağla- L _____ ----------
yana dayana iki büklüm çıkan ho.. mış~~e ömründe ilk defa olarak bu -, 

lalan .. 

ca efendiyi, kahvede oturanlar hükmü verdirenlere, bu kararda im 
birbir }erine göstererek: b d ~..;....;;..._...::.=:;=~B~u=g-:u.~-n;.;..;..--...---=-----

zası olanlara uzun uzun et ua 
- Turıucu zade Necmettin Ef. etmişti.. Hoca Efendinin vicda · 1~.30 - 13.30 gündüz neşri ;-ııo :•o • ~to\.:holm 2.7b3:':iu Halkevlerindeki köylii 

rinde çatal ve bıçak bahsi Hazretleri çıkıyor!. Diyecekler yatr, Türkçe gramofon plakları, 
ve zamanımızda yegane kalmıı o- Sahibinin sesi A. K. 1683 - Sahi- olsa bile bunun nihayet 

• i\eı) nr!ı o b~75 • \hana 

I 
• Paıis 1206 • :ııadrlt 
• ;\ llh\no p !J': l!I • Rtrlin 

lan bumubarek adamın lıtanbulun binin sesi :F'. Q. 31 - Odeon 
ıofuları arasında hemen her gün :.!O:.!U4 7 - Odeon ~02975 - l\'o · 

1 • ~ruı. ~cı 3 .ı 25 • \ arşo\•:ı 
• Arını. ~ ;5 • Rudapc tc 

dakikalık bir konuıma me't'S 
kil edeceği malUnıdur. • <:cncvrc !.41· • Bulı..rcş 

ıöylcnen menkabelerinden bir kıa- loınbiya 17179-Kolombiya 22131 
mını şöylece tekrar edeceklerdi: 18 _ ı !) gramofon: Poli dor 

• 'of)a ı.;-. • • Bc1;rat 
• Anıstudanı 1.1698 • Yo'L:ohanı:ıı 

Bunun için "Vay, Halke"I 
çatal ve bıçak bahsi konut" * Puıı l!'.8Q7:ı :_\fo1,\;ou 

muş.,, diye dedikodu çı 
- Gayet alim bir adamdır. fa.. 19723 - Kulonıbiya D. 12616 - · 

manasızdır. Asıl mühim ol•0 

~~~_..;=;;..;.;.-':"""""-------m §ehirlerdeki Halkevlerini11 kat hiç belli etmez.. Şu haline, tu Kolombiya 3984 - Odeon ~50]11 
tavrına, JU vaziyetine bakınız; ha- - Ko1ombiya D. F. •1:l6 - Sahibi I~ R:rnla ı k 

.\nadrılu 2:'.li'I • Çimcıııo .t5. leri yanlarına çağırara 
yatını ciltlerce kitapları okumıya nin sesi 5525 - Kolombia S. I3. 

• Reji 3,3~ l'nyon ney. memleket meselelerini arll 
ciletlerce kitap yazmıya hasretmiş ' 304. 1 H-20 Stüdyo saz heyeti . 

1 

bir alim gururu var mı?. Ne gezer? ~0-20.30 Osman pehlivan -
sır. lla~ riye 

15
• • ~ark ile~. görü"meleridir ve dediğiırıi• 

Tram\lv Si.- Ralyı >' ti 

Şu Beyazit kahveainde kimleri , 20.30 - 21.30 hanımlar sa~ hey • 
u. ~il!.orta ıo.:w Şarl: m. ceza 2.35 Türk matbuatının ve urnıı 
H ı Tctcron 13 - •f 

omont Türk münevverlerinin vazı 
kimleri görmiyorz?. Bakın turada eti -21.30 - 22 gramofon: Sahi-

hirlilerle köylülerin bu şe 
baatununa yaslanarak etrafındaki- binin se!:ii D. 1473 - Koloınbyia ı;;;;;==========------
lere bir teviye lakirdi anlatan çe- D. 12026 Odeon O. 11176 - Sahi- • l!IJ,, da ısı. QS.- ı:ıeı..trit 

lstlkrazld;ı. 53.':I Trım\·ııy 

kaynaımalarmı ellerindel1 
kadar takdir ve t~vik et.~e 

kik alınlı, yağız suratlı adamı gö.. binin sesi K. 6~09 - 22 den iti -
rüyor muıunuz?. Bu zat. Oniver.. baren Anadolu ajan@, saat ayarı. Mehmet 

·~---------__./ 

• ~Hk il.yol 2.;-:; • ~:rAani 
* O. r.ı auh. :i5.25 Hıhtım 

•itede bir denin muavini olacak .. 
tır. Ne kadar kuruluyor?. Bat • 
lamyoa ve Herodot onun kadar ça 
hm satmamı!lır. 

Halbuki Necmettin Efendi Haz 
retleri, o kadar kemaline, irfanına 
rağmen, ne kadar alçak gönüllü
dür. Yaz, kı§, üstünde bu eski, ha• 
vı dökülmü§ ve rengi kaçını§ abayı 
görürsünüz. Bu manzarasını gö

rüp te Efendi Hazretlerinin baba
sından kendisine miras kalmamış 
zannetmeyiniz. Bilakis babası zell" 
gin bir adamdı ve vefatında oğlu
na kalan para, bir kiıiyi değil, beş 
on ki§İyi bütün ömürleri müddetin 
ce zengin ve refah içinde yaşat -
mağa kafi gelirdi. Fakat Necmet .. 
'tin Efendi, bu servete varis olduğu 
gün, bir dostune demit ki: 

- Bu toprak üzerinde nice ehli 
islim •ar ki sefalet Ye zaruret için
dedirlerH Onlar zaruret çekerler
ken bizim pederden kalan bu mal· 
ları mülkleri yalnız nefsimize baır 
etmemiz gayretullaha dokunur. 

Onun için bu miraat olduğu gibi 
daı~lacezeye teberrü edeceğim. 

Bizim için iki üç odalı ahtap bir 
ev kafidir. Orada yaşarız. Öm
rümüzün sonuna kadar bir lokma, 
bir-1urka bize yetitir. Vaktimizi 
orada ibadat ye taite hasrcderi~ .. 

tFendi Hazretleri, dediğini yap 
mıştır. Onun bu mürüvveti saye
sinde bir çok yoksullar aeçinir ve 
kendiıi bu kılığı, kıyafeti ve der
yalaı gibi engin tevazuu ile, saye· 
ıinde geçinen fakir fukaradan 
farkaız bir kılıkta dolaıır. 

Btitün Yarını, yoğunu yoksulla -
ra, bütün ilmini, irfanını da tale
bei uluma veren bu zatin büütn bu 
kendi halinde, bu kadar mütevazi 
J&fayışına rağmen, zaman zaman 
başına belalar da gelmemi! değil .. 
dir. 

Mesela, Sultan Hamit Yıldıı sa
rayında fevkalade bir mahkeme 
kurup büyük vatanperver Mithat 
Pafayi Taife sürmek, yani sonun
da zavallı Paşayi zindanlarda boğ 
durmak kararını alırken Hoca Nec 
mettin Efendi Hazretleri, bir ca· 
mide "Din ve millet uğrunda mü
cahede edenlere zulüm ve cebir 
tatbiki reva değildir. Bunlar kıya 
ınet alametleridir.,, Diye vaaz et• 

nındaki safi yele bakınız: Bu bet 
duaları da pek te iç.inden yapma-

dığı için olacak, o heyete dahil o· 
lanları tutmadı. Meşrutiyetten son 

ra o heyet azasından biri, ikisi na· 
zır bile oldular .• 

Meırutiyetten ıonra lstanhula 
dönen Necmettin Efendi, hiç. kim-

seye bir şey soylemeden Kocamus· 
tafa paıadaki viran evine kapan

dı. okudu, okuttu ve hayatını zen .. 

gin dostların fakir olanlara yar • 
dım için te§vik etmekle geçirdi .. 

Bu arada, bir defa kendisinden 
fa7.laca bahaedildiğini hatırlıyo · 

ruz.. O da, Ayasofyada verdiği 
bir vaaz dolayısiledir. Hoca Efen 

di orada kısaca bir "salam,, hika
yesini cnlatmış, adaletsizlikten şi
kayet etmiş ve demişti ki: 

"Ey cemaat, mahkemelerimizin 
adalet tevziine mani olanlar var .. 
Öyle bir devirde yaşıyoruz ki mah 
keme reislerine gizli klüp arkadaş 
tarı tarafından selam gönderiliyor. 
lbadutlahın hakkı yeniyor.,, 

Hoca Efendi Hazretlerinin son 
vaizlerinden birisini dinledik. Bu 
vaizda diyor ki: 

"Helal maldan ziyade har<'ma 
ragbet edenler var. Mesela öyle 
kimseler tanıyoruz ki masaibi har

biyeden istifade edip şeddadi bina 
ları gayet ucuz ele geçirmekte ve 
bunları gali fiatlad" se.hp banka
lara istif etmektedirler. 

Öyle ehli islam var ki cenabı 
hakkın kullarına bah§ ve ita ettiği 

suyu, şiıelere koydurup beş kuruş 
ücretle sattırıyorlar.,, 

Hoca Efendi Hazretleri ayet O· 

kudu, hadis okudu ve bu yolda ka
zanç anyanları yerin dibine sok
tu.,, 

Turşucu zade Necmettin Efen· 
dinin bu yoldaki menkebeleri da
ha uzun uzadıya sürer ve nihayet 
fU sözle nihayet bulurdu: 

- Dünya, hayatını, malını, 
aklını ve ilmini batkalarr için vakf 
etmiş böyle mubarck adamların 
yüzü suyu hürmetine duruyor .. 
Yoksa halimiz haraptı ..... 

Toplu iğne 

\'ll'ANA: 618.l oı. -

12,30 plakla meşhur besteler -
13 öğle konseri - 14.10-15 de -
vanıı - 1G.4i> plakla sesli filmler 
deki bazı havalar - 18.20 konser 
- :W.15 Sallsburg şenlikleri. Mo
zaı-tm "Cosi Fan Tuttc,, operası -
23.~0 akşam konseri. 

BUDıAPP.:ŞTE: :5:;0.:5 m. -

Gumrul.lrr 

• 19?8 lü. "· 
Ra~dat. 

!!.35 Anadolu 1 
ı,rn .ı\nıdolo il 

ı t,73 • ·' l\ltiıııessil :rn .. <KISA HABERLt 

~·--------------------~· il y ~ N ı ç ı K A N 111 Sebilin parmakhğını • 
r S E R L F. ~ 

Kooperatif 
Her ayan onbeşınde çıkanKoopc· 
rotif mccmuuının ,.15" inci sa
yısı pek zengin bir mündericat 
il· ..... n.ı •• ...-... ... .. ;a. T--'--!4a· 

tah sebilinin tunç 

larını sökerken yakalana" 

lah, dün İıtanbul birinci ctı' 
12.05 salon musikisi - 17 çi -

gan musikisi- 1:8.80 piyano kon-

seri - 19.30 radyo konseri-21..10 Doğu 

kemesinde muhakem,. edi 
kiz ay hapse mahkum olıııji 

askeri bando. Eu güzel gcnçlık mccmua~ınm 
BUKREŞ : 394.2 M. - sekizinci sayı1t çıkmııtır. 1 av- Ortaköylc Kuruçeıme 
14 orkestra konseri - 18 kon ıiye ederiz. Salih ağaya çarparak ölü 

ser - 14.l:l devam - '!0.40 plf1k- fından (Türkler zamanında Viya- bep olmaktan suçlu ıoför /. 
la (l\fanon) operası, fasılada ha- nalılal') IUC\'Zulu bir konferasn. muhakemesine, dün 11ta11 
herler. en sonda c~ıztıant. -~1.20 Sil Varanın (kırk yasın - rinci ceza mahkemesinde bİ 

v..;şovA: ıu2 m. _ daki kadın) isimli sahne esen - mıştır. 
13.0.~ konser - 13.3" devamı. 23. 15 ak.~un konscıi. 

>J "' Abidin, mevkuftur. M.ıll · BUO.\PP:~TE: 6$4).5 ııı. -
17 plak - 17.30 plakla Bctmreıun ~bitlerin çağrılmasına k 
b~steleti - 18.15 Solo konc~r - 13.05 radyo konseri --l•l.30 

·k· ballı"·lcrı· _ ıs.40 kon::;cr - 17 masal - 18 konfe - 30 şahitli bir muh J!i.&5 :ımsı·ı .., ş . b t 1 a·-· .JJ 
dans plftkhrı . rans. 18·30 ub~~tınl l e::e c ıg~ (Olimpiyat) mccmuaJaP". 

8 ... "R,\D: •sı ın. _ bazı şarkılar, ( Guze l cgırnıencı k (h 
1
. dek' . 

1 
) 

CAA> _ 1• k 'J3 an aya ım ı tıp er 
12 pli\k - l~.20 plak - 13.05 k.adm)n:a~ - 19·ö0 l' a · - - dan dolayı "Galatuara1•' 

mEli ha\•alnr. 13.35 ıJlfık - 18.55 çıgan va aıt. 'd h t. · d 1 uUKım~- :suı.2 m. - ı are eye ı auum an 
milli musiki - 19.30 plftk - 20 13 lrnherlcr, pfflk _ 14 hafif Mehmet Bey tarafmdaJ' 
milli hm·alar - 21 plak - 21.30 h fi 

musiki - 18 askeri bando - mu arriri Eşref Şefik ve ~ kon~er - 22 konser- 23 milli ha- ~ , 
J 9,15 hu konserin dcvaım - anrn neıriyat müdürü S• vnlar - :?3.30 dans havalan • 

1 20.20 musiki - 21 rarlyo orkestra- tip Beyler aleyhine açıla11 t:O:\l ,\ Ul,2 m. -

18.1;; 1-:on:er - 19. 10 haberler 
--- 20.ı!O l-;ai.>erleı· - ~1.15 hafif 
musiki - ~·~.15 Milanodan nak 
len operet. 

l'.\RI : r-8.2 m . -

~0.dO j\.ı!:scı· - 21 sohbet -
21.fJ.J plfık -- 21.30 ~cnfonik kon
~L· ı· - llus ~:ıusikisi. 

Yarın 
JıilANUULı 

18 - 18.30 Gramofon: Sahi · 
hinin sesi E. G. 2512 - Sahilıinin 
sesi 2:>07 - Odeon A. A. 17002. -
18.30 - 19 Fransızca ders ( l\lii1>
i:cdilcre) - 19 - 20 Udi Refik 
'J'aifı.t fky Ye arkadaşları - 20 -
21.30 Bcclavii musikivc hevcti -. . . 
~l.30 - ~2 Gramofon; Ko1omhia 
H. A. 159201 - Kolomhia D. T. 
~5 Kolombiya D. V. 2~ den itiha -
ren Anadolu ajan::;ı, Borsa haberi, 
saat ayan. 

\ · tv,\N.\: 51K.t m. -

12,30 plakla Alp d~larma ait 
havalar. 13 öğle kon:::-e.ri - 14.lO 
-15 devamı - 17 korn~cı - 1~ 
konser - 19 Dr. Egid Filek tıra-

sı - ~l.30 sohbet - :!1.45 kon -
sl'rin dc\'amı - :!:!.15 musiki -
:!2.45 haherlcl'. 

\:AltŞO\'A: UI! • · -

13.0,1 ı)lakla hafif besteler -
17.50 plak - 18.15 solo konser -
l9.35 oda musikisi - 20.40 edebi
yat - 2 l hafif oı·kcstr..t konseri -
~~.30 Polonya musikisi - 23 dans 
musikigj - '23.2;) haberler, spor -
23AO dans musikinin devam . 

Kl,GIL\D: 131 lfl. -

12 plftk - 13.06 mu-.:iki -
13.30 orkestra ile mHli melodiler 
-~'l milli şm·kılat· - 21 plük -
21.30 orkcsfra konseri - 23.~0 
plftk - 23.:50 dans havaları. 

IUHIA: •ili.:! m. -

13.30 konser - 18.15 orke:::;h'a.. 
konseri - 21.15 plak, hab~rlcr -·· 
21.4:} Eliza Kapolino tarnfından 

şarkılar - ~2 Aclbcrti Donaoclinio 
bir komedisi - 22.30 konseı·. 

r.\ıtls: ~211.2 m. -

20.30 plak - 21 plak - 2ı.2~ 
l\lendclssonun eserleri. oda ınusi -
Jd~i - 22.GO dans musikisi - 24 
sıııı hahcrlcr. 

a!mıyacak neşriyat da~ 

muhakemeye dün lstanb"I 

ceza mahkemeıindc de"~ 
muıtur. 

Bu ya.uda müteYelli 

Beyden bahsedildiğinin 

anlaşılmadığı hususund'· , 

bazı şahitler dinlenilmit~ 
rada (Cumhuriyet) G 

spor muharriri Ah.:net Jtı.-' 
Mehmet Salim, Kadri l'i-'tfı 
Beyler vardır. I 

Dünkü muhakemede, d~-Jı 
.,~r 

lcoler mahkemeye otuz.' 1 
müdafaa tahitleri 11$tesı .,1 
•e bu ıahitlerin de çağrıl tı' 
muhakeme yanna ka)p1lf J 

Kapıcı ve hzf 51 

Bcyoğlunda. (Nil) ,pi 
d. iti 

kapıcıaı Haaan Efen 111 t"Jı 
nı çalmak,an suçlu Parıl-~/ 
latanbul ikinci ceza ~·b f 
de üç ay on bet gün h' 

kiim olmuıtur. 
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" Cl ıt'ın ed b"' t f ·k Polis Haberleri 
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AŞK DELİSİ 
tJ Q ••· •• 

1 
- Evde bir hırsızlık o a a ta z a ,._, 1 ( Dün saat 13 buçukta Kandil-

ıııını = Jide tramvay caddesinde l 12 
ı~uııııııınıııııııı11111ııııı ıııı1ıııı1111ıııııııı ııı 1111111ıııı1111ııı1111 Selami izzet ıııııııııııııııııı..I numaralı evden depo sahibi !?a-

tıf rı;i~nay, lunç kollarını gerdi, ge- - Günay, iki ayn his arasın- hinyan efendinin asılı bulunan 
yeleğinden saat ve altın kordo

da ne yapacağını şaşırmıştı. Eğ· ~~HÜKÜMDAR~___, 
- 11.t b' diy :ı: en bahsetmemeğe gayret 
orurn. h l 

1\ n a a. Burası bana para-
tıi c kudretli şey olduğunu öğ-.. 
Ntıihc cevap d" 'k" .. 'llç k verme ı, ı ı uç 

i. on~şarak onların yanına gel 

s-dun B .. l l>tii h u ent, Nezihenin elini 
' ertıen yere oturdu: 

'N·h · C 1 ayet sizi bulduk. 
cına.1 R 

agıp ta onu taklit etti: ..... s· . 
~ 121 arıyorduk.. 

J 
nu çalınmıştır. Şahinyan efen-

enmek istiyor, keyfıne bakmak d ıni n yanında çalışmakta iken 
istiyotu. Fakat diğer tarfatan çıkarılmış olan Ohaneı hakkında 
da vıcdanı buna mani olu tah'<ikata ba~'a nmıştrr. 
yordu. Bir aktr is kıyafetine 
~iterek, yüzünü, göıünii boyayın, Patlıcan ve yangın 
halk arasında, güzel bir erkekle Dün saat j 5 de Hatice sultan 
acaip bir dansa çıkmak hoşa mahallesinde Babür sokağında 
gitmiyor değildi. Fakat böy!e bir 51 numaralı evde sakin lsmail 
şevi yapmayı da co;ru bulmı- efendınin kayin valdesi Müker· 
} ordu. Annes 'nin bir sözü kula· rem hanım patlıcan kızartmakta 
ğında çınlıvordu: iken Hçravan ateşten evin üst 

- Unutma kızım, senim ye- katı tamamen ve yanındaki ev 
gine namusun sermayendir. Dile kısmen yanmıştır. 

-28-
- Paşa .. Gel, gel... Seni göre

sim geldi .. 
- Söyle baba... Gene ne müj

deler vereceksin?. 
- Müjdeler hayırlı Pa!a .. Sen 

böyle gayıplan irşat görürsen sır
tın yere gelmez.. Esrarı ilahiyeye 
tamamiyle mazhar oldun ... 

Yazan: Niyazi Ahmet 
şa on bin askerle sana iltihak etti 
değil mi?. 

- Evet .. 
- Gayıptan nldığım ilham ve 

irşatla verdiğim emir üzerine oldu 
değil mi?. 

- Evet .. 
- Murtaza paşa ile Karahisar

daki kanlı cenkte zafer gene sende 
kaldı değil mi?. 

. eliha rre O d' lb' . ıııd • b ne rgan ı e ısesı 

....._ c ınelek kadar güı:eldi: 
gelmemes{e gayret et. Bir kaldırımcı ve tramvay 

Hülent tekrar sordu: 

Burası Sıvas vilayetinin bir sah
rasıdrr.. Nihayetsiz düzlükte niha 
yetsiz çadırlar kurulmuş, ateşler 1 

yanıyor ve binlerce silahlı dolaşı~ 
yor... Muhaverenin cereyan ettiği 
en büyük çadırlardan biridir. Bu 
çadırın orta yerinde beyaz sakal
ları göbeğine kadar uzıyan bir 
şeyh oturmaktadır .. Şeyhim önün
de müteaddit kaplar ve cilt cilt ki
taplar duruyor .. Bir tarafta doksan 
dokuzluk bir tesbih kıvrılmış yılan 
gibi fırlatılmı§. Şeyhin karşısında 
duran paşa, belinde fil ditinden 
bir hançer, ye,il atlaıtan kısa bir 
çepken giyiyor., Hiç te bir paşa 
kıyafetini andırmıyan bu adamın 
bakışlarında nadiren görülen bir 

- Evet baba .. 
- Ve Murtaza paşa sana daha• 

let etti değil mi?. Sana "h. ....., E ı tıyacımız var Günay. 
C rnrcdiniz !. 
eınaı Ragıp anlattı: 

- Gelecek hafta ki .. t b" ·· er up e ır mu-
ta e Var.. Hasılatı fakir çocuk 
. Yardım . t' ·ı k • ıı.. O cemıye ıne verı ece _ 

a. h gece hepimiz birer nu.ma-
l>aca - h or gız.. A senle Matmazel 

crıo 1 1 
I', Me ~panyo da.~sı. oynıyacak-
' tarnb lıha şarkı soylıyecek. Ben 
tl azlık yapacağını. Mükem 

carnbazım s .. 
adurı Büle t .. 1 . . G" ın 
8
,.. n , goz ennı una -
Ozlerine dikti: 

...... B· 
i~ ız de beraber dans edece-.. 

~ Neıihc Ha .. 1 b' d - l "lı: nım şoy e ır ogru -

....... N e dansı? ....... A .. . 
lu Pa~ kıyafetine girip dans 

Pe oyn -liil . ıyacagız .. 
ttıı B . . . - s· ey ıtıraz ettı: 

ıç inli ılrncro amma böyle bir dans 
Curı Yaf ık değil.. 

ay atıldı· 
....... .... . ' 

•ı h.ı> akkınız var, hen apaş dan-
Q·· tnıv.n. 
ul~nt bo 

- Razı oldunuz değil mi?. Dün saat 16 da Tepebaşından 
Göreceksin ı z ne 1-.adar iyi ola· Galatasaraya gelmekte olan 143 
cak,. ne kadar çok eğleneceğız.. numarala vatman idaresindeki 
Haydi geliniz de defter ismimizi 203 numaralı tramvay arabası 
yazdıralım. Program yapan hey- kaldırım yapmakta olan Rama-
et cevap bekliyor. zana çaıparak arkasından yara· 

Nezihe Hanım yerinden kalk- Janmasına sebebiyet vermiştir. 
tı, Günayın ko '. undan çekip kal- Sa-; SaCja 
dırdı, o nuzundan itti: Kumkapıda oluran Zülkifl 

- Haydi yürü... Hayat kısa- isminde biri aynı sokakta otu-
dır, böyle fırsatlar kaçırılmaz. rao Nefise Hanım isminde birine 

Günay ağır ağır yürüdü. haber yolla(Ilağa başlamış, Ne-
Bahçevi geçtiler, hole girdiler. fise Hanım da reddetmiştır. 

Müsamere tertip heyetinin bu. Günden güne İfİ azıtan Zül-
lunduğu oda kalabalıktı. Bütün kefil kadının peşine düşmeğe 
gençler büyük masanın etrafına başlamış ve Nefise Hanım ev· 
lopla~mışlardı. Her kafadan bir velki akşam evine dönerken ka-
ses çıkıyordu: pıda Zülkefil ile karşılaşmıştır. 

- Beni de yazınız .• Beni de.. . Kadıncağız kapısında kendine 
Beni de.. Biz tango yapacağız.. sarkıotıhk eden bu kilstahı kov-
Biz. Gavot oynıyacağız... muş, Zülkefilin sarkıntılıkta de· 

Bilfent kalabalığı yardı. Tertip vam ettiğini görüDce Nefise Ha-
heyetioin reisi ona döndü : nım yerden bir taş alarak ada-

- Bülent bey arkadaşınızı mın başına vurmuş ve başı ya-
kandırabildiniz mi? .• Müsamere- rılan Zülkefil de e ise Hanı-
nin fenlenmes: için bUtün ümi- mın üzerine ahfarak lcolundan 
dimiz ıizdc... yaralamıştır. Takibata baılan

(Devamı var) mıştır. 

-...... k" Ynunu büktü: 
~'-de b~ıum reddetmeyin .. 

· ır Cij §ey olacaktı. 
Fevk u k s üdar - Kadıköy 

§Dünsabah saat8deKüçükpazar
da sebze halinde hamal Alinin 
taşıdığı patlıcan küfesi sırtından 
kayarak Kayserili bacı Alinin 
kııı Gülizarın üzerine duşmüş 
ve yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Güıizar Haseki hastane
sine kaldırılmış ve hamal Ali 

:tay b .......... l! aşını salladı: 
&iil atka birini bulunuz. 

e~t l 'b• .......... }'f ı Çocu c gı ı şımardı: 

~'bllt h~Yır'. Ya sizinle dans ederim 
td~ ç kırnıe ile dans etmem ... 
~iik,~ reddediyorsunuz sanki? .. 
~llı tllel bir apaş kadını olur .. 

İlliı .... 
1 
Pars gibi çeviksiniz .. Göz 

Q· a ev alev yanıyor .. 
L ltdenbi . 
~d,r re Nezıhe Hanım ali -
)~ oldu G ·· 
~ •d, b ·• unaym itirazını 
'ıı ti" bı~aktr.. Aklından genç. kı 

.re ıle ~· lb' ........... a"J cegı e ıseyi geçirdi . 
~ lt ent B . h S 't ltı eyın akkı var. Sana 
) 'tetlcf Yaf eti f ev kala de yakışacak. 
t''f)''t'ııen ve kadifeden bir elbise 
~idi., ··· Aklıma güzel bir model 
~ .. , 

tı ll ent 
ıq 'rttı ,dtaraf tar buldukça ısra • 

r ı· .......... . 
t'~ Şalupe V . 
-~I" >'ap1Jır. elsı ~-~y~t nezih ola 

•ı... I(~ lsted~g~nız ~?ımları 
' "'* bu) ettınız degıl mı·? ,.,Czih • .. 
' l'' e Hanım: 

~) 1 'bii d . 
li ' LöyJ f edı.. Eğlenirsin Gü-
~tll İate:· 1.r•~tları kaçınma.. ls-

kı... 1iını ıöyle · s .. '"''hı k' sın.. en gu• 
~ 'ttla... ~ ırnsenin sözüne kulak 

"~~llerııe;r halde alkıtlıyanlar, 
""""t • takd' d ~·· •r. ır e enler, çok o-

~·· lllent . 
litı, 1 ' dız "k 
"-..ı Y a ıc." ço ınüş yalvarıyor 
'""\( •<>z .. ' 

ll: goze gelmeğe çalısı-
......... . . 

i?. l\abuı . 
t.:ı.'. l\uıu edıyorsunuz, deği) 

~ 'ldraa· rn ... 

Tramvay hattı için ha
zırhklar başladı 

Üsl<üdar tramvaylarının Hay
darpaşa, Y eldeğirmeoi tarikile 
KutdiJine kadar temdidi projesi 
üzerinde önümüzdeki aydan iti
baren yeniden mesai batlıyacak
tır. 

Hatta Kadıköyüne kadar uza
tılması için yapılan fenni tetki
kat üzerine p:anlar hazırlanmış
tır. Alakadar mühendisler, bazı 
teknik işlerin ikmalilc meşgul
dürler. 

Diğer taraftan, tramvay ara-
balarının Ha)darpaşaya geçmesi 
ıçın yapılması tasavvur eclilen 
tünel veya köprü projeleri üze
rinde Devlet demiryolları idare
sile şirket arasında yapılan mü· 
zakereler bazı esbaplan dolayı 
akim kalmıştır. Bu sebeple plin· 
larda tadilat yapı mıf, haltın 

Darülke!p hastanesinin arkasın· 
dan Ibrahimağa çayırına inmesi 
ve oradan Yeldeğirmenif!e çık
maıı kararlaştırılmııtır. 

Şehir meclisinin eylfıl içtima 
devresinde bu mesele de müza
kere edilecek ve hattın inşası 
için lazım gelen paranın tarzı 
temini hakkında bir karar veri
lecektir. 

lstanbulun yolları 

yakalanmışlar. 

§Haskövde Kalaycıbahçcde Bo
horun 75 numaralı evinde kiracı 
Y ako ile Bobor arasında bir 
kavga çıkmış, bu kavgada Yako 
yanmakta olan bir mangalı kap
tığı gibi ev sahibi Bohorun üze
rine fırlatarak yaraladığından 
ya kalınmıştır. 

§ Arabacı Fikrinin idaresindeki 
yük arabası diin La'eli cadde

s 'nden geçerken Keork isminde 
birine çarpmış ve sol ayağından 

yaraladığından arabacı Fikri ya
kalanmıştır. 

Ressamlar vegeni paralar 
Yeni paralar için açılacak ol:ın 

ressamların müsabakası daha 
karar laştırılmamıştır. 

Bir çok ress:un müsabakaya 
hazırlanmaktadır . 

Halkevinin tetkik 
gezintisi 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 

- Evet baba .. 
- O halde, o halde ne diyor-

sun. Elimde tuttuğum esrar per
desi yalnız hana ilham verirken 
sen emrime tabi olmalısın. 

- Tabiim baba... affet ... 

- Seni affediyorum. Bir daha 
bu gibi tecavüzatı lisaniyede bu .. 
lunma .. 

Tayyar Paşaya lüzumu kadar 
serbesti ver .. İstediğini yapsın .. O 
da sana tabi olacak .. 

gurur ve a.mirane bir duruş vardır. Paşa, şeyhin ellerinden öptük-
lhtiyar dervişin sözlerini alaka ile 1 ten sonra dışarı çıktı. 
dinliyor ve dinlerken çatık kaşları Çadırın içinde de~i~ ~ir. nefea 
gevşiyor, dudaklarında hafif bir du~uldu .. Bu nefes hır ınıltıye in • 

t b 
.. b 

1
. . kılap ettı. 

e essum e ırıyor. 
Bu esnada çadırın önünde bir Şeyh: 

·· ··ı ·· ı - Zehra Sen misin, d" guru tu o uyor, baştan ayağa · · · ıye 
sordu. 

kadar silahlı üç asker hücum eder 
gibi çadırın içine dalıyorlar. Ü- - Neredeyim ... Ne oluyor? 

çu de paşanın karşısında yerlere - Korkma Zehra .. · · Seu dai• 

kadar eğilerek selam veriyorlar. ma benim yanımda~m .... ' t 

- Ne oldu, yakaladınız mı. " . Şeyh, o vakte J<..dar hi~görül • 
- Öldürdük P•t•· mıyen bu kızı çadırın bir köteıin-
- Niçin öldürdünüz. Onu can de atJaı örtülü bir yatağın için • 

lı yakalamalı idiniz. den kollarının arasına alarak çı • 
- Bize kartı geldi. kardı. 
- Ne yaptı?. - Zehra .. • Kızım .. Ne oldu? 
- On bet arkadatımızı öldür- - Fena bir rüya gördüm baba! 

dü.. - Ne gördün kızım? 

Pata başını eğdi, bir müddet dü 
şündü .. 

- Mert çocuktu ... Ölümüne acı
dım .• 

Sonra tehye döndü: 
- Baba Kara oğlanı öldürmüş

ler .... 
Şeyh, b,u sözü duymamııtı. Ha

raretle kitaplarını karıfhrıyordu .. 
Birden durdu: 

- El'aıarürraiya fi eırarül va
kıa maksadın yakinen ve filen hu
sulünün müyesaer olacağını göste
riyor.. Tabiri Eklidis ve Tabiri 
Calinos kariben husulü matlep 
müyesser olur ve hayır saadet zu
hure gelir müjdesin vermekte, de
di .. 

- Baba, ben onları anlamıyo -
rum. Bana haber ver, Tayyar pa· 
şa nasıl adam .. Onu zindandan çı 
kardım. Fena mı yaptım?. 

- Fena baba ... Çok fena .. Be
ni kaçırıyorlardı. 

- Unut ... Yavrum fena rüyala
rı unut ... Seni kimse kaçıramaz. 

- Baba . ... Baba .. 
Kız, fazla bir şey söyliyemedi. 

Hıçkırarak ağlamağa batladı. Ba
!ını ıeyhin dizlerine dayamı4, mü
temadiyen ağlıyordu. Şeyh, Zeh • 
ranın sarı saçlarını okşuyor: 

- Ağlama Zehra ... Beni üzme .. 
Sen hayatın incisiıin .. Hayatın U.• 

na neler vadediyor bilsen .. 
Zehra içinden gelen taıkmlık • 

ları hıçkırıklarla yenemiyordu. 
Çadırın ortasında upuzun uzandı. 
Saçlarını yolmağa ba,ladı. 

Şeyh, onu ne kadar teskin et • 
mek istedi iae de muvaffak olama .. 
dı. Söylediği sözleri itittiremiyor • 
du. 

Bir kenara çekildi, bir mırıltıyı 
- Hayır pafa.. Çok iyi yaptın. d b" an ıran ır sesle: 

Ancak Tayyar pafayı da elde et- - Feveran eden ruh, kuru ıöz
tikten sonra İstanbul üzerine yürü le teskin edilemez ... Gözlerde ton.. 
ye bilirsin. l r-anan atk, genç ruhlara nüfuz et. 

- Fakat ~ah~, beyler Tayyar miyor. Naaıl terbiye etsem genç • 
paşanın tehlıkelı loduğunu söyli _ ]eri aevecek ... 
yorlar.. z h ) h k . . e ra, çı gın are etlerle çırpı • 

Şeyh asabıyetle yerınden kımıl- narak sükunet buldu ş· d ' J. 'k d d 1 • ım 1, Keaı 
a ı: . ~ keaik inliyor, aaçlarını çekiyordu.. 
. - Pa!a. d~.Y~ bagı.rdı.. Kırk 1 Şeyh yavaş yavaı yanaıtı: 

hın sekbanla butun yenıçerileri kı- / - Zehra d d" z h b · . . . . ' e ı. e ra, enı dın. 
lıçtan geçırdın mı?. 1 le Bak n d" - · J ••• e ıyecegım .. 

- Evet.. Zeh oı'ltt ı beye dö .. . . 
bit ·" ktld ndu. Hılrr.ı bey, 

"''-' d,· ıtdı, elile havada 
........... ~ •re çi d' 

Belediye bu sene yeni olarak 
yol yaptırmamaya karar vermiş -
tir. Yalnız bazı tamriat yapılacak• 
tır. Vilayet hududu dahilinde ve 5 
senelik programa dahil yollar inşa 
edilecektir. Vilayet yolları ~atran .. 
lı olarak yapılacaktır. 

Hal'< dershaneleri ve kursları şu -
hemizin tertip ettiği (İstanbulu 
tetkik gezintileri) nin dördüncü -
sü bugün Mimar Kemalettin Beyin 
refakatilc Sülcymaniye, Şehzade -
başı ve Rüstempaşa camilerine ya· 
pılc\caktır. Arzu edenlerin saat 
13.5 ta Halkevi salonunda bun -
maJarı rica olunur. 

- Ben rıza 
değil mi? . 

ra upuzun yattığı yerden bir 
gösterdikten sonra den bire fır•:>dı: 

- Hayır, baba ... Sen beni din
le ... "-Cyfj Z ı : 

ne bak kızım 1 
- Evet .. 
- Maraş beylerbeyisi Yusuf pa ( Oı•ı•amı var) 
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Bir Viyanalı dost 
Bir çok eseri erimizi tercü

me eden M. Donn 

,oo~•••m•••ı•aanıınınıımmıının~ının11111111811111111•b-:•ı~m~!ID•ımıııııoo\ Kay· se.rid 
~ o Memleket a erJ.lerı o ! 
\ooııııı•.----.~mııııooımmııııımıııın•mırm-ımıdf.' Kurulacak bü " 

.!...~.'!:..~.!f..r:. .. ~.'!:. ...... ~-~--~-!..t ı iz mirde bez fabrikası M. Heinrich 
Donn birkaç 
gündenberi • 
şehrimizdedi r . 
Bu Viyanala 
genç Viyana· 
nlQ büyük ga· 
zetelerinde mu
harrirlik eden 
bir mühendis· 
tir ki Türkiye· 
yi çok iyi bil
diği için ş i m· 
diye kadar M. Donn 
Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, 
Ahmet Hikmet ve diğer Türk 
ediplerinden bir çok !aranın 
eserlerini Almancaya çevirmif, 
Viyana gazetelerinde neşretmiş· 
tir. lneç, Danimarka ve Nor· 
veçte Türkiye hakkında birço'c 
konferanslar vermiştir. 

Bu Viyanah dostumuz Turki· 
y~yi harbiumumide esir bulun· 
duğu sırada kendisile beraber 
esir düşen 400 Türk zabitinden 
öğrenmiştir. 

Bize Avusturyanan bugünkü 
vaziyeti hakkında şu malumata 
verdi: 

' ' - Bütün dünyanın çektiii 
mali müıkülih Avusturya da 
çekiyor. ATicak bu, bir iki sene 
evvelkinden daha hafiftir. Çünki 

Milletler ccmiyetiniıı verdiği para 
Avusluryanıo belini birazdoğrult· 
mu,tur. Şimdi Avusturyada Na· 
ziler ve Alman tahrikatı ile çok 
meıgul o:unmaktadır. Bir Nazi 
partisi va:-dır. Fakat gazeteleri 
kapatıldı. Propagandaları mene
dildi. Nazi partisine karşı baş· 
vekil M. Dolfüı "Vatani cephe., 
isminde yeni bir parti teşkil et
miştir.,. 

Dahiliye tayinleri 
Ankara, 17 - Münhal o· 

lan mahalli idareler umum 
müdürlüğü muavinlik ve birinci 
ıube müdürlüğüne Sarıyer kay· 
maka.mı Mehmet Hudaverdi, vi· 
liyetler idaresi ikinci şube mü
dürlüğüne Çorlu kaymakamıAbi· 
dio, münhal olan Mudurnu kay
makamhğına Gediz kaymakamı 
Necip, Ünye kaymakamhğına 
eıbak Saideli kaymakamı lbra
him, Malkara kaymakamlığına 
Yeşilköy nabyesi müdürü Hasan, 
münhal olan Zarusat kaymakam
Jıgına eski Yalvaç kaymakamı 
Mufat, Nihat, Ermenak kayma· 
kamlığına esbak Tutak kayma· 
kamı Sallhattin Beylerin tayin· 
)eri tasdik edild i. 

Hariciye tayinleri 
Ait:Cara, 17 - Hariciye 

vekaleti ticaret müdllrlUğün· 
de Nurullah bey sekizinci 
dereceden yedinciye, Kıbrıs kon· 
solosu Muhittin, ticaret itlerinde 
Behçet Şefik, evrakta Cemal 
beyler dokuzdan sekize, 'Bedri 
Tabir, Rodos muavin konsolosu 
Hasa~ Rifat, beşinci dairede 
Nedim Veysel, şifre müdürlü
ğünde Emin Baba, katibi umu-
milik kaleminde Fikret Şefik 
beyler onuncudan dokuzuncuya, 
ikinci dairede Şakir Emin, kon· 

solosluk işlerinde Bekir Sıtkı 
beyler on birinciden onuncuya, 
Londra üçüncü kitibi Vafi, ta
hakkuk şubesinde Hacı Arif, 

beşinci da~rede Zeki Cemil, dör· 
düncü dairede Cemal, tahakkuk 

tubeeinde Zühtü, evrakta Ferit, 
ikinci dairede Necdet Tabir bey-

ler on ikinciden on birinci dere· 
ceye terfi edilmişlerdir. 

Kırklarelinde hayat Denize düşen adam çabuk hazırlığı 
Kayseri 11 (A.A)- Bur• 

G ı•k h k } • M b d•l • } • boğulmak için su yutmuş! kurulacak büyük bez fabrik 
enç 1 are et eri - U a 1 iŞ eri- Izmirde - Karııyaka ile Sal- hakkrnda tctkikatta bulunııı 

M • hh } J } • hane arasmda denizde boğul· üzere şearimize gelen iktisat S aarıf, Si at Ve yo mese e eri mak üzere olan bir bahkçı kur · kaleti vekili Muhlis Bey ve 

Trakyadaki seyyar muhabirimiz 
den: Kırklareli, iki sathı maili ta· 
kip ederek ovaya doğru yayılmıt
büyücek bir ıehirdir. Serin hava
sı bünyeleri zaif olanları yıldırım 

gibi çarpar. 
Bir zamanlar Trakyanm en 

meşhur bağ yeri sayılan bu şehir, 
floksera afeti karıısında eski var
lığını kaybetmiştir. En nazarı dik· 
kati celp eden yeri belediye bah
çesidir. Bahçe, Gazinin mermer· 
den yapılmış büstü ile ıüslenmiş
tir. Bahçenin önü, şehrin yegane 
aafalt caddesidir. 

Burada hükumet konağı olma .. 
dığı cihetle devair müteferrik ma
hallerdedir.. Muhtelif dairelerde 
işi olanlar, bu yüzden çok mütkü
lita uğramakta, en küçük bir iş 
için bir iki günü tahıis etmek mec
buriyetinde kalınmaktadır. 

ftUfus 
17000 nüfuıu barındıran şehir, 

günden güen harap olmaktadır. 

Bu nüfuıun dörette üçünü tetkil 
eden mübadillerin bu harabiden 
mesuHyet hiııeleri mühimcedir .. 

Buraya iskan edilen mübadille
rin ekseriyetinin köylü olmaaı, 

metruk evlerin köylü işlerine yara 
mıyacak bir tarzda İnfa edilmiş 
bulunması bundl\ amil olmaktadır. 

Gençlik hareketleri . 
Bura gençlerinin tesis ettikleri 

idman yurdu az çok futbol hare • 
ketlerı gösteriyor.. Ancak, genç· 
leı·in lazımı veçhile çalıtamadık • 
ları söylenmektedir. Yazlık sine
ma yanında, vali Beyin himmet • 
lerile muhasebei hususiye tarafın
dan güzel bir sinema bina•ı inta 
edilmektedir. Kırklarelinin bu 
mübrem ihtiyacı bu ıuretle temin 
t!dilmit olmaktadır. 

Mübadil ı,ıeri 

Mübadil ifleri burada da çok 
fena idare ediJmit ve daha intaç 
edilmemiştir. Bu mesele üzerinde 
yaptığım tetkikat bu teahhürün is
kan memurlarından ziyade mal 
memurlarına ait olduğunu anla .. 
dım .. 

Vilayet makamı vekili beyle 
mülakatım esnasında bu noktayi 
işaret etmeın üzerine keyfiyeti tel· 
kik buyuran vali vekili bu hale se· 
bebiyet veren mal memurları hak. 
kında derhal tahkikat açılmasını 
emretti. 

Bana söylendiğine nazaran 931 
senesinde iskan idaresinden ruh .. 
satiye tezkerelerinin verilmesi için 
vilayet defterdarlığına tevdi edilen 
hu evrakın yeki'inu binlerle ifade 
edilmektedir. Esbabının bütün ta
kibatına rağmen çıkarılmıyan bu 
evrak sahipleri münkesir olarak ta 
kipten feragat eylemitlerdir. 

Mülga Akhiıar vilayetinden gel 
mış olan varidat müdürü Bey tara 
fından mevkii muameleye vaz edil 
miftİr .. 

Makamı v~layete takdim edilen 
evrak sahiplerinin bet kuruşluk 
pul ile müracatlarımn temini rica 
edilmektedir. Köylünün en çok 
meıgul olduğu bu zamanda işle İ· 

ni terk ederek bu itini takip etme
sini muvafık bulmıyan makam. bu 

tarslmışbr. Vak'a şu suretle ol· I h 
mer bank müdürü Nurul a muştur: 

Salhanedeki gümrük muhafaza et Beyle bugün viiayeti ziyar 
memurlara saat on bir raddele- . ettikten sonra dün öğleye kad 
rinde deniz tarafından bir fer yat 
işitmiş 'er ve sesin geldiği tarafa fabrika işile meşgul olmuşlar 
bakınca denizde bir baş ile iki fabri ka yerin in is timlak muaıııel 
el görmüşlerdir. Denizde birisi tıns tekemmül ettirmiflerdir. ,

1 kollarile işaretler yapıyor ve: d d öl 
Vekil ticaret o asın a - Yet işin ! d' 

Diye bağmyordu. O civarda yemeği yedikten sonra bele 1 

avlanan bir batakçıya haber veril- halk fırkası, ko!ordu kumand•. 
miş ve bahkçı kayığım denizde lıgw ını ziyaret etmiş ve eleklr~ 
batıp çıkmakta olan kaıazedeye k 
doğru sürmüştür. Biraz sonra iplik kumaş fabrikalarını tel 
kazazede tekrar deniz üzerinde etmek üzere Büyana gitmiştir• 
görüldüğü vakit, kayık tam yana
na varmış ve yarı baygın bir 
halde olan kazazede kayığa al ı
narak kurtarılmıştır. Kazazede, 
Bayrak:ı iskelesine gö türülmüş 
ve karakolda sıhhi tedbirler alı · 
narak hayata kurtarılmıştır. 

Kazazede ifadesinde Karşıya· 

Zelzeleden iki çocuk 
yaralandı 

K.rklarelinde Cia~I heykeli ka'da Sezai sokağmda 1 l numa
ralı evde oturduğunu ve on alh 

Evvelki gece lzmirde hisse~ 
len zelzelede Panayır sabası ·~ 
tisahnde emvali metrukeye • 

milli in bidam binanın bfr k•.,
laşlan yıkılmış ve içinde o::; 
Harputlu Ayşe Hanımla ç ~ 
Fatma ve Gülsüm Haruıo1 

yaralanmışlardır. 

hususta ayrıca tedbir ittihaz ede
cektir. 

Mübadil itlerinden bahseder .. 
ken Kırklareli tapu idareıinden 

bahıetmek lüzumunu hiuediyo· 
rum. Bir ayda iki bin mübadile ta
pu veren bu dairenin çalışkan me. 
murları vilayetin bir takdirnameıi 
ile taltif edilmiştir. 

tıkan işinin burada ne kadar 
fena Kittiğine diğer misal da fU • 
dur ki Ve~alet, bundan altı ay ev· 
vel iskanda mevcut dosya ve defa. 
tirin tapu idare heyetlerine devri 
emredilmitken bugüne kadar in • 
faz edilmediği gibi mülhakata da 
bugüne kadar tamim ediLmemit .. 
tir •. 

Metruk evmalin vakit ve z41ma • 
nile mübadillere tahsis edilmeme· 
sinden üç bine yakın emlak harap 
olmuş ve enkazı hazine tarafından 
satdmıttır. 

Evvelce taahhüt senedi vermek 
suretiyle itkin adi hakkından fe -
ragat edenlerin adi iskan suretiyle 
iskanlarının temini ve kendilerine 
arazi tevzi ve temlikini Vekalet 
bldirmittir. 

Bu emir üzerine dört yüze karip 
aile meskensizlikten ve arazisiz • 
likten kurtu:lmut olacaktır. Dahi-· 
tiye Vekaletinin bu emri hu kısım 
mübadil ve muhacirler üzerinde 
fevkalade hüsnü tesir bırakmış ve 
hükumetin bu yüksek şef .. 
katinden son derece mütehassis ol
muflardır. 

Maarif hayatı 

Şehirde beş ilk, bir orta mektep, 
bir Musevi, bir de Bulgar mekte· 
bi mevcuttur. Türk mekteplerinin 
okuyan talebe adedi 107 kız, 579 
erkek olmak üzere 686 dır. Mu • 
sevi mektebinde 41 kız, 34 erkek, 
Bulgar mektebinin 98 talebesi var
dır .. 

Orta mektepteki talebe miktarı 
130 - 140 araaındadır. 

Okuma çağında 1235 erkek ve 
1115 kız olmak üzere 2350 çocuk 
vardır ki bunlar mektep olmama .. 
undan dolayi mektebe gidememek 
te.:iirler. • 

Kırklarelinin mektep ihtiyacını 
izale tmek muhasebei hususiye 
bütçesinin ademi kifayeıinden ka
bil olamamaktadır. Mevcut mek. 

yaşında Ali oğlu Mehmet ismin· 
de olduğunu, sabahleyin erken
den yüzmek üzere Aleybeyinden 
denize girdiğini, yüzerek Salha
nedeki arkadaşlarınıo yanına git-
mek istediğini, fakat yarı yolda 
kolu kesilerek, babp çakmağa 
başladığını, öleceğini hissedince 
çabuk ölmek ve zahmet çekme· 
mck için deniz suyu yutmağa 
başladığmı söylemiştir. Bahkçı 
Mehmedin havah kurtarılmıştır. 

lzmirde kasaplar 
grev yaptılar 

Yaralılar memleket bastao" 
s in u kaldmlmışlardir. 

Kıbrıstan eşek aygırı!' 
getirilecek 

• >, :z ...... , v.t.:.ı,.e.: • .ı... ı ...... ., c' 
li yeti baytar müdürlüğüne ge\1" 
bir mektukta Eskişebrin Çif:; 

harasında teşkil edilecek _j 
İzmir Mezbaha şirketi ile kasap- ,. 

lar arasında çıkan ihtilaf üzerine harası için satın alınacak e ,t 
kasaplar et keımemişlerdir. Bele• aygırlarını mübayaa etmek O I 
diye şehrin ihtiyacını temin için re Kıbrısa derhal hareket t!l" 
icap eden tedbirleri almıştır. bildirilmiştir. ,/ 

····················································································• ~ 
tepler az çok tamir ve tevsi edil- 1 ta ise de köylünün dünya ~İ' 
miştir. lerine ve gazetelere karşı go J'JI' 

• eCJ' Vilayete mülhak köyler mektep diği alaka ve ihtiyaç tatmın . ti 
intaatına çok hararetle çalışmakta memiş ve bu nevi okuma itler• 

hr.. Köylünün maarife karşı iz • zim edilememittir. -,j1 
har etikleri alaka ve merbutiyet İstanbuldan gelen otobüı]er f 
çok yüksektir. İyi rehberler elin· lerden geçerken mutemadiyefl dı<' 
de idare edilen bu köylüler Maarif zete talebine maruz kalma1'tl ~· 

1 B .h . . e t,ıt Vekaeltinin tanzim ettiği üç tip ar.. u ı tıyacın temın .., . ;p 
plan dairesinde mektep inşasına mi köylünün minnet hislerİt11 

çalışmaktadır. Vali Faik Beyefen edeceği muhakkaktır. 1ı 
dinin rehberlikleriyle 55 mektebin Sıhhat ve h;timai mua~•" 
intasına batlannuf, bunlardan bir işleri . ~i· 
kısmı bitirilmit, mütebakisi eylu • 

1 
d ... gib1 

le kadar mutlak surette bitirilerek Burada sıtma 0 ma ıgı " V 
ğer hastalıklar da korkulşC• b~ 

bu ıenei dersiyede tedrisata bat
lanacaktır. 

Vilayetin diğer 97 köyünde mek 
tep ve muallim mevcuttur. Ancak 

103 köyünde mektep mevcut olma 
yıp bunların bazıları da beşer o -

nar haneden ibaret olduğu için a

ralarındaki meaaf e ve kurbiyet na
Zllrı dikkate ahnarak gelecek sene 
bu köylerin mektep ihtiyaçları da 
tatmin edilecektir. 

Orta mektep tedrisatının talebe 
velHerini memnun edemiyecek bir 

\'a2iyette _olduğu, buna sebep ola
rak ta heyeti talimiyenin rahatsız-

lık ve saire gibi sebeplerle aylar
ca mektebe devam etmedikleri b
yan dilmektedir. 

Kanunun mecburi hizmetler kıs 
mı tatbik edilmektedir. Köylünün 
okuyup yazmaları için muayyen 
zamanlarda ders kursları açılmak• 

recede değildir. Eksik ohrı•Y•1" ~1 
t• •• 

§ey varsa o da tarbon ha• 1'İı;t11 
dır. İki eczane ile tall1 tef dıt• 
ve elli yataklı hastanesi ..,ar 

Yollar ~i· 

V')A • A }]ar• :J46 ' ı ayetın umumı yo 8" 
• v _,,. dır· Jiİ' lometreye bahg olmaıı.-•ll . JT' 

.1 . ed1r. dıS 
nun 266 kı ometresı to• ,rr P", 

tebakisi tcıviye hşlinde 1 'jrİ İf1 

n tsfl1 · ı ' yolların bozuk aksaınını . b• 
·· hh.d ' 'h 1 edilırı•f• .. ,ıs mutea ı ıne ı a e ol•''" 

hassa Demir köy kazası Y 

inşasına başlanmıştır· dı" 
dai l•' e Yollarının pek sarp ,.;.ret«, 

b" ..,a#'' e 
geçmesi ve çok fena ır d t• '1' 

• e .,_. 
olması haıebile hu kaza fi tti 
ruk bir halde kalmıttır. a ·rtib'• 

k ın ı • 
zı zamanlar, bilhassa ıf l•..,,-

k .. kürı o 
tı temin etme mum ,,_, 
mıf ... 

Pelvano§llıl 
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Y;~·;· bir san' at : Film 
musikisi ve esası 

&le8iqar ............................ 

Tipi dindi 
Roman; Yazan: Mahmut 
Yesari. 258 Sayıta. 65 
kuruş. lstanbul 1933. s· 

~af/:;;.rntı ~usikiıi iyi, fena, mu. 
Çok ıyetlı, muvaffakiyebiz bir 
. tecrübel . . . B &iJc· • er geçırmıştır. umu-

&ik~ııfırı, fennin her yeni keşfinden 

önceleri görülmeden işitilen trenin 
gürültüsünü orkestrasyonuna ithal 
eder ve bütün hu sesler, bu gürül
tüler deruni facianın merkezini 
ümitsizlik içinde nefesin kesilme • 
sini, uçurumun doğurduğu mestiyi 
husule getirmeğe müttehiden biz • 
met ederler. 

Değerli muharrır Mahmut Ye· 
sarinin yeni bir romanı çıktı. 
"Tipi Dindi,, ismini taşıyan bu 
eser, Mahmut Yesarinin hüviye· 
tinin billurlanmasında büyük bir 

1 enn· · h bir ının er yeni keşfinden 
kiı/ı daha kuvvet bulmuş, musi

baı~: h~r t~r.zı~dan istifade ettiği 
hııiii hıç hınnı kopya etmemiş ve 
~, t n kendisine mahsus kanunla

~)~nı~en. taayün etmiş evsafa 
te 'b Yenı hır sanat haline girme-

&.şlanıılltır a ~ . 
t~at u ıanatın çocukluk devrinde 

erdiği . 'nk' f h ~etr serı ı tfa şayanı ay· 
ır... S ı· . ct, 'b' es ı sınema ortaya çıkın-

ıtı,11 ır kaç senelik çok kısa bir za. 
~e l ıarfında her şeyden istifade 

'ter . 
l'el> feyın yardımı sayesinde 
ki ~Yeni ve kuvvetli bir musi • 

lıı tıı Viicut buldu. 
leL ~ \'e hassas sanatile musiki 

'lllı - • . 
~ &'lllde teceddüt yaratan De -
ı y ''Su""· .. 4 b' . d' ~ı J u, ruzgarı, ta ıatı ın-

~;· dta.hayYijJünde bulunmuş, de
tıbzı'll : bunu yaşatmağa muvaffak 
:.ı ! tdi F k t b ·· · 'I~ old "·· a a , ugun smema· 
cı_ha. ugu. gibi su, rüzgar, tabiat 
~) ltıunıs ve bütün mevcüdiyet
~l' h lllusikinin emrine müheyya 
~d ~de bulunsa idi acaba ne o-

u ... 
Fit 

~(ti .ın lll~sikisinin esası, gürültü .. 
r ıatifad d'I· h l . . l~ded· e e ı ır a e getınlme· 
'llltil' tr,. işte bu esastır ki muvaf. 
~lit et '\>eya ademi muvaff akiyeti 

s· etınektedir. 
lfleın ... 

~qt atograf ve musiki noktai 
~r Lında.n ilk hakiki eser, bir va-
t]t f\\ltnp . h lldaf anyasının reklamını i ... 
~ ~' ed~n, fakat netice itibariyle 

tıeri Yleyı geçerek hakiki bir sanat 
d~ ttı 0 

arak ortaya çıkan "Melodie 
). onde f'I 'd· B d 
'°'t't ifb '' ı tnı ır. u eser e na 
tUl'iil ~ are alınan esas, dünyanın 

t\lfeti 'd' 't k ı ı. 
e n'k 

~l'lerdeı ~oktasından bu tarz e· 
r i'ii .. tnuteharrik ve sesli resim, 

~.... t\iltiiye 'k l · 'k b" k '~ "e psı o OJı ır ıy-

t~i i.~~:k suretiyle büyük bir te
b • t olduın~tur 4\ea 'l: • 

~l'J lıttıde bir . "I . . 
~ \(et\ şeyın go gesmı o 
t tolg ayırarak manidar bir şekil-
~ lca~;e fantazist bir rol oynat 
.ıt{ıla.rı 1 

•• kolduğu gibi hayvan ba-
"ı~ , o ç l . 
~ itr1 e erın yerde çıkar -

)11. lhcını es .. l.. w 

'İle·"' •esler· , neme, gu Uf, ag. 
~ l l>,t 1 de husul buldukça mu 
~ Stl8ın d ~·· t, te . . a aha ziyade kuvvet 
{tıı.1 ••r-ıni b· \(e ltı arttırır. Bestekarın 
~ e"cut · ~ ~'•ıt en manıdar, en mü 
~!'le ~, Yalnız alakadar olduğu 
'"''beh :"et Yermekle kalmayıp 
~irte~et : tarikile psikolojik bir 
ltı. ha.re i' Y;~dıran kabili istifade 

. e trılın.iıt l .. " I .. fi 'l: o an guru tu, ses 
~ '•tek· 'eh Clrı c· 
' itthı. ıuseppe Bcce olan 
•tı 0bilindınk~stase atlı filminde o-
d .. •ıı. e ı Y 1 
1~ 1\ doat 0 arkadaşının ka· 
~il' ,.~t°'Ttto~i ?lduğunu anlıyan a
t lir't lıne baş d.. d .. .. .. 
~e "er on urucu 
~te!t <>la. erek o esnada oradan 
.ı it~ n. hen· ·· · 
11\ı.. '"' Jc ın uzerıne çarp. 

Daus huit jemeı filles en ha 
Leau filminde ses daha az aşıkar 
bir şekilde zapt edilmiştir. Fakat 
musikide vahdete sureti mahsusa· 
da ehemmiyet verilmekle beraber 
gene psikolojik kalmaktadır. Fil
min sonuna kadar bir caz havası 
devam eder. Sonra vakanm kah
ramanı olan kızı bir kabus basar,.. 
Kendisini geceleyin, herkesin ha

karetine, istihzasına hedef olmu§ 
görür, herkesin kendisinden baha 
ettiğine, bunu kulağına fısıldadık
larına zahip olur. Bu esnada mu
sikinin vaziyeti nedir, ne yapar?. 
Musiki bu esnada susar. Fakat hu 

fısıltılar zevk içinde ititiler. ca~ 
ahengini esrar içinde yeniden can
landırır ve bunu bir nevi perdesiz 
sesli bir hayalet haline getirir. 

Musikinin film aanayiine tatbiki 
sinemacılığın yeni bir kuvvet ka .. 
zanmasına ve kütleler üzerndeki 

davetkar tesirine arattırmasına se

bep olmu,tur.Evvelce seaaiz olarak 
gösterilen filmlerin son za.manlar
da ıesli ve musikili olarak tekrar 
yapılmaları bu yüzdendir. 

'lliilde .............. .-... 

Süleyman 
Nazif 
İbrahim AJacddin Bey 'Süleyman Na

zif, , İn hayalını, kitaplarını , mektuplarını , 
fıkralann, nüktelerini tesbit ve tetkik 
ederek değerli bir eser vücude "'etİrmiş o 1 

merhaledir. 

Eserde muharririn, adeta port 
parolJuğunu yapan Macit, ve 

bakkal, saka, kasap, koltukçu gibi 

tipik esnaf ve başkaları hulasa 
Romanın bütün lcüçüklü bü
yüklü kahramanları her gün 
etrafımızda gördüğümüz: ınsan· 
!ardır. Yani siz, biziz, onların 
her bir hareketinde, Jestinde 
hepimizin bir payı var. 

Cemiyetin iç yüzünde kendi 
kendine bir çiğ gibi gittikçe 
büyüyen ve fasılasız taşan beşeri 
haileyi, komediyi, Donkişot ve 

Hamletlerini kuvvetli bir seziş 
ve anlayış ile bize yaşatan mubar• 
rir, kitabının her sayıfasında şe
niyet ile karşı karşıya gelmenin 
ıızısıoı, korkunçluğunu ve engin 
acısını perçinliyor. 

Tüylerimiz ürpere ürpere fakat 
lezzetle, tuhaf bir iç acısile o· 
kuduğumu:z "Tipi dindi,, sefale
tin teşrihidir. Y azıcıoın kalemi, 
çok ziyala bir projektör gibi de· 
rece, derece sörıen bir ailenin .. 
Ye etrafını kuşatan insan haya-
letler inin rublarmı bize açıyor ve 
açhğın şaheser bir tablosunu gös· 
teri yor. . . 

Tipidindi lsveçli Knut Hanso· 
nuo, Nobcl mükafatını kazanan 
"Açlık ,, eserinden bize daha 
yakın ve ondan daha üstün ve 
daha insanidir. 

Izlırapla pençeleşen, sefih fa
kaat kardeşlerini seven, onlar 
için, bütün bir ömrünü feda 
eden asil Macitle genç kızlığının 
en olgun :zamanında mahrumiyeti 
derin bir tevekkül ile kabul eden, 
açlığın, bakımsızlığın kurbam 

kitap Sühulet kitaph anesi taıafindan re-
simli plarak güzel bir şekilde bastırılıp 
çıkarılmıştır. 

Aı:ığıdaki satırları jbrahim Alaeddin 
Beyin eserinden alıyoruz: 

Süleyman Nazif tevkif edilip 
logiJi:z :zırhlısına götürüldüğü va
kit zırhlının ambarında Velit ve 
Celal Nuri Beylere rastgelmiş. 
Bunlardan biri "Bizi belki Mal· 
taya izam ederler.,, demiş. Üstat 
kafiyeye dayanamıyarak derhal 
şöyle söylemiş: - Belki de idam 
ederler. 

temiz Mü:zebherin yaratıcısı Yesari, 
değeri belki daha ilerilerde an
latılacak (Tipi dindi) si ile Türk 
edebiyatında garp roman tekniğini 
en kuvvetli ve usta bir yapıcısı 
olduğunu bir kere daha gösterdi. 

:(. :(. :(. 

( Resimli gazete ) de beraber 
yazı yazardık. Bu haftahk mec· 
muanm sahibi olan Sedat Sima· 
vi Bey, gazetede yazıdan fazla 
resim bulunmasına merakhydı ve 
hatta üstada bile makalelerini 
kısa kesmesini rica ederdi. Buna 
kızan Süleyman Nazif gazete için 
daima şöyle söylerdi: 

- Resimli gazete değil, gaze
teli resim 1 

İbrahim 

1 evfik Fikret' in 
öldüğü gün 

Yarın şair Tevfik Fikretin ö lü· 
münün on sekizinci yıldönümü· 
dür. Galatasaraylılar birkaç se· 
nedir Fikretin doğum gününün 
yıldönümünü tes'it etmeyi itiyat 
edinmiş oldukları içit• yarın me· 
rasim yapılmıyacakbr. 

Şairin ölüm gününü hüzün ve 
teessürle hatırlıyoruz. 

Galatasarayda konser 

. ...................... . 

Darülbedayi nereye 
doğru gidiyor ? 

[Türk tiyatrosuna hedef çizmek, ti
yatronun ınüsbct ' 'e fa} J:ılı olına~ını 
istemek için ötcdenlıeri zaman zaman 
yazılar yazılır. r\ nkarada çıkan .. ,.arlık,, 
mecmuası da son say ısmcl.ı bu tnC\ zua 
dair bir makale neşrediyor. Bahsin et
raflıca 1.onu~ulma.ı tiyatromuzun lehi
ne olduğu için bu makalı:nin bazı kı· 

sımlarını naklediyoruz. Kendi düşiıııcclc· 

rimizi de ayrıca yazacağız.] 

Ayı, Kafatası, Stella (yalnız bir 
gece oynandı>. 

Sene 1931 • 1933 : 9ir ölü Evi, 
Güneş Batarken (yalnız üç gün 
oynandı . ) 

Görülü\•Or ki, ilk iki mevsım
de hemen arka arkaya oynanan 
beş altı mühim eser son iki 
sene zarfında ikiye üçe indi ve 
yerini baGit, hatta adi birkaç 
piyesle operetlere terketti. 1931-
32 senesinde (Yalova Türküsü) 

Her memlekette tiyatro bir 
kültür evi, bir terbiye müesse· 
sesi, bir propaganda vasıtasıdır. 
Oradan içeriye adımınızı atarken 
sıgaranızı' henüz bitmemiş bile 
o'sa, kapının dışında ezer, şap· 
kanızı çıkarır, kravatınızı düzeltir 
ve bir mektep müdürünün oda
sına girer gibi, iSnünüz ilikli, ba
şınız taıanmiş, temiz ve sessiz 
girersiniz. Oralarda her mektep 
küçükler içindir, fakat tiyatro 
büyüklerin mektebidir. 

"Tiyatro büyüklerin mektebi
dir.,. Bu darbımeseli henüz duy
mamış veya kabul etmemiş bir 
memleket için " Orada tiyatro 
vardır,, denemez. Tiyatro bir 
eğlence olmaktan çıkıp ta bir 
ihtiyaç haline geldiği gündür ki 
memleket için faydalı bir uzuv 
sayılabilir. Aksi takdirde faydası 
bertaraf, hatta fenadır, hatta mu· 
zırdır. Çünki ozaman telkin yap· 
maktan, düşündürmekten ziyade 

ve (Saatçi) mevsimin uzun bir 
kısmını yedi. Bu sene ise mühim 
denebilecek yalnız iki eser çıktı: 
Bir Ölü Evi ve Güneş Batarken. 
Geri kalan üç operet, bir vod
vil ve bir komedi mevsimi bitir· 
di. Halbuki bu kış elde mevcut 
üç telif: (Kurtlar, t3eyoğlu 1931, 
Köksüzler) ve beş tercüme eser
vardı: (Bir yaz gecesi rüyası, 

Volpon, Kral Ödip, Anna Kristi, 
Bir Masal). . ~ . 

Bu yılm yegane mühim ha
disesi birkaç gencin ortaya çık· 
maaıydı. Fakat ne yazık ki bun• 
dan hiç kimsenin baberi olmadı. 
(Renkli Fener ) piyesile ( Hiyle 
ve Sevgi) hailesinde Talat, Sabih, 
Sami ve Hadi beyleri zevkle 
alkışlamıştık. Okadar ki; bunlar, 
ayni eserlerde rol alan eskilerin 
bir çok l a rından daha kuvvetli 

masrafmı çıkarmayı, masrafıni 
çıkarmak İstedikçe eğlendirmeyi, 
eğlendirmek istedikçe hafıf, hat-

i dıler. Lakin bu temsilleri husu• 
siyeti ne aynca ilin edildi, ·ne 
de herhangi bir gazetede birkaç 
satırla kendinden bahsettirebildi. 

ta hafifmeşrep eserleri seçmeyi 
düşünecektir. 

Bir tiyatro bu badireden nasıl 
kurtulur? Nasal eğlence olmak-
tan çıkıp ta ihtiyaç ha ı ine gele· 
bilir. Bunu kim yapar? Verecek 
bir tek cevap var: Tiyatronun 
yine bizzat kendisi. 

Halka eğer vodvil göstermez· 
sek vodvilin ne olduğunu bilmez, 
revü göstermezsek revü nedir 
düşünmez. Fakat bir kere gös· 
terdik mi artık bunun öoüne 
geçmek zordur ve elbette ağır
başlı bir piyese zihin yormak 
tansa ötekini hic düşünmeden 
seyretmeyi tercih eder. Halk, 
bir akşam kötü bi~ vodvil
de gördüğü aktörü ertesi ak
şam ağır hir dramda gör· 
düğü zaman elbette ciddiye· 
tini muhafauz edemez, elbette 
onun bir akşam evvelki halini 
düşünür, güler, konuşur, fıstık yer 
işte önümüzdeki açık misal: Da-
rülbedayi halka vodvil göster· 
dikten sonra komediye kimse 
gelmez oldu. Ve opereti gös· 
terince vodvile, revü gösterınce 

de operete müşteri bulamadı. 
Üç saat revüsünden sonra Bü. 
yük ikramiye operetinin hezimeti 
meydanda. 

ünümüzde Darülbedayiin bir 
kaç senelik repertuarı var. Bura
dan her mevsimin en mühim 
eserlerini aynen alıyorum: 

"' "' ~ 
Piyes intihabı meselesine ge-

Jince ... Darülbedayi biç bir sene 
muayyen bir programla işe baş· 
Jamtş değildir. Zaten onun en 
büyük hatası bu programsızlığın
dadır. Gerçi her mevsim başın
da bir takım eserler ilan eder, 
fakat sene ı;onunda ortadaki bi
lançoya bir bakacak o~ursanız 
bunlardan yalnız birkaç tanesinin 
oynanabilmiş olduğunu görürsü
nüz ve bütün bunların yerını 
daha hafif, hatta çok hafif, batta 
çok sudan eserler işgal eder. 

(Köksüzler) piyesi üç sene sı
ra bekler, (Kurtlar) piyesi bütün 
bir sene ilan edildikten sonra ge • 
ne sandıkta kilitli kalır, (Beyoğlu 
1931) piyesi belki de 1941 e ka • 
dar seneleri sayar. 

H er mevsim başında ilan edi .. 
len programların tatbik edilme -
mesinin ikinci sebebi de, Darülbe. 
dayiin daima e n son çıkan eseri 
oynamak sevdasına kapılmasıdır. 
Fransa (Maya) piyesini anlıya • 
bilir. Fakat bizim halk, ona gelin
ceye kadar görmesi lazım gelen 
daha nice nice eserleri tanımadı. 
ğı için pek tabiidir ki (Maya) yı 
anlıyamaz. 

:(. :(. :(. 

Sene 1929 - 1930: Bir kitap, 
Onlardan biri (Dardamel), Mıi
rai, Katil, Gölgelerin yarışı, mat
mazel Yuli. 

Her sene karşımıza daima kar· 
makarışık bir repertuarla çıkan 
bu tiyatronun bir şehir tiyatrosu 
olduğunu, binaenaleyh şehir hal .. 

j kının bütün ihtiyaçlarım tatmin 

1 "''~ arar " . it, 'da. f erır... Fakat son 
~ .• Q renle . b 
~el ll !idd . rı asar ve bayı .. 
~· ıcet' et]ı h l 1)'et• ı ~.!la ' eyecan ı sahne 
t,. ı r-ı .. d. sında 'k" . 
'~I, t·"' ır?. M . ~usı ının va-

ıtrekı usıkı, her an daha 
e§en ~ot" . . • 

(Resimli gazete) bir gün "Ha
yatınızda en mes'ut :zamanım:z 
hangisidir?,, yoJunda bir anket 

tertip etmiş ve üstadada bu suale 

C. H. F. Şişli gençler birliği 
tarafmdan cumartesi gecesi Ga· 
Jatasaray lisesi salonunda bir 
konser verilecektir. • 

Nazif merhum derhal şu cevabı 
verdi: 

- Sevmediklerimin yüzünü 
görmediğim her zaman bayatı . 
mın en mes'ut anıdır. 

Sene ı930 - 1931: Topaz, 
Venedik taciri, Yaşıyan Kadav· 
ra, bir, iki, üç, maskara!ar, Ru· 
ya içinde ruya, bir Kavuk dev· 
rildi. 

1 

etmek mecburiyetinde bulundu • 
ğunu, işte hu sebepten hafif eser • 
le r de oynadığını, ondan devlet 
tiyatrosunun vazifelerini istemeye 
hakkımız c!madığını söylemek i • 
şin kolay taraf ma gitmek dem el< • 
tir. 

•ı• orun sesınr. VPrmPcaİni rİr.a ~tmisti. Sene 1932 • 163l: iş Adamı, Mehmet Cemil 



Hikaye 

Bir salkım •• uzum •• 

Şırak! .•• 
Şırak!... 

Şırak! ... 
Vurdum kamçıyı abmat atım 

dört nala kalktı.. Gün doğan kö
yüne giden şoıede tozu dumana ka 
tarak ko§tu .. 

Köy; kerpiç evleriylet beyaz mi 
naresile gittikçe bir az daha ya • 
kınlaşıyordu. 

Evleri büyüdü, minare uzadı 
1 

yerden inekler, koyunlar meydana 
çıktı.. Atımın ayakları köyün yol 
larını çiğneımeğe başladı. 

- Merhaba Bey! ... 
- Merhaba Ağalar .. 
Köy kahvesinin önünde oturan 

ihtiyar köylülerle selamlattık. 
- Nereye Bey?. 
- Dere köye !.. 
- Yolun uzak Bey, gidinciye 

kadar gün kavuşacak .. 
- Zararı yok ağa, serinde daha 

iyi giderim. .. Eyvallah .. 
- Uğurlar olıun Bey L 
Sağlı sollu çitlerin arkasındaki 

köy evlerinde ak~am oluyordu .. 
Bir şarkıya batladım: 

"At sırtına yan geldim, 
"Çağırdığın an geldim, 
"Güzelliğini duydum, 
"Ben çok uzaktan ld ' ge ım.,, 

Bir fısıltı ...... . 
Bir hareket ... . 
Bir gölge ...... . 
Üzengilerin üstünde ayağa kalk 

hm. 

Bir üzüm çardağı, çardağın al
tında papatya başlı bir köylü kızı. 

- Kız yüzüme ne bakıyorsun? .• 

- Kız bana bir salkım üzüm 
versene!. 

Papatya ba~lı, üzüm közlü kız 
1 

çardaktan bir salkım üzüm kopar-
dı.. Atı.rodan indim. Citin üze -
rinden elimi uzatıp salkımla üzü
mü aldım. 

· - Kız sen bu köylü müsün?. 
Ses çıkarmadı, gülümsedi .. İn . 

ce dudaklarının arasından inci gi. 
bi beyaz dişlerini gördüm .. 

- Kız sen ne güzelsin! .. 
. . . . . . . . 

- Bir az yüzüme baksana kız 
1 

ne güzel gözlerin var .. 
Gene ses çıkarmadı .. 
-Ben gidiyorum kız tekrar bu

radan geçersem, tekrar konuşu • 
ruz .. 

- Üzümler bitmeden gelirse _ 
. ' nız .... 

- Gelirim kız!. 
Ata atladr- At ·· ·· d .. ..... yuru u. 
-- Güzel kız gene geleceg~ im ı 
"A .. t sırtına yan geldim, 
"Çağırdığın an geldim, 
"Güzelliğini duydum 
"B , en çok uzaktan geldim.,, 
Dere köye vardığım zaman ge. 

ce oJmu,, sular kararmııtı. 
- Güzel kız gene geleceğim!.. 

••• 
. Ayni yoldan bir çok kere geç _ 
lı~. Her defasında gözlerim çar. 
dagın altında gözel köylü kızını a
radı... yok!.. Üzümler bitti, çar 
dakta yapraklar seyreldi, fakat 
ben, onu bir daha göremedim. 

:(. J{. J{. 

Bur.ada bo§ bir masa var. 
-:-- Pek ala .. Sen bana bir viski 

getır ... 

Gauon uzaklaştı, gösterdiği ma 
saya oturdum. 

Bir yanda caz tango çalıyor, çift 
ler ortada dans ediyorlardt. 

KimJer var, kimler yok anla. 

Yazan: İsmet Hulusi 
mak ister gibi, dans eden smokin
li erkekleri, tuvaletli kadınları bi
rer birer gözden geçirdim. 

- Viski Beyim !.. 
- Bu akşam ne kadar kalaba-

Jık garson ! . 
- Daha kalabalıktı.. Balo çok 

güze] oldu beyim ... 
Viskiyi yuvarladım .. 
- Oh!.. .. 
Caz durmu§tu. Çiftler, çift çift 

masalarına dönüyorlardı .. 
"At sırtına yan geldim, 
"Çağırdığın an geldim, 
"Güzelliğini duydum, 
"Ben çok uzaktan geldim .. ,, 
İnce bir ses, arkamdan duyu • 

lor duyulmaz bir şekilde söyliyor
du ... 

- Bu da ne?. 
Başımı çevirdim .. 
- Kız sen burada! .. 

. . . . . . . . 
- Kız, şey 

fendi siz! .. 
hanım, hanıme-

Güldü ince dudakları arasından 
İnci gibi beyaz dişlerini gördüm!. 

- Sözümde duramadım... O 
günden sonra lıtanbula geldim .. 

- Ben üzümler bitinciye kadar 
ayni yoldan çok geçtim .. 

Gözlerinin bakışında gönlümü 
hırpalıyan bir hal vardı. Köyde 
çit arkasından bana üzüm salkımı 
uzatan papatya başlı kız, şimdi, 

ondüle saçları tuvaletinin açık bı
raktığı beyaz omuzlarına dökülen 
zarif hanımefendi idi. 

- Burada görüşeceğimizi aklı
nıza getirirmiydiniz?. 

- Asla ... Fakat ne münasebetle 
siz İstanbulda, bir baloda .. 

- Teyzem İstanbuldadir, beni 
yanına aldırdı •• 

- Ne iyi .. 
Gözleri birdenbire bulandı .. 
- Ne fena... Ben bunları hiç 

sevmıyorum... Köyüm, küzel kö
.. ' yum ..... 

Göz kapakları kapanır gibi ol
du.. Kıvırcık kirpikleri arasından 
birer damla yaş süzüldü. 

- Teyzemin yanına gideyim .. 
Geride bir masada kırk yaşla -

rmda bir erkekle bir kadın oturu
yordu .. 

~ :f. :{. 

Atımın gemine asıldım.. Atım 
durdu.. l1zengiler üzerinde ayağa 
kalktım.. On iki on üç ya§larında 
papatya başlı bir kız çocuğu çar
daktan üzüm koparıyordu: 

- Kız bana da bir salkım üzüm 
versene! .. 

V . "' ' - ereyı.m aga .... 
Elinde kocaman bir salkım ü _ 

züm, çitin üzerinden atladı. 
- Al ağa!.. 
- Kızım senin ablan var mı?. 
- Vardı ağa, lıtanbula gitmiş-

ti orada ince hastalıktan öldü .. 
Küçük elleriyle atımın yüzünü 

sevdi, ben de onun İpek saçlarını 
okşadım .. 

Atım başını önüne eğmiş, yavaş 
yavaş yürüyordu .. 

Ağır bir tayyare kazası 
Vartova, 17 (A.A.) - Syena 

cıvarında uçuşlar yapan bir as
keri tayyare, motörüne, arız olan 
bir snkatlaktan, az bir yüksek
likten düşmüştür. Yere çarpan 
tayyarenin molörü patlamış ve 
pilot muaUim diri diri yanmıştır. 
Hastaneye kaldmlan pi~ot lale· 
be de yanık yaraların tesirile 
ölmüstür. 

Tayyareciler 

Paris şehrinin parlak bir 
surette kabulü 

Paris, 17 (A. A.) - Havas 
Ajarısı bildiriyor : Dün, Paris 
şehri, dünya düz hat üzerinde 
mesafe reMorunu kırmış olan 
tayyareci Rossi ile Kodos şere
fine büyük merasim yapmıştJr. 

Saat 16,30 a doğru Josef Iö 
Briks tayyaresi, arkasında yedi 
tayyarelik bir şeref maiyeti ol· 
duğu halde, Parisin üzerinden 
300 metre yükseklikte uçmuş ve 
halk tarafından alkış1anm ıştır. 

Rossi ve Kodos lö Bujeye in
mişler ve orada başvekil M. Da. 
ladiye hava nazırı M. Rot, bir 
çok zevat ve büyük bir kalaba
lık tarafından karş&lanmışlardır. 

Başvekil verdiği bir nutukta 
Kodos ile Rossi ve tayyare ya
pıcısı Beteayoya hükumetin teb· 
riklerini ve bütün milletin hay· 
ranlığım bildirmiştir. 

Kodos ve Rossi, bava nazırı 
ve belediye meclisi reisi M. Fi
ko ile beraber açık bir otomo· 
bilde ve sokaklardan gittikçe be· 
ye cam ve al kışlan a rtao halkın 

ortasıoda ağır ağır geçerek be
lediye binasına gitmişlerdir. 

M. Her yo Bulgaristan 
seyahatinde iken 

Sofya, 17 (A.A.) - M. Heryo 
Başvekil M. Muşanof ve kongre 
murahhasları gazetecilerle bera· 
ber Bulgaristanm bazı şehirlerini 
bu arada PJovdiv'i (Filibe) ziya
ret etmişlerdir. M. Heryo bu 
şehirde Lamartinin şark seya-
hatinde oturmuş olduğu evi zi
yaret etmiştir. 

Belediye reisinin "hoşgeldiniz,, 
sözlerine cevap veren M. Heryo 
bu seyahatinin Fransa ile Bul
garistan arasındaki dostane 
münasebetleri kuv~etlendirece-
ğinden şüphe etmediğini söyle
miş, Plovdiv ve Sofya belediye 

reislerini gelecek sene Lyon 
şehrini ziyarete davet etmiştir. 

Hissi iptal 

Londrada yeni bir madde 

keşfoıundu ! 
Londra gazeteleri hissi iptal için 

yeni bir maddenin ke~f olunduğu· 
nu haber vermektedir. Yeni mad .. 
denin adı Evirpon dur. 

1'1u madde sayesinde hastalar 
bir çok ıztıraplardan kurtulacak • 
lardır. Çünkü evirpon koklanmı
yor, vücude şırınga ediliyor ve o
tuz saniyede tesirini yapıyor. 

Virpon, yirmi beş bin hasta ü .. 
zerinde tecrübe olunmuş ve çok 
İyi neticeler vermiştir. 

Evirpon sayesinde bir hasta 
dört saat beyhuş lıalabilmekte ve 
bu yüzden bir zarara uğramamak 
ta ve uykudan uyanmış gibi uyan .. 
maktadır. 

Amele seyyahlar 
Çekoslovakya dan şehrimize 

gelen Prens Marya vapurile 500 
kişilik bir amele seyyah kafilesi 
gelmiştir. Bu amele seyyahlar, 
rıhtımda • Çekos!ovak tebaasının 
birçok kimseler tarafından kar
rı!anmıştır. Seyyahlar emirlerine 
verilecPk hususi vagonlarla Bul
garistan, Yugoslavya ve Avu3-
turyayı dolaşarak memleketlerine 
d6neceklerdir. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum· 
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Fıtraten §en değilim. Hatta bir 
az "melankolik,, im ... Durup du -
rurken gülmek itiyadım yoktur .. 
Kendimi tebesüm etmeğe zorlıyor
dum.. Eğer güzel tebessüm ede-
mezsem Monmatrin varidatı aza -

diyor.muş. Onlarla alay et 
Bunda haklı idik, fakat biz ~e 1 
lar kadar gülünç değil mi jdı~ 

Meksikadaki kadııl 

lacakmış !.. 

"Meksiko,, da " Verakrüz,, ~ 
dar giderek Meksikalı rekib I 

. almamız teklifi karşısında le• 
Dunuk şehırde İspanyol tavnlı H A b ' b' . f' k i .. . 

1 

ususı ır tren ızı uen 
Kubalıları seyredıyordum.. Bun - d 1 t l 1. k''yler 
l 'f 'f l d' K' b'l' o u epe er, saman ev ı o. . 
ar zaı zaı şey er ı. ım ı ır 1 h d .. .. 1 · • ri f . .. ya omuz suru erı ve sıY 
belkı de hararet bunları boyle sıs- b"l"kl . d M k•İ 
kala,tırmıştı. Günü güçlükle ge-
çirdim .. 

Akşa.m olunca belediye şerefi -
mize bir gali. ziyafeti verdi. Elbi
semi değiştirdiğimden konsolosun 
yüzü gülüyordu. Bir asma bahçe
de nerede olduğu görünmiyen bir 
orkestranın nağmelerini dinliye -
rek yemek yedik .. Bizi oturttuk -
ları kameriye gayet güzeldi. De
nizin serin aktam rüzgarı günduz
kü harareti unutturuyordu. Her ta 
rafta amber kokusu vardı. Gal -
vestonu hemen hemen unutmuş -
tum ... 

Bu güzel amber kokusu İçinde 
Kübalılarla dansettim. Ziyafet 
biterken Mis Küba geldi. Onu 
bir az endite ile bekliyorduk. bu
lunduğu.muz Santiyago şehrinde 

çok güzel gözlü kadınlar görmüf
tük Bu memleketin kadınlarında 

güzel cihet gözleri idi.. Mis Kü
bavı görünce rahat bir nefes aldık. 
Gözleri olıun, şahsı olsun çok adi 
\di. 

Mis ltalya, Mis Kübanın bir ra
kip olamıyacağını görünce adeta 
»evindi. Gülerek: • " 

- Ne tuhaf şey, o kadar kıy. 
metli çiçekleri olan bu memlekette 
bula bula bir vahlya mı bulmu§ -
lar ! .. Dedi .. 

Acaba neye bu kızı seçmi!ler?. 
Bu, güzellik müsabakalarında gö
rülebilen bin bir muammadan biri 

idi. Bunda romantik bir cihet a
ramak abestir. Bu seçmelerin mif
tahı daima bir ticari esasta bulu
nur. 

Ziyafet bitti. Sonunda bir çok 
tabancalar atıldL Kübalılar, se .. 
vinçlerini böyle ızhar ederlermiş .. 
Doğrusunu söyle,mek lazım gelirse 
bu tabanca sesleri beni epey ür -
k"t" • u u .. 

Nihayet Santiyagoyu, pembe ve 
mavi evleri, palmiye ve defne ka
meriyeleri, gürültülü çarşısı ile 
terk ettik. Verakrüze doğru yol 
almağa başladık. 

Verakrüz Meksika dadır. Artık 
Amerikaya gelmiş bulunuyorduk.. 
Bizim leyli mektepte rakabetler 
§iddetlendi. Mis Belçika, Mis 1-
talyaya ve bana, kamara bölmesi• 
nin arkasından dinlediği bir hika· 
yeyi haber verdi. 

Mis ispanya ile Mis Almanya 
konu§uyorlarmıf.. Bunlar birbir • 
lerinin lisanlarını pek te anlama· 
makla beraber kimin dünya güzel• 
lik kıraliçesi olacağını münakaşa 
ediyorlarmış. 

İçlerinden biri soruyormuş: 
- Mis İtalya mı?. 

Öteki cevap veriyormu§: 
- No!. 
Ve bu mükaleme devam ediyor 

muş: Mis İngiltere mi?. No! .. 
Mis Fransa mı?. No!. Mis lspan· 
yamı?. Ya!.. MisAlmanyamı?. 
Si!.. 

Böylece mükalemeleri devam ~ 

o u erı arasın an e .. 
payitahtına doğru götürdü. 
yarısı tren durdu. Hizmet 
zenci, Avrupa güzellerini gö 

azmetmiş olan bir sürü adaJl1 
fından trenin kuşatılmış oldu 
haber verdi. 

Pijamalarımızı giyerek 1 

pencerelerinden göründük. O 
kit bir alkı§ tufanıdır koptU• .. 
kat bu kalabalık insanların g 
endi§e verecek gibi parlıY0 

Bir çok lisan bilen Miı ltal1• 
tiği ibareleri tercüme ediY 
Bunlar end§emizi azaltacak 
yette değildi. Süvarinin bitİ 
ltalyaya göz koyduğunu kabl 
ha söyliyordu. Bir başkası 
kızı beygirle kaçırmak için a , 
fı ile münakaşa ediyordu. 
Mis Belçikaya göı: koymuıtu· 

caba gözlerini bize dikınit olıl 
adamların elinden kurtulabil 
mi idik?. 

Pek güç bir geçit atlatıyo 
Galveston nizamnamesi muc' 
genç kızlar bakire olmalı ye 

larında analıkları bulunmalı· 

buki Meksikalıların düşünce 
bam başka iCl i. Nasıl uyuşu 

di .. 

lş gene uzun bir müzakeıf 
halledildi. Sürüyü idare ed 
ile sürüye göz koyanlar rıi 
uzla§tılar ve yolumuza deYıl 
tik.. İki saat sonra ikinci bit 
ku§atması.. J 

Bu sefer alışmıştık. Teb"ı 
ediyor, asla endişe duymuyo 
İnsan hiç bir zaman kendiııi 
şeye kaptırmamalı. Biz, yedi 
kızdık. Yedi muhtelif milleti 
sil ediyorduk. Hiç birimiz b~ 
dına tasallut edldiğini görd' 
Analıklarımızda buna şahit 
lar. 

Meksikoya bize taaruz e . 
den vardık.. Hazırlanmak# 
saat müddetimiz vardı. 

ıonra yedi milletin bayral<l~ 
bezenmiş sokaklarda arabtJ 1 

!aşacaktık.. l.ı 

Çok yorgunduk. Bu yor~ 
güzelliğimizi iyice darbele ~ 
Buna mukabil milli ve beYl1

1J 
düzgünlere müracaat ettik·1' 

rupa milletinin Meksikod-_l'~ 
messilleri ve ileri gelenler' 
bir salonda bizi bekliY0

;,,. 

Bizet kollarımızın zorla s•r 
yük çiçek demetleri verdil~t· 
aJağıda heyecan içinde i0'/ 
konda gözüktük, bir alkıf 
dır koptu.. En çok: ~ 

"Viva F ransya !.., Di1e JI 
yorlardı. Belki de heyecıJ" 
na öyle geliyordu. J/ 

Nihayet Mis Meksika 1 il 
Yüzünün hututu gayet ııııJ~' ff 
Fakat yüzünde sinirderı ~1 1 

me görülen esmer bir k1~ ~ '.) 
rada da güzellik kıraliç.e•~ / 

d ··~iJ 
babında dalavere dön u~ 
kaktı. 



Macaristan Mektupları 
~ ............................................................................ . 

~ hin izcinin toplandığı 
Macaristanda 

Kırım harbinde 

Ölen Fransız askerleri . 
ıçın merasım 

[ııl J'ii~k izcileri beynelmilel teşkilita 
ahı} olmadıklarından giremediler 

Kırım harbinde ölen Fran11z as 
kerleri için dün sabah F eriköy me
zarlığında bir merasim yapılmı§ -
br. 

F ranıız aef areti ata§emiliteri 
Kont de Courson de la :Viileneu .. 
ve'un riyaset ettiği merasimde ls. 
tanbul Fransız ha§ konsolosu M. 
Dubois, ikinci kosolos M. Pige -
onneau, üçüncü kolordu kuman • 
danı Şükrü Naili Paşa namına Ke
mal, deniz müzesi müdürü Cezmi 

Bügükderede Türkiye Yüzme birincilikleri, 

Veliefendide dördüncü at yarışları 

'~U:aPeıte, 10 (Huıuıi Muhabi

tıııd en) -:- Dünya gençliği ha· 
~i la. çol( yüksek ehemmiyeti 

o anı· . :h k . . b t 1·· zcı are etının u sene 
\ı}iik b" b 

ile '(J ır ayramı vardı. Bu 
e J llnıboree) senesidir. 

lldj~boree, Şimali Amerikalı bir 

kalkıyor ve tapkaaını alıp ıelam 

veriyor. Büyük YC!il tarlanın bir 

kötesinde açılan yolda bir bembe
yaz binek atı üstünde Macar naibi 

hükumeti Horthy Hz. ve kendisi 
ile izcilik hareketini kuran İngiliz 

jeneral Lord Baden Powell, Macar 
İzcilerin batbuğu ve Jamboreein 

Beyler, İtalyan sefareti ata,emili
ter ve ata§enavalleri kolonel Man 

nerini ile kumandan Soldatti ve 
lıtanbuldaki Fransızlardan bazıla• 
rı bulunmutlardır. 

Bugiin muhtelif yerlerde spor 
hareketleri vardır. En mühimmi, 
dün tafsilatını verdiğimiz Türki
ye yüzme birincilikleri müsaba
kalarıdır.Bumüsabakalara Büyük 
derede lidoda saat on üçten 
itibaren başlanacaktır. Diğer 
spor hareketi Veliefendi koşu 
yerindeki at yarışlarıdır. 

Şehir bandosu da rıhtımda hazl1' 

bulunarak milli mar§lar çalacak, 
merasim yapılacaktır. 

Sporcular otomobillerle Cüm • 
huriyet Halk fırkası vilayet mer • 

kezine gelecekler ve §ereflerine 

verilecek çay ziyafetinde buluna • 
caklardır. 

· an nıilı t• • " d·ı· d 1 r .;: e ının ı ın en a ınan 
wvıd·· 

1>1- ur. Manası da, dostane 
'ıı·lllrıa. denıektr.. Dünya millet 

., ~n aenç izcileri de her üç beş 
~ı,1 e" oiı- defa böyle bir beynel
. ckl~boreeye toplanıp ona 

0 Ço ııcilerle ittirak ederler. 
'1 ş· 

0 ftt~~d.i to~l~nılan jamboree izci 
' ş· etı tarıhınde dördüncüdür 

ltlıdik• .. . . . • 
>ittJı 1 dunya ızcılerı Macar 
l'la1 tına Yakın bulunan güzel 
~y a.ı:ı,!~ Maca~ralının. yazın 

ıl .,. lllt havi ola' r~·_ı .. ı·· ·k .... . 
"t , 0 1 " n uauo o oyun· 
V p lrınııılar.. -

J\.l(ıt • L" • "l ~ ı:azelesı munlerem oku-
. bo lrına nıa1Unıat vermeJC için 

~U·· te~ :resmen açıldığı gün Gö
J.. "0Ye Ji 
~~l / areket ettim. Jamboree 
~itti n~~nlıgr tarafından matbuat 
~~-~\!~ürü AnClras_ıY, Mihaly bi-

at \'erdi •• 
J\ •. 

4.-,~rdün .. . d 
,'1Qı~ c:u ünya jamboreesinde 
~d -~-- iktrsat huhranr olduğu 
\re ;ıc 25,000 izci ittirak etmek 
\ 1~· 1 tir-.1( eden izicler arasın
~~;>o izci h'ariçten geldi. Ve 'k eede 44 milletin izci1eri İ§· 
'~d._ ~ektedirler. Bunlarm ara 

' ... ~a, Aıya, Afrilia '"Ame) .. e A' 
~~~ .. 1.: VUsturalyadan gelenler 
~ be Urk İzcileri 'de geldiler. Fa• 
d~il ()f nclnıilel izci tetkilatına 
'>'e .rnadığından dolayi jambo
'- t) ııtirak edemezler. Yalnız 

.. c~e-hi}' 1 J ır er .. 

·~'-~boree iki hafta kadar de • 
t.iı~I' ~ ltacktedir, lıtirak eden iz .. 
\.\,._ enı Budape§teyi, hem de Ma 
~t ltii, rı1rn haıka güzel !ehirlerini 

a,.. e erin· · '\\""- ı gezıyorlar. \.., ,., ··•nt • ,_ ~ 
~'-d &. ner1<eı çadırlarda yafa 

tr. 

baJkumandanı sabık Macar baıve
kili Grof T eleki Pal.. 

İzcilerin önünden geçerek ya· 
pılar önüne geliyorlar, orada atla-

rından inip Horth Hz. ile Baden
Powell kürsüye çıkıyorlar ve birer 

nutuk söyliyorlar nutuklardan 
ıonra. izcilerin milletler geçidi 
baılar. 1Ik olarak Fransızlardan 
sonra 43 milletin izcileri .... Ne 'gÜ 

zel bir manzara. ne büyülC alkış • 
lar !. Bugün yarını alkıılamyor ..• 

Geçitten ıonra Macar nı..ibi hü .. 
kumeti arkaıında toplanan ve bü _. 
tün milletlere ait olan ve binler· 
ce bayraklar, hakikaten bir bayrak 
ormanı gibi .. 

Eevlatlar tehri . 
Geçit eanasında Macar ve Leh 

izcileri ve halyan Avangradistle -

rinin küçük tayyareleri geçit bu 
lunğu y'erin üıtün"de uçtular. 

Geçitten 1onra halk izcilerin ta• 
burunu görmiye çıktı. Milletlerin 
ve onların içinde oymakların ayrı, 
ayrı ordugahları vardır. 

Gödöllö güzel ormanlarında ve 
yaylalannda timdi iki hafta kadar 
25.000 kitilik nüfusu olan ve çadır

lardan imar edilen, fakat telefonu, 
radyosu, ıu yolu ve her türlü mo
dern techizatı ile izci poliıi ". ı. ye 
malik olan büyük bir §ehir var . 

Bu tehir genç evlatların şehri -
dir. Gerçekten bir masal §ehridir . 

Her dünya Jamboreesinin birer 
alameti farrkaıı vardır. Şimdiki 
beynelmilel Jamboreesinin alame

ti farıkası ak bir geyiktir. Bu ak 
geyik Macar ve Hun milletlerinin 

Qi: "~•ima merasimi milli esatirinin mukaddes hayvanı-
-c)'\ik ~'n 'U •çılnıa merasimi hiç bir dır. Büyük Hun ve Macar milletle-

t.'· l\ nutulmaz bir manzara rinin asıl ataları olan iki karde§i: 
91~~- Ota bir 111 d .1 Hunor'u ve Magor'u yeni ve gü. > -..rı, l» ey an, yem yeşı 
t \ıı,r :. ır tarafında büyük tahta zel memleketlere vardıran bir ak 
11,ıı \tgt•· d 
~ 'it, ~ un e ve elli bine yakın geyikti 
t ()" a.~t na"b· h'"k. · k 
~ tltlJa . 1 ı u uemtı, arısı Dördüncü dünya Jamboreesinin 
~ ~a<: rı ıle İsveç veliahti ve ka- ak geyiği de dünya izcilerini bü • 

t' •titr ar ba!vekili Gömböı ile yük harpten sonra dostane bir yol
t~~llı.rı 't~ehuslar, bütün Maca " la daha güzel ve daha iyi bir İstik
t •• ıftrj nınnıı§ adamları, ecnebi b 
"lıl • ccneb· . . ala doğru vardıraın!.. 

J,h ~ri in .. 1 ızcı te§kilatlarının Vegh Jenö 
-~ &ılız F A 'k ~i tıy,h 1 ran11z, merı an 1 =~=~=-=~-..,...-.,-:-:=--=--.,..==--=-=--

Fransız sefareti ataşemiliteri 
Kont de la Villeneuve, mezarlık -
taki abidenin önünde bir hitabe 
söyliyerek ezcümle §Öyle demi§tir: 

"- Buraya gelip kendisini tem
§İI etmekliğimi benden rica eden 

Frans!z maslahatgüzarı namın;, 
bu vazifenin ifası esnasında bize il 
tihalC eden Türk ordu ve bahriyesi 
mümessilleriyle ltalyan ordu ve 
bahriyeainin mümessillerine bilhas 
sa teşekkür etmek islerim. 

Bu toprakta istirahat eden F ran 
sız esker ve bahriyelileri! Siz 
1853 te doıt bir milletin hürriyet 
ve istiklalini müdafaa için gelmit· 
tiniz. Efsanevi harp meziyetleri , 

cesareti, soğuk kanlılığr, yalnız 
dünkü tarihe değil, büyü){ bir şe-

fin çizdiği bugünkü tarihe de ya
zılmış olan, Türk asI<erleriyle yan .. 
yana harp ettiniz. 

Kırım ölüleri! Sizin fedakarlı • 
ğınız, sizin gösterdiğiniz misal bey 
hude olmamııtır !,, 

Bu .sabah da gene F eriköy me
zarlığında Kırım harbinde ölen İ
talyan askerleri için bir merasim 
yapılacaktır. 

.40 Kişilik tramvaylar 
işligecek 

Tramvay §İrketi 40 kişilik tram· 
vaylar yapmı§h. Tecrübeler mu .. 
vaffakıyetle neticelendiği için tir. 
ket belediyeye müracaat etmiş, bu 
tramvayların iıletilmesine müsaa· 
de edilmesini istemittir. Belediye 
bu müracaatı tetkik edip keyfiye
ti Dahiliye Vekaletine bildirecek -
tir. Belediyenin kararı üzerine mü
saadeyi Nafia ve Dahiliye vekalet· 
leri verecektir. 

Y unanistanda 
Diktatörlük mü? 
ATİNA, l 7 Hususi) - Ayan 

Yüzme birincilikleri hakkında 
dün lizım gelen tafsilatı verdi
ğimiz için burün başka şey yaz· 
mıya lüzum görmüyoruz. 

Yaloız şunu işaret edelim ki 
bugünku mücadelenin en fazla 

lstanbul yüzücülerile lzmir yüzü· 
cüleri arasında geçmesi ihtimali 

kuvvetlidir. Istanbula futbolda 
olduiu gibi su aporlarında da 

en kuvvetli rakip sayılan ltmirli 
yüıüzcüferin dereceleri Anadotu 
Ajansının 
Jardır: 

İfaretine göre şun· 

100 
200 
400 
100 
200 
1500 

metre serbest: Alp bey l ,41 
,, ,, : Rasim ,, 3,6 
,, ,, : Alp ,, 6,18 
,,ıırtüstü: Sallhattio,, 1,41 
,, kurbaialama: Alp ,, 3, 19 
,, ıerbeıt : Rasim ,, 30 

dakika. 

Atlama - Sekiz harekette 62 
puanla Rasim bey. 

Fener bahçenin tertip 
ettiği gezinti 

lstanbul, 17 (A.A)- Fenerbah
çe spor ldübünden: Klübümüz 
kazandığı müteaddit ıampiyon· 

lukları teıi'dcn 20 ağustos 1933 
pazar günü bir deniz eğlencesi 

tertip etmiştir. Akay idareıinin 

Pendik vapurile Saat 13, 15 te 
Kadıköyünden hareket edilerek 

YaJova'ya gidilecek ve orada 

eğlenceler, yüzme ve tenis mü· 
sabakaları yapılacaktır. Şampi· 

yonaya iştirak etmiş ıporcula· 
rımızın davetiyelerini almak üze-

re ldübe müracaatları rica olunur. 

DaYCtiyesiz bili istinci kimse 
iştirak edemez. 

Sporcular 
Yarın Rusyadan 
döneceklerdir 

Rusyadan gelecek spor
cularım zzı karşı lam ak için 

lstanbul halkevi reisliğinden: 
Cevdet Kerim beyefendinin re
isliği altında halkevleri namına 

Rusya'ya giden ve orada muvaf

fakiyetli bir spor dolaşması ya

pan sporcularimız l 9·8·933 Cu
martesi günü saat 8,30 da Ga-
lata rıhtımına gelmiş olacaklar
dır. 

Kendilerini karşılamak üzere 
evimize ve kulüplerimize men-

sup bulunan arkadatların a sa .. 
atte rıhtımda bulunmaları Ye 

· lstanbul mıntakasından kulüplere 
yapılan tamim veçbile denizci 
kulüplerin de futaları ile seyri• 
scfain önünde Yapuru karıılama
ları rica olunur. 

Yeni nıali teşkilat 
Şehrimizde eylülün birinden 

itibaren tatbik edilecek yeni 
mali teşkilat hazırlığı hararetli 
ve müsbet bir sahaya girmiıtir. 
Çünkü teşkilat için Maliye vekl-

Jetinden beklenen talimatname 
dün srelmiş ve onun rehberliği 
ile teşkilAt esaslarının teabitine 
başlanmıştır. Te~kiJat komisyonu 

dünden itibaren kadroya dahil 
bütün memurlarla ayrı ayrı ko-
nuşarak kendilerinden kaç sene
lik memur olduklarını ve tabıil
lerinin derecesini öğrenmektedir. 

Sayısı l 200 kadar tutan Istaa• 
bul Maliye kadrosunda esaslı 
değişmeler olacağı ve tasfiye 
işinin memur sicillerinin tetkikin
den sonra tetkik edileceii söy
lenmektedir. 

Hariçten alınacak yeni memur· 
ların sayısı da bu tetkikatın tabii 
bir neticesi olmak üzere mey• 
dana çıkmış olacaktır. 

Defterdarlığın yerine kıim 
olacak murakabe heyetinin kim
ler tarafından teşkil edileceği 
hakkında henüz. resmi malumat 
yoktur. 

Yeni memurluklar için Defter
darlığa verilen islidaların yekunu 
gün geçtikçe kabr>rmaktadır. 

ı,:'lr ilih cenubi Afrikalı, Finlan A ·ı t z · oluyorlar 
ı ~ ·· je 11 1 .. surı er es ım 
'tı • •. it l nera ar a profesor-

meclisinin dünkü celsesinde M. 
Gregoriyadis harbiye nazırı M. 
Kondiliıi, 6 mart hadisesine karşı 
mıı zabitleri ordudan uzaklaştır -
mak fikrinden dolayı şiddetle ten
kit etmittir. 

MOSKOVA, 17 (A.A.)- Türk 
spor heyeti dün tayyare ile Odesa• 

ya gelmi§tir. Heyet Tayyare mey
danında Odesa te§kili.tları ve ma
halli hükumet mümessilleri tara • Yeni bir riyaziye kaide~i 

~I tırrı ?~ Yan avangardiıt teşki
'd '''-•ar, . azası ile Türkiyeden 
1 •t.1) y IZ<:İl ' "h · 
ıt.. !\1 erı, ı tıyar VP. geı ' ("' 
"tlt1 "" d .. . 

~il'ld !tn, k unyanın her diı~ ile 
~ fah.. alabalık.. Bunların j .. e ~ne .. 

~ ~}'Uk &Uzel kadınlar. 
~~ binı tarlanın d' w •• 

~ Ct<:e h ıger uç tarafın 
~İtJ ~~nç, dij llYraklar altında 25 

trı... nya milletlerinin ü • 

'-.au,.. 
l~ti ~ar1n1 alkıthyor 

. ı., lta'Uııki . 
~I Salıy0t· 11 Macar milli far-
' t.ı,~ <Tanrı, nimetini ba

ra. .. ) Herkes ayaia 

BACDAT, 13 (Taymis) - Res
men haber verildiğine göre Asu • 
rilerden 500 kişi yeniden Suriyeye 

iltica etmiıler, geride kalan Asuri
ler Şarka doğru uzanan dağlara 
dağılmıJlardır. Suriyeye geçen A
surilerden 250 sinin silahları elle -
rinden alınmıthr. 

Irak hükumeti, askeri hareka .. 
ta nihayet bulmuf nazarile bakı -
yor. yapılacak iş. asileri birer bi -
rer yakalamaktan ibarettir. 

Dağılan Asurilerin 48 saat zar
fında teslim olmaları için bir be • 
yanname neırolunmuştur. 

fından karşılanmıttır. Fen fakültesi sabık müderris· 
M. Gregoriyadis M. Kondilisin 

şimdiki tasavvurları ile eski hare .. 
kellerini mukayese elmiş ve mev· 
zubahis zabitler ordudan uzaklaş

Türk heyetince Ukraynanm en 
iyi sporcularından bir grup refa • 
kat etmektedir. 

tırıldıkları takdirde cümhuriyet Bir buçuk aydanberi Rusyanm 
rejiminin maruz kalacağı tehlike muhtelif sehirlcrinde muvaffakı • 
üzerine nazarı dikkati celbeyle - yetli maçlar yapan sporcularımız 
miıtir yarm sabah Rusyadan şehrimize 

Hatip sözlerini bitirirken zabit- geleceklerdir. 
lerin ordudan uzaklaşhrılmaların- Sporcularımız sabah dokuzda 
daki hedefin M. Kondilis tariı:\fın • Galata rıhtımına çıkacaklardır . 
dan bir diktatörlük tesisi olduğu· ı Sporcular Halk Fırkası erkanı, fe
nu, M. Kondilisin bu husustaki 1 deraayon azaları, klüp murahhas .. 
kati kararlar vermiı bulunduğunu j ları ve bir çok sporcular tarafın -
ıöylemittir. dan kar§ılanacaklardır. 

lerinden Hüsnü Hamit bey yeni 
bir riyaziye kaidesi bulmuştur. 

Hüsnü Hamit bey bunu beynel· 
milel riyaziye kongresine bildi· 
recek ve kaidenin kendi ismine 
izafe edilmesini isteyecektir. 

Mersin yeni nzahsulü 
Mersin, 17 (A.A) Dün boraada 

Mersinde yetişen yeni mahsul 
iane pamuğunun batmanı 600 
l<uruştan satılmıştır. Ve yeni 
mahsulürı borsaya gelişi müna
sebctile merasim yapılnıı~tır. 
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Liman nizamnamesi yü
zünden bir ihtilaf ç ktı 

De'nİz Ticaret müdüriyeti ile Gümrük 
idaresi Iktısat vekaletinden soruyorlar 

Yeni Hman niıamnam~sioin 

iÜmrük idaruine ve a'ikadar 

makamlara teblığ edildiğini dün 

yazmıştık. 

Oğrcndiğimizc göre liman ni· 
ıamnamuinin teşyi ve iıtikba l· 

cilerc ait o'an l,;mmlarının tal· 
biki'nde Deniz Ti caı et müdüri· 

yeti ile G L.mı ük idar<si aı csında 
ihtilaf çıkmıştır. 

Deniz ticaret mi!düriyeti yeni 
niumnameoin halka mi" şki iit 

değil bi ıakis 'o:culara ve halka 
kolaylık o. ması için taoıim edil· 
diğıni bildırmelıcted.r. 

Müdüriyet ayni zamanda güm· 

rük idaresinin limana dahil ola

cak npurların rıhtıma yanaşma· 

dan <:vvel konlı o:u lium geldi
ğ.ni iddıa etmekte ve Çanakkale 

l:oğazından gelecek vapurların 

Çanakkaleden ıtıt>aren, Karade· 
nizden gelecek vapurların boğaz· 
dan itibaren gemı içinde l<ontrol 

~dilmesi ica p etlığıni i.<riye sür· 
mektedir. 

Gürr ıük idaru 'se l'l=zamna
mcc'c l u l musun t asrih cdildi
ğ · ni ve v. purllllrt rıhhma yanaş

tık tan sonra çıkan ) o ' cu'aı ın 

g i" mrük sa:on atmda rr.uayenc 
ecMectğiudc ı~rar etm-.:kledir. 

Deniz t carel mucH: r ~ycti güm
r~k ıdarcsinin bu ısrarı üzerine 
I.~tasat veka.e.tine müracaat ede-

' ek ne tur elle mu8mele yapıl
ması lazım gc.d iğıni sormuştur. 

Ge~ecek cevaba göre yo'. cu· 
!arın mua)'Cne yerleri ve şekil· 

leri, istikbale ve tcşyie gelen· 
ler in vaziyetleri tesbit ed ı lecektir. 

Misafirimiz M. Heryo 
dün Bulgaristan dan geldi 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
11

- Bulgari~tan seyahatim ÇO~i 
iyi geçti. Türkiye hükumeti, Var· 
nadan buraya beni getirme" için 
Zaferi gönd~nr.elde büyük zah-
met ve l<ülfd ihtiyar etmiştir. 
Çok memnun ve minnettarım. 
Geminiz çok güul! Euraya f ev
kalide bir süratJe geldik. Vaı· 
nadan i'okuz luçukta lıarekd 
etmiştik. Buraya birkaç uatte 

geldik. 

Türk denizcilerinde gördü· 
jUm ikram ve samımiyd.n, on· 
Jaun )Üksek ve loymetli aa"er· 
lik kabiliyetlerinin hayı anıyım!,, 

Bit muharririmiz Üniversel a .. 
janaının bir muharriyile birlikte 
dün akıaın geç vakit M. Herriot'yu 
Perapalaıtaki dairesinde tekrar 
ziyaret etmittir. Bu ıırada Üniver· 

sel ajan11 için makale yazmakla 
ınetıul bulunan ve gömlekle otu • 
ran M. Herriot: 

"- Sizi böyle kabul ettiiimiz 
için heni mazur görünüz. Çok met
gulüm, sizi bekletmek istemedim . 
Bulgaristan seyahati intibalarım 
fevkalid~_dir~ Zafer torpitosile 
yaptığını seyahat intibaları da 
fevlialide .. 

Softa kongresinde buhran i siz· , 
lik, gümrük maniaları ve Avrupa 
Radikal fırkaları üzerinde görü§ • 
tük. Netice umumi memnuniyeti 
mucip oldu. Yakında bu müzake .. 
relerin semerelerini toplamağı ü • 
mit ediyoruz. 

Sof yada ve V arnada yaptığım 
gezintiler esnaıında herke~i işte 

ve çalıt rr gördüm. Bu, terakki et
mek istiyen bir memleket için iyi 
bir i!arettir .,, 
Fransız meb'usunun sözleri 

M. Herriot'ya refakat edtn 
Fransız mab'uslarından M. Ju!es 
Julien ile görü,rnk. Franıız misafi· 
rin Bulgaristan seyahatlerinden 
çok memnun kaldıkları, iyi in
tibalar edindild~ri anlatılmakta· 
dır. M. Herriot'ııua demokratlığı 
ve müsaviliği Bulgarlann sem· 
patiıini ceJbetmİf, Bulgariıtaoıa 
her uğranılan yerde binlerce ki· 

ti sabık fraoıı& baınkilini al· 
luşlamışhr. 

"Beethoven,, isimli bir eıcr 
yazmış olan M. Herriol Sofya. 

da fakir çocuklar menfaatine 
Beethoven hakkında bir konferans 
vermis, lu konlcra nsta 20 bin 
leva kadar hası:at temin edil
miştir. 

M. Herriot I?ulgar:standa hafk 
ile de temas etmiştir. Bir köyde 
yaptığı gezioti esnasında bir kır 

kahves:ndc oturmuş, halk ken· 

disini tanımış, karpuz ve şarap 
ıkram etm iş l erdir. 

M. Herr:ot kralın kardeşi olan 
prensin daveh üzerine Varnaya 
da gitmiştir. 
Torpitomuz ve Varnahlar 

Zafer lotpı loo, uzuo, M. Her· 
rot°}u a:mak üzre Varnaya gidişi 
hallun hararetli tezahüratına ve
sile teşkil etmiştir. Varna halkı 
Jlemiyi ıörmck istcmitler, veri
len müsaade üıeıine halk geroi· 
yi gezmiş, ıiyardçilne izaz ve 
ikram edılmi ş, zabitlerin dcla:e-
ti:e gemi gezdirilmiştir. 

Misafirim iz Hergo 
Dünkü Frar.sızca lstanbul ga

zeksinde (A. Emru lah) imzasile 
bir başmakale çıkmıştır. (Misa· 
firimjz Heryo ve Türkiye) başlığı 
altında neşrcdılmiş olan bu baş 
makalede sabık Fransız Ba,ve· 
kilinin menılc '.;ctimiıe gelişinden 

dolayı memnuniyet hissiyatı iziıar 
edıldikten ıonra den liyor ki: 

"M. Heryo her vakıt TürkivP
nin samimi c!oslu olmuştur. Ve 
doslıuk hayatını izhar etmek için 
bugünld seyöhatini bek!ememiş
tir. Heryo i lk defa Türkiye'ye 
~eldıği zaman Türk mi.Jeti mev· 
cuc!iyet ve hürriyetini müdafaa 
iç n büyük bir mücadeleye gı r-

miş bu!unuvordu. Hcrvo L·u se
yahatten T ürk :cr hak kında çok 
iyi intibalar mu H faza etmişti r. 
Ş'mdi Gazi hazret ler inin rehber· 
ltklrri altında memlekette hasıl 
o'an terakki ve inkişaf safha!a · 
rına yalondan S?Ötmek fırsatını 
bu'acaktır. t:u miJşahededen Her
yo'da fU kanaat huıl olacaktır 
ki Mustafa Kemal Ti.irkiyesi yal
nız dahili lcrakkiyat sahasında 
ilerlemiş deği l dir. Aynı umanda 
beynelmilel mühim bir sulb amili 
dır. Heryo Türkiye'nin Fıansaya 
kaı,şı o 'an ananevi do5tluğunu bi
lır. Araya gc ç ici bir takım badi· 

aeler girmiş o :malda bernber bu 
dostluk mahfuz kalmıştır. Bina-

• 

Kısa tulümevç 

Marconi'nin yaptığı 
tecrübeler 

Roma 17 (A.A)- ltalyan aka· 

dem"sin in dün yaptığı lop'anhda 
ayan dan Marconı'nin kısa tulü 
İnevç 'er hakkındal<i son tecrü· 
bele rme dair ehemmiyetli beya· 

nalla bulun:nuşur. 

Hava korsanlarına kar 
harp ilanı 

Moı rco,i ' nin bilhassa lSO kHo 
metrrhk bir sabada 60 :;a ı ti-

Bir yıl sonra 
yüksekten 

tayyareler yedi 111 
uçabilecekler ... 

rr.etrcl k tulümevç'er i e 
te 's·z telgraf ve telefon 

berelerinde elde ettiği 

n c t=ce!cri anlatmıştır 

)'ô ptığı 

muha

değerli 

Marconi ileride yapacağı daha 
bc:ı ş•ta tccrübe'er bittikten sonra 

1.ullandığı usul ve elde ettiği 
net ce. ~cr bakl<mda etrafla bir ra
por ncşrctlcceğini söylemiş. bu 
ncl ic e!er in te!siz muhabirleri sa· 
ha sır.da çok mühim bir iler i 
adımı teşkil edeceği ümidinde 
o'duğunu da i'ave etmiştir. 

Büyükadada kumar 
Evvelki akşam Büyükadada 

Alinin kahvesinde "umar oyna· 
makla meşgul o'an Bartınlı Meh
met, Mustafa, Remzi ve arka
daşlan yakalanmışlardır. 

S1vas bele.digcsinin . 
genı pınarı 

Sıvas belediyesi belediye kar· 
şısındaki eski kepenek pınarını 

kaldararak Sıvas • Erzurum hattı 
müteahhidi Mühürdar zade Nuri 

Son günlerde lngihcre, Fran· 
sa ve Belçika arasında bir takım 
hava korsanlarının kaçakçılık yap 
makal meşgul oldukları anlaşılmış 
ve bu üç devletin bu çeşit korsan • 
!ara harp ilan etmeleri kararlaştı
rılmıttır. 

Kaçakçılık yapan tayyareleri e
le geçirmek için takibat yapılmak 
tadır. Bundan böyle kaçakçı tay· 
yare görüldükçe mitralyözlerle 
mücehher seri bir takip tayyaresi 
hareket edecek ve bu kuYvct fyan 
sa, İngiltere ve Belçika taraf m • 
dan hazırlanacaktır. 

Tayyarelerin en çok kaçırdıkla
rı mallar; ipek, içki, tütün ve 
kokulardır. 

Yüksekten uçacak 
Geçenlerde tek başına devri a· 

lem yapan tayyareci Villey Poıt, 
tayyareciliğin önümüzdeki yıl için· 
de ne kadar terakki edeceği hak· 
kında mühim beyanatta bulundu .. 
Mister Post diyor ki: 

el' "- Arzın sathından ye ı 
'Yükselmek imkanı hasıl old 

·ıe ıonra saatte 300 den 700 ını 
dar süratle uçmak imkanı bıı5 

• 11 lacaktır . Bu çeşit tayyareler• d 
cularr kapalı kamaralar içİll . 
çacak ve teneffüs için kafi ırı• 
da oksijen taşıyacaktır. 

iki sene geçmeden tayynr .. 
.. h" d "" 1 1 J1 5ıfl en mut ıs usman arı o a 

yenecekl~ ve. aletlerine gü'·e~ 
bir tarafa bakmadan uçae<"l 

dır. ~ 
Tayyarelerin bir ha~mı el~ . 

• ""ıe dır. Bunlar tayyarelerın u 
birikmekte ve tayyarenin h'1 

tine mani olmaktadır. Bu dş 
taraf edilecektir. 

Ben tayyareciliği yükse:!~ 
icin bi.itün kazancımı harç e 
ğim.,, 

Mister Post ileride yapa~'1 
ler hakkında bir §ey söyle~ 
ve bunu gizli tutmayı daha 
sip görmüştür. 

Beyin lıtanbulda hususi yaptı· M ı • f • ı • • ı 
rarak meccanen gönderdiği me- ısır 1 mısa ır erımı 
murlarla yeni ve güzel bir pınar 

yaptırmıştır. b •• E · ı J • Jgf 
B. b .. .. d ugun ge ı e ge ıyor 

ır orç yuzun en 
yapılan cinayet (Baş tarafı 1 inci sayı:.ıfda ) lar, matbuat mümessilleri ~ 

beli·, Suadı'ye gezilecek, '"k""am ü- bulunmuşlardır.. j (Baş tarafı 1 inci sayıfada ) "' T v:, 
caddesinde bakkal Niyazi efen· zeri Turing klüp Park otelde bir Ziyafetten sonra. heyel 

d • · k f ı - k B b k ziyafet verecektir. Kar•ıyakaya .,.iderek kız f11.ıl~ , ıyı c i gosterere a çe apı- :r • r, 
da Celal bey bananda sarraf Pazartesi günü Çamlıca ve Bey· mektebiyle dilsiz mektebİI1 1 " 
Menleş Kasavi efendiden 60 Hra lerbeyine gidilecek, Matbuat ce • mişler ve akşam üslü ayni ~ı.Y 
borç para almışhr. Zihni aradan miycti bir öğle yemeği verecektir • lıtanbula hareket et.mişlcrdif 
birkaç ay geçmesine rağmen bor· Misafirler• pazartesi akfamı Yalo- ' 

cunu ödiyememiş, Kasavinin mü·f vaya gidecekler, ertesi günü lstan- Otobüs seferıetl 
racaatlarım da reddedınce sarra bula dönerek Ankaraya. hareket ~ 
icraya müracaatederek haciz ka· deceklerdir. 
rarı almışhr. Menteı Kaaavı ya· 
nında icra memuru olduğu hal- VAKiT; kardeş ve dost his -
de Zıhnmin Feri köyündeki dük- leriyle bağlı olduğumuz Mısıra 

kanına gitmiş, eşyaların kaldı- mensup aziz misafirleri selam 
ralmasına başlanmıştır. Bu vni- lar ve "Ho, geldiniz!,, der. 
yet karıasında Zıbni Menteı K;a-
savıye: 

- Paranın yarısını vereyim de 
haczi kaldırın dıye yalvarmıştır. 
Sarraf bu söılere inanmıyarak 

hacz=n yapılmasında ısrar et· 
miş ve eşyayı kaldırtmak üzere 
b'r araba aramıya çıkmıştır. 

Zihni iş in gittikçe sarpa sar
dığını anlayınca Mentcş Kasavi· 
n n peşine tal<ılmış, dül<ka,dan 
100 metre kadir unklaşınca 
bıçağını çekerek Mentcş Kasa· 
vinın üzerine ah.mıştır. 

Yahudi sarro&f bemeo feryadı 
koparmışsa da genç Arnavut 
bıçağını s rrafın göls.iae sapla· 
mış, Menteş Kasavı kanlar için· 
de yt!re yuv.ulaomı,hr. Z bni 
sarrafın yere yuvarlandığını fÖ · 
tünce kaçmış, sJtraf oto'llo'>ille 
hasbneye kaldırılmışhr. 

Menteş Kös .vi bastanede bi r 
saat sonra ölmüştür. Katil Mec:
diye l,öyünc'e saklandığı b ir ev:fe 

yakalanmıştır. 
Z ıhni cincıyeti itiraf etmiştir. 

enaleyh bu aostluğa büyük bir 
kıymet veren 1 ürk iye ikı mem
leket araıındaki dost uğun da

ha möfıt bir tekılde dünya 
sulh una hiznet edecek ıı..ar ette 
takviyesini arzu eder. 

Mısırlı münevverlerin bu ziya .. 

reti Türkiye ile M111r arasmdaki 

karşılıklı dostluğun, bir kere daha, 
tezahiirüne ve iki memleketin bi -

ribirlerini daha yakından tanıma· 
sına bir vesiyle teşkil edece-ktir. 

Heyet İzınirden geçerken 
lZMlR ,17 (A. A.) - lskcnde

riyedcn bu sabah limanımıza ge · 

len Ege vapuru ile Mısırın belli 
başlı doktorlarından ve gazeteci • 

lerinden müteşekkil bir heyet gel
mi1Lir. 

1 
Halkevi idare heyeti tarafından 

karşılanarak şehre çıkarılan heyet 

azası , vila yeti, belediyeyi ve Halk-
cvini, erkek muRllim mektebiyle 
san'atlar mektebini ziyaret etmiş 
ve Gazi h~ykcline çiçekler koy .. 
muşlardır. 

1 

Heyet şerefine Halkevi tarafın
dan birinci kordonda .şehir gazinc· 

sun da bir öğle ziyafeti verilr.ıiş -
tir. 

Ziyafette vali Kazım Pa~a ile 
belediye reisi, Halkevi idare heye-

1 

li reisi, C. H. Fırkası idare heyeti 
reisi, boro reisi, memleket hasla .. 
hanesi bafhekimi ve bazı doktor • 

(Baş tarafı 1 inci sayıf:ıC~ 
Her gün binlerce insan ~e11",ıt" 
şimendiferclen, tramvaydıu" ı/ 

rak otobüslere atlamakta ,·e ıY f' 
daha çabuk, hazan daha ııc 1~ • "h e mek için otobüsleri tercı 
tedir. .1'J 

1'cc• 
Sabah ve akşamları Sir ~ 

sİ."!ll, Kadıköy, hele cumtt ,.e ~/ 
günleri sayfiye civarla~113bi' V 
otobüs istasyonları müthıf 

labalıkJa dolup boşalıyor· b" 
d oto ~ Bu vaziyet kartısın a l 11~ 

hakkındaki nizamların ço .' 
c1ır· I tırılması lazım gelmekte .. , 
ıobil 

Filhakika çok defa 0 .. t' 
vislerine bel bağlıynn iş s~;eı\1 
?eri bunların intizaınsıt ~ 
son derece ~ikayetçidirlcr· lıt" 

ı · · balı 0 
tren veya vapur a ırlı bİf ' 

büslerdc bu intizamsızh~ ete 
larmı üzüntülü bir ''"ııY \' 
~ifrmektedir. ıı ,/t~ 

Ç.. ı .. b .. l "ın kıı.lkıtıt.ı'~ .. un tu oto us er )'e J ıf'' 

leri belli değildir, vapurka Jıı 1'~ ~ıo 
t & ,,...e 

icin bazan yanın saa t ~tv' 
~ J<e 

on dakika kala hare ti\1 
mahzur görmezler. . eıılt ıı' 

.. bı11 ıJilf 
Bir de otobuslerc . de (~1 

istirahati değil, selanıet~if;Je"011ı' 
.. k . d · r 1 S ,ıı ı.ı nulme ıcP:' c ıyo · yıı't . 'O" 

- b ) d ' "•eGC J · ııl la a.lmıyacag e e ı., ·11o
1" 

. - . b• 
otobüslere 24 kışının 
defa i:Örülmektcdir. 
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Bütün Kitaplarınızı 

y şt 
Yıl Bu 

C--) KIT c , 
Kitaphanesinden Alacaksınız ! 

Maarif Vekaletinin bütün neşriyat., ortamektep ve lise kitap

tan ilkmekteplerin tarihleri ve başka kitaplar.... Bunlar yalnız 
bizim kUtUphanede ve Uzerlerinde yazdı fiatlerle sabhyor. 

lstanbuldaki talebe ile velileri, mektep müdürleri istediklerini 
bu yd yalnız Ankara caddesinde Vakıt kütüphanesinde bulacak· 
lardar. 

TUrkiyenin her yerindeki mekteplerin ihtiyafjları ifjln de umı11t1f 
satıcı (Vakıt) kütüphanesidir. 

(Vakit) bu yal ortamektebi ve lisesi olan her yerde bir 9atlf 
merkezi kuruyor. isteyenler kitaplar1nı yine üzerleri nde yazılı flat'° 
lerle bu merkezlerde bulacaktlr. Bunlar1n adreslerini yakında .,11-
direceğiz. Şimdilik Maarif Vekaleti mektep kitaplarının adlarertlf 
fiatlerini, mektep sınıflarına göre ay1rarak atağıya yazıyoruz: 

İlkmektep Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
4 Uncu sınlf &(Orta ve Lise3) 11 (Lise 3) 

Kitabın atlı Müellifi Kuruş Kitabın adı Müellifi Kuruş Kitabm adı Müellifi Kdfllf 
Çocuklara teganni dersleri Zeki 40 

65 
Ahlak Mustafa Namık 9'J 

Tarih I Maarif Vekaleti 15 Biyoloji Maarif Vekaleti 9'J 
EY idaresi l.Hilmi 40 Edebi kıraat nümuneleri 111 Halit Fabri 70 Aniyoo Ye katiyon Nakiddin 

5 inci sınıf Fen bilgisi III Maarif V ekileti 50 Cebir 1 M. Halit ı45 
MüeUifi Kuruş Medeni bilgiler il Recep 50 " 1

1
1
11 

•• lsD 
Maarif Vekaleti 15 Ortamektep tarihi ili " 1. Hikmet 170 

M il• k l • Riyaziye dersleri 111 Edebi yeniliğimiz 1 Iımail Habip )20 

Kitabın adı 
Tarih ll 

ua ım me tep erı u ıs5 
10 Uncu Sınıf Ev idaresi 1. Hilmi 40 " " " " "' 

Estetik Suut Kemalettin ~ 
Kitabın adı Müellifi Kuruş Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim ı25 

Beden terbiyesi Selim Sırrı J 20 75 
Çctcuk rubu lbrabim Alieddin 135 9 (Lise 1) " (Edebiyat şubesi için " " 

Kitabın adı , MüelJifi Kuruş Hendese 111 Nazmi ve Hilmi 65 
Sınıflara göre tasnif Cebir I i. Hikmet 85 içtimaiyat 7~ 

6 (Orta ve Lise 1) Fizik 1 Kemal Zaim 90 Kimya 111 Nakiddin 120 
Kitabın adı Müellifi Kuruş Hayvani teşrih Seraceddin loO Kozmoğrafya Ali Yar 12f 

Edebi kıraat nümuneleri 1 Halit Fahri 45 Hendese 1 Nazım ve Hilmi 90 Mantık Hasan Ali ıoO 
Fen bilgisi Maarif Vekaleti 50 5'7 
Medeni bilgiler ı Afet 50 Nebati teşrih Hayri 75 ,, Tezer ~ 
Ortmnektep tarihi f {Basılmaktadır) Tarih Türle Tarihi Tetkik Cemiyeti 140 Medeni bilgiler il 
Riyaziye decs:eri Maat if Yek ileti 55 Sınıflara göre tasnif Metinlerle muasır Türk edebiyat tarihi 1 M. Nihat ~~ 

S fi .. t .f " " " " " il ti .. ı 
ını ara gore asnı 10 (Lise 2) Metafizik Suut Kemalettin P 

7 (Orta ve Lise 2 ) Kitabm adı Müellifi Kuruı Mibaoik acraleri Hayri ve Naımi tı# 
Kitabm adı Müellıfi Kuruş Büyük devletler coğrafyası Behçel ve Faik Sabri 215 Müsellesat Ali Yar 12S 

Biyoloji 1 Maarif Vekaleti 65 c b il ıı.A 
Ed b e ir i. Hikmet 75 Tarih IIl Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1.p"" e i kJraat nümuneleri il Halit Fahri 55 
Fen bilıiıi il Maarif Vekileti 50 Fizik il Kem al Zaim 125 ,, IV ,, ,, . ,, ,, 1 
Medeni bilgiler I Afet 50 Hendese il Naımi ve Hilmi 65 Tersimi ve terki mi bendeıe dersleri Lutfi ~ 
Ortamektep tarıhi il (Basılmaktadır) Jeoloji 1. Tevfik ve Malak 125 Türk edebiyah antolojisi Ali Canip ~ 
~raziye dersleri il Maarif Vekaleti 55 T.arib il T~rklarihi Tetkik Cemiyeti 170 Umumi filozofi Zekeriya ve Hatemi ~ 

• lllllmWaMlllD Karaciğer - Mide • Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'io tedavisi için mllimlillllfilillfilllill~OO • ' 
~ . 1 

~Tuzla içmeleri •Sarkın Karii had İ 
= En Son Konforlu Yeni Otel -7'ansiyon - Lokanta - Plaj e 

- ttrergün Köprüden saat 6,30·7,35-8,20·10-11·13,15·15,10da Haydarpaşaya giden 1 
vapurlartn trenleri ve cumalar1 ilaveten sabah 7 vapurunun treni ifjme fi 

membalarına kadar gider gelirler. ~ 
= 

• ı ınııımnııoınıaıınmm•mıllllll!lillllliilllllıııınııı~ııııınıı~~ııııınııaıı~•ııllllıı~ıııı~ııllll~w&ııııoomnıırııııııooııoomı~llllıınıııı•: • 
Nafıa V ekiletinden : DOKTOR 

Hafız Cemal 
19 ~ 22 Ağustos 933 tarihlerinde saat ] 5 de icra edilecek 

olao beşııer bin metre mık'ap balast münakasaları ilanı abare ka- Dahili haıtalıkları müteha11111 
dar lebir ~ilmiştir. (4123) Divanun1n N. 118 Telefon: 22398 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon - Sandıklı yolunun O + 000 - 63 + 000 kilometrt 

!eri arasında muhtelif açıklıklarda "11181,, lira bedeli keşifli'~ 
kiz adet köprünün beton arme o larak inşaları 13/ Ağustos/9 • 
tarihinden itibaren 6/Eylül/933 tarihine mtisadif çarıanba gOO 
saat 15,50 de kat'i ihalesi icra kılmmak üzere kapalı zarf ~ 
lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ıekiz metre veya el• 
fazla açıkhkta ve Beton arme köprü yapllklarma dair veıik• i~ 
raz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuı bir fen memuru • 
tibdam edeceklerine dair teminat vermeleri meşruttur. Ketifıl' 
meyi görmek ve izahat almak isteyen taliplerin encümeni v;ıt~ 
te ve Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri ilan oıuo 

(4190) 

, .. __ , .. ,,, ____ , ... ~,-"''""'-"""""""""'_".""'"-'~ .. "-"~-'~'-"-'"''"'~"""-""""-"" ----· _,.nıııııııınııuınıımıı 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalar lür~ Rnoninı ~ir~etin~en: 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan aı 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunızdıt 

::at::ı~:aç::::~ Kristnl · loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 8an~ı~tn Küp ~e~erin Kilosu 39 ,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanb'!-1 haricindeki yerlerden yapılacak .s~pa .. 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan ıtıb~
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sı
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tanıanıııı• 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf , 


