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lürkiye Yahudilerinin 
lürkleşmesi etrafında 

de ~on günlerde memleketimiz· 
~ki Yahudi münevverleri arasın
~eni bir hareket baıladı. Bu 
!'iiıtii ket, Türk dilini, Türk kültü
laıacı· 1 Türk ülküsünü Türkiye ya
tid· der~ araımda yaymak gayre· 
ol ır. Şınıdiye kadar resmen Türk 

"1 Yahudileri bundan sonra his• 
~l\ de Türk yapmağa çalışmak-
ll'. 

hüviyetini de muhafaza etmişler· 
dir. Türk dilini resmi dil olarak 
kabul etmekle beraber ana dili 
derecesine götürmemişlerdir. Bu
nun için yahudi münevverlerinin 
ekseriıi tahsillerini ecnebi dilile 
yapmışlardır. Bu suretle Türk 
kültürüne karşı yabancı kalmıf

lardır. Gene bu vazıyetin netice
si olarak Türk ülküsüne dahi ta-

Vakıa memleketimizde bulu- mamile intibak edememişlerdir. 
tltn Yahudiler, esasen rumlar ve 
;rıneniler gibi kütle halinde şu ve 
'huıekilde siyasi emellerin icra· 

··ll!l tid \rasıta olmamışlardır.Onlar ik 
le. llr ınevkiine gelen hükumete 
d rıı sadakatten ayrılmann§lar
" •t, Fakat bize bu !!abahki kanuni 
e lnecburi mükellefiyetleri ifa et 
?'~kten ibaret telakki ettikleri 
'Sın. T·· k · · · d k 11' -......__ur camıası ıçın e e a ıyet 

Türkiyede Osmanlı impara .. 
torluğu gibi dini esaslar üzerine 
kurulmuş bir siyasi idare hakinı 

olduğu zamanlar için yahudilerin 
bu içtimai vazıyeti pek tabii idi. 
Fakat imparatorluk idaresi mün
kariz olup ta yerine laik Türk 
c:ü.mhuriyeti teşekkül edince bu 

Mehmet Asım 
(llcvamı 4 OnC'U uyıfada) 

Kadınlar, hangi yaşta caziptir? 

Galip Beye göre 
karısının yaşında! 

"\'akına geldik amma .. Eskiden ufki 
)tİirürdüm, şimdi aınudi yÜrÜyorum" 

mmımmııımıı~mıooıııımıı 11111ım11111ııı1111nıııımııım 
Yüksek bir Alman zabitinin görüşleri 

VAK ı T' ı n Yeni şimendifer hatları-
0 Bayram O mızın askeri kıymetleri 
Hediyeleri " 
Ramazanın Birinci S A L 1 
QUnUnden itibaren rteşre
deceAimiz Kuponlar1 Top .. 
layan BUtUn Okuyucuları
mıza Bayramda Muhtelif 
• •• Hediyeler Verecejiz •.• 

Kuponlarımızı 
. . . Biriktiriniz ... 

IB!llllllllll 

Tramvaylarda Er
kekler ve kadınlar 
lıtanbul belediye meclisi tarafın

dan tramvaylardaki ön iki sıranın 
kadınlara tahsisi teklinde devam 
edip gelen usulün kaldırılması hak 
kında verilen karar henüz tatbik 
edilmiyor. Bunu kaydeden bir ar • 
kadaıımız o kararı tenkit ediyor: 
"Eıaıen bu karar kadınlara kartı 
mevcut olan bir hürmet eserinden 
kaldırılması demekti..,, diyor. 

Türkiyeye tecavüz eden, 914 sene
sindeki tehlikenin iki misline 

maruz olacaktır .. ,, 
Başvekil l smct Paşanın takip et

tiği demiryolu siyasetine biraz a
çıktan, biraz da gizliden gizliye 
itiraz edenler oldu. Dünyanın her 
tarafında otomobilin ve kamyo -
nun mevcut demir yollarına şid -
detle rekabet ·~ttiği bu devirde şi· 
mendif er inşasının muvafık olup 
olmıyacağmr soruşturanlarımrz az 
değildi. Tabii bu itirazların ve so
ruşturmaların manası yoktu. Çün
kü memleketimizi Avmpa memle 
ketlerindeki motör - demir yolu 
rekabetine karıştırmak doğru de
ğildi. O itirazlan yapanlar mem -
leketimizdeki iktisadi ve askeri 
ahval ve şeraiti nazaıi dikkate al
madan yalnız A vıı.ıpayı göz önün 
de bulunduran kimselerdi. Halbu 

( De\'llmı ' Oncft eayıfada) 

Iktısat ve Tasarruf Haftası 

)l ''Hanımlar, efendiler .. ;.., . .:B~i.;zj~İ-~5iiiiiıiilıiii 
.n-ocaıu;-ı nede teiDii ettıiı· 

Biz bu tarzı mütaleayı doğru 

bulmuyoruz. Çünkü tramvaylarda 
~""""""""""'mıan..... l1ll"5r •ıranın tah 

Bugün en güzel vitrin 
müsabakası y~pılacak ~ız ~aciaları, yahut mut .. 

ikelerı - Dram, komedi de - • 
~~k için söylüyorum - daima 
'li l>r · · y ı, ı ırınz. ani iyı hır netıcey-
İç:· 'Yahut, tatlıya bağlarız. Onun 
h·'", ıinemada da bunun böyle 
~~esi lazımdır. Bir yastıkta ko
~ hrıtz, yavrularım! (Amirane, a 
ıill" }:,-
) tr sesle, kollarını açıp kapı· 
ll"lk) perde! . . ,,. 

h liatırladımz mı? Canım nasıl 
~ltırlıyamıyorsunuz? Hele bir zih 
l tlİzi kurcalayımz. Eğer, geçen .. 
erde ·· t ·ı b. 1. f.l · "1'· goı erı en ır yer ı ı mı gör 

t' "!•eniz, umarım ki, orada ar-
ıat u w 1 tagı muvaffakıyetle yaıatan 

s:kC.lip'i kafanızın içinden çekip 
) llracak, gözlerinizin önüne koo. 1. Galip Bey 
"caksınız.:. - Bir kadının en çok cazip ol-

"' "' "' duğu yaf nedir ıizçe? 
Sık Akıeıuvar ... Depo... Sahneye Parmağını ıakağına dayadı. E-
\" an nıerdiven ... Kapıcı Ahmet lini yeleğinin koluna geçirdi. Göz 
,:a.rıın odası ... Fakat biliyor mu- kırptı: 
ı. tıııa? Sanatkarların hizmetine ı <Devamı 3 ıncı aydııda) 
"'kan k "" MIUlpttttttatltmlhltllllllfttl•atHtmtntttılWIUtill•l*""""'"""'""llllftHIHll ....... 
t\e b" . apıcı Ahmet agamn odası Uyanan Asya .• 
b Uyuk hususiyetler taşır! .. Bu - fcaebl karlkattlrl -

'••k ta bo vanlı loş odada, dıvarları 
~~1danboya kaplayan yağlı boya 

olar vardır ... 
l'1 kŞehir tiyatrosunda çalışan e .. 

e tar 'h . b.. ı tıyarın ruhuna, sanki, 
"l° D"' 

lrr .u . .: i~inde haşır neşir olduğu 

t. ••tlerin sanat sevdası ır. sınmış -

t. Calip Beyle konuşuyoruz ... .... 
~i.:Ö A~ efen.elim, öyle meşgulüm 
tid· nunıüzdeki cuma Ankaraya 
ll,k;.0~z ... Bir hafta içinde, An .. 
leti ııtı, Bora, Üvey baba, Gölge
ht'tJ.11 Yarıtı, Zor nikah gibi beş °"' 
~ite ~karnıak lazım... Bir dakika 
J.t,ı,.,,urup dinf enmeden prova .... 
eli.- L anı Prova ... Anketiniz ne • 

l\llZunı? 

. Anupa aklnu lıafma almaz• .b7ama 

ı,tnt ~ok ln>la~ obıeaktır • • , 

sisinden vaz aeçilmeıi bu usulün 
kadınlara mahsus bir imtiyaz te -
li.kki olunmasından değildi.Tram 
vaylara girip çıkmak meselesinde 
intizam temin ebnekti. Ve bu u • 
sul kaldırılmadıkça bu intizamı te 

1 
min etmek imkansız idi. 
· Filhakika kadınlara tramvay 
rın ön sırası tahsis edildiği zaman 
tramvaylara kadınların ön taraf .. 
tan erkeklerin de arka. taraftan gi 
rip çıkmaları bir usul olarak ka -
bul olunmuf tu. Bu usulün neticesi 
tramvaylar durduğu zaman hem 
önden, hem arkadan giren ve çı • 
kanların kartılaJması ve çarpması 
dır. Nitekim bugün dahi bu hal 
devam edip gidiyor. Belediye mec 
Jiıinde verilen son karar bu halin 
önünü almak maksadını istihdaf 
ediyordu: Çünkü bu karar muci -
hince kadın olsun, erkek olsun her 
kes tramvayların arka tarafından 
binecekti, gene kadın olsun erkek 
olsun herkes ön taraftan inecek 

' bu suretle durak yerlerinde tram-
vaya binenler ile inenlerin kartıla 
şıp çalıımalarmın önüne geçile • 
cekti. itte kadınların oturmaları 
için öndeki iki uranın açık bırakıl 
maıı usulünün kaldtrılması fikri 
bu usulün tabii bir neticesi idi. 

Fakat gariptir ki, İstanbul bele
diyesinin kararı - aradan hafta. 
lar geçmiı olmasına rağmen -
hala tatbik mevkiine bir türlü ge
çemedi! 

22 Saattenberi müzakere 
ediyorlar! 

Londra, 15 (A.A.) - Avam 
kamarası hala itsizlik meselesini 
müzakere etmektedir. Bu müzalce
re 22 saatten fazla bir müddetten 
heri devam etmektedir. 

Dün lktısat ve Tasarruf hafta· 
sının dördüncü günü idi. Cuma 
ve herkes te boş olduğu nazarı 

dikkate alınarak çok güzel bir 
proğram hazırlanmıfh. 

Fakat hava çok yağmurlu oldu
ğu için maalesef proğramın biç 
bir maddesi tatbik edilememiştir. 
Yalnız dün akşam radyoda Medi· 
ha Muzaffer Hanım tarafından 

bir konferans verilmittir. Bugün 
müsabaka heyeti tarafından İs -
tanbul, Beyoğlu ve Üsküdarda 

müsabakaya giren esnafın vitrin • 
leri tetkik edilecektir. 

Cemiyet bankalara gönderdiği 

bir mektupta kumbarası olanlarla 
yeniden kumbara olanlara mah -
sus olan müsabakanın devam et• 
mekte olduğunu bildirmittir. . 

Üniversite talebeleri tarafın • 
dan da her sene olduğu gibi hu 
ıene de kanunuevvelin sonuncu 
gününde üniversite konferans .aa -
lonunda bir toplantı yapılacaktır • 

(Devamı 'UncO aayıfada) 

Burasi neresidir? 

Evet .. Burası neresidir, bilin ı len Galatasaray - Betikt~ş maçı 
bakalım. Fazla yorulmamanız yapılamadı. Taksim stadına ge -
için biz söyliyelim: F enerbahçe 
atadı! 

Yağmurun bir kaç gündür fa
sılasız yağması şehrin bir çok yer
lerini göl haline getirdi. F enerbah 
çe stadı da hu Lethahtlıla uğrı -
yan yerler arasında olduğu için 
dün burada oynanma11 lazım ıe • 

lince burası da çok çamurlu olma· 
sına rağmen göl haline gelmediği 
için Vefa - F enerbahçe takım • 
ları maçlarını yaptılar. Maç Fener 
bahçenın rn~ra karşı dört sayile 
ve gaTibiyetile neticelendi. Tafsi
latını spor sayfamızda bulacalr. 
ımız. 



Alman propaganda nazı
rının dikkate değer 

bir konferansı 
Berlin, 15 (Volf ajansı) - Pro

paganda nazırı M. Goebbel çoğu 
yüksek tahsil talebesinden mü -
rekkep bir toplantıda marksizmi 
neden mahvetmek lazım geldiğini 
anlabnış ve demiştir ki: 

"- Walsın 2 nci enternasyonal 
kongresinele sosyaJistleri Alman -
yaya karşr açıktan açığa harbe 
kışkırtması, Breitscheidin bütün 
milletleri, insanlık namına, Al -
manyayı istili'!fa davet etmesi Al
manyaya !karşı en çirkin ve utan -
dırıcı bir hiyanetten başka bir şey 
değildir. 

Biz, iktidar mevkiine geldiği • 
miz gün Marluizmi kökünden ko· 
parıp atacağımızi her zaman söy· 
ledik durduk. 

lktısadi 'bir çılgınlığın kurban • 
larmı milletin gözü önünden alıp 
saklamak için hastahaneler, da -
rülaczeler kurmamız lazrm değil
dir. 

Biz bu gibi kuroanlar çıkması
na meydan vermiyecek bir iktı -
sadi te§kilat vücude getirmek is -
tiyoruz. Bundan ba,ka bizce bah
se mevzu olan asıl İ! ferdi, devle -
tin muntazam ve makul nizamı i
çine almaktır. 

Biz Alman milletinin toprakla
rında müşterek ve müsavi hakla -
ra malik bir millete sahip olmak 
istiyoruz.,, 

Adana da f aydah 
yağmurlar 

Adana, 14 (/:\.A.) Gelen malu
mata göre vilayetin l:Jir çok yerle
rinde laydah ıyağmurlar yağmak
tadır. Şehrimiz ve civarına da iki 
güncJenberi fasılalı ve faydalı yağ 
murlar aevam etmektedir. 

Çankırıda dil dersleri 
Çankırı, 14 (:l\.A.) - Halkevin 

·ae naftada iki gün yabancı dil 
der&leri verılecektir. 

Muğladan ihracat 
Muğla, 14 (A.A.) -.1Rinci teş -

rin ayı içinde vilayetin Küllük, 
BOi:lrum, Marmaris limanlarından 
ya:bancı ellere 367 sığır, 375 keçi, 
790 koyun,3 kısrak, 327 kümes 
hayvanı, 720 kilo deri, 680 -kilo 
sünger ve 49,000 kilo gübre ihraç 
edilmiıtir. 

Fransa borç alacak 
Pariı, 15 (A.A.J - Echo Cle Pa

ris gazetesinde marcel Hutin M. 
Bennetin 1 şubat 1934 tarihinden 
sonra on milyarlık bir i tikraz 
aktedeceğini ve l:>u istikrazın heı 
milyarının dalgalalı borçlnrın dai· 
mi 'borçlara taİlviline !Hasredildiği 
rll yazmaktadır. 

Rayiş ag kundakçıları 
LAYPZIG, 15 (A. A.) _ 

Rayıtag yangını muhakemesi do
Jayısıyle müddei umumi maznun .. 
lardan van aer Lubbe ile Torgler 
hakkında idam cezası hükmedil _ 
meıini, diğer 3 Bulgar nıaznun 
halCl<ında aa beraat kararı veri) .. 
mesini istemıştır. 

Amerika ordusu maki
neleştiriliyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Har -
biye nezareti orduyu makineleş -
tirilmesini temin için 7700 aen 
fazla olomobil almağı düıün • 
rhektedir .. 

Bu arabaların bedeli iki milyon 
dolar tutacaktır,· 

Ziraat vekili Muhlis Bey Ankara 
radf osunda bir konferans verdi 

Para biriktirmek hevesi, kazancı artırmak gayretile 
beraber olmaz, beraber yürümezse tesiri mahdut kalır 

ANKARA, 15 (A.A.) - lkti- ı ayırmak - Yukarıda arzettim -ı Herkesin kazancından harca -
::>at ve tasal'ı·uf haftasının dördün 1 çolC esaslı, çok lüzumludur. natağınrn miktarr kadar belki on
cli yıldönümü münasebctilc ziraat Bunun faydası ve lüzumu in- dan daha fazla harcanmanın tar
vekili Muhlis B~y bu akşam radyo kar götürmez ve saymakla J:iit.. zı, şekli ve çeşidi tsarruf ve iktı • 
da şu nutku söylemiştir: mez. Fakat yalnız para l:iiriktir- aat noktasından eliemmiyeti var -

"Vatandatlar: mek ile ifade edilen veya anla'.fı" Sır. 
İktisat ve tasarruf cemiyetin - lan "tasarruf ve iktisat,, çok nok- Her vatanda§ın kazanmada va-

den bir mektup aldım. Bunda ta • san olur. zif e ve hizmetleri olduğu kadar 
sar ruf llnftasmda benim radyo ile harcamada da vazife ve hizmetleri Kazancı artırmak gayreti 
bir konferans vermekligyim iste - vardır. Öyle sarflar vardır ki Para biriktirmek hevesi, kazan 
niliyorau. Azasından bulunmakla cı artırmak gayretile beraber ol- memleketin, iktısadiyatımızın 
iftihar duyduğüm cemiyetin ve maz, beraber yürümezse tesiri nef'i üzerinde tesiri niçtir: Ve 
onun derin saygılarlır. bağlı bu .. mahdut olur. F·azla para birikti.. belki de menfidir. Asıl tasarruf 
lunduğum yüksel< şeflerinin emir- rebilmek imkanlarını, fazla ka- edilecek para l::iu masraflardan -
lerini yerine getirmek benim için dır. Buna karııı öyle sarfiyat var-zanmak yolunda aramak lazım... T 

zevki i bir vazifedir. Ve bu mü • y 1~ • dır k1• memlekette iktısadi bir ha _ 
dır. oıı;sa yıyeceğinden, giyece-

naselietle aziz vatandaşlarımla 
hasbıhalde bulunabilmekte bü - ğinden, hatta faydalı ve lüzumlu 

hat dahilinde eğlenişinden daima 
yük bir §ereftir. Bu telakl<ilerle • 
dir ki, istifadeli bit şey söylemek 
söyliyebilmek iddiası olmadan, 
huzurunuza. çıkmış bulu:nuyorum. 

Aziz dinleyicileri.m, 
İktisat ve tasarruf cemiyetinin 

bir çok hizmetleri arasında ve ba
§tnBa (para biriktir), (yerli mah 
kullan) parulalarr altındaki savaf 
ları büyük muvaff akıyetlerle iler
ledi ve ilerlemekte ..... 

biraz kesmek, biraz kısmak yolile 

yapılan tasarrufun - hele bu pa1o 
ra: rasyonel Dir tarzda i,letilmez
se - umumi iktisadiyatt& 'l'e lia• 
yatta durdurucu ve bizzat kendi
sinin çalışma kuvvet ve kudreti 
üzerinde uyufturucu bir teıir yap 
masından korkarım. 

Elbette Öef lfazanıp dört yi • 
yen, bir kazanıp yarım yiyenden 
daha ziyade tasarruf ve iktisada 

releeti uyandırır. Feyizli bir istih -
sal ve İmali canlandırır, kazanç 
vasıta ve imkanları açar. Bizzat 

kendinin dalia fazla kazanabil • 
mek, hatta bugünün kazancını dü
şürmemek için sarfiyatla biinu da 

ima gözünün önünde tutmaya 
mecburtun, Memlekette satılma • 
yıp kalan bir mahsul müıteri 

bekliyen bir mamul yalnız onu 
yeti§tiren ve yapanı değil, alacak 
olanı, alması lazım geleni de er
geç, uzak'. veya yakından ezer ve 

"Amerika tarife siyase' 
tinde değişiklik yapmalı,, 

VAŞiNGTON, 15 (A. A.) ~ 
M. V allas, M. Ruzvelte "erdıS 

senelik raporunda diyor ki: 1 . "e "Amerikaya tarife siyaselıll • tt 
değışıklık yapmalı, yahut h•rıÇ 
tuttuğu piyasalardan bir çoğ\Jll11 

elinden çıkarmaya razı olaınlıd~· 
"Aniarika boçlu bir millet P~; 

kolojiıi gösteren alacaklı bir ~ 
lettir. Hareket tanlan hala e ; 
itibariyle yüksek tarife lehinde~ 
celli eden Amerikalılar ecilt J 
memleketlere ödünç para verit'ı 
le hayal ve ümitlerini elleriod~ 
kaçırmış oluyorlar. Bu halde bt 
ecnebi memleketlerin - ihrıc.I 
mümkün Amerikan buğdayı, P'' 
muğu ve sair mahsulleri bedeJle' 
rini ödemek için - Amerikll11 

kendi ticaret eşyalarını ihraç e1' 

melerin0e müsaade ve imkan 'lef' 

mek istemiyorlar. . 
"En iyi usul gümrük tarif ele fi 

ni yeni şeraite uydurmak ve ec' . ·~· nebi memleketlere yapılmıı ıstı 
raz muamelelerini icabında tşıt' 
leı!nek suretile ecnebi memleket ' 
lerin sahn alma kudretini arttrt • 
masa çalışmaktır. Hatta ödünç; 
larak verilen paralara mukııb1 

ecnebi eşyası almağa hazır bu]1Jı1 
duğu bile bilctirilmeltdır. 

Bu muvaff akiyetleri ve bunun 
feyizli tesirlerini kendimizde mu-
hitimiz8e, adetlerimizde, düşünüş 
ve görüşlerimizde Jfovvetli izler 
halinde görmekte ve duymakta -

Sovyet Rusya - Italyıl 
dostluk muahedeşi 
Moskova, 15 (A.A.) - Ge' 

çen eylulde Romada Sovyet Rus' 
ya ile İtalya arasında imzalan~" 
dostluk, ademi tecavüz ve bit~ : 
raflık misakının ta&dikname!cr' 

~==~=~-~~~.ı-~50:.n M.elcov Cla M. bitvioO.f j~J 
lta1ya sefiri atasında teati edtlf11 
tir . Misak llugün meri'yete gir 
cektir. 

yız. 

Para biriktirme itiyadı 
Para biriktirmek itiyadının ço

cu:klarımda ve hizmetçilerimde 
bile nasıl kökleıtiğini ve arttığını 
sevinçle görmekteyim. Yerli malı 
da artık zoraki değil, aranılarak, 
sevilerek, iftihar edilerek kullanı
lmaktadır. 

Onun için cemiyetin hizmetle
rini, muvaffakiyetlerini, onun fey 
zini görmüş, faydasını görmüş 
bir vatandaş sıfatile saygı te min
netle anmağı, te1<rarlamağı liir 
borç sayarım. 

Ancak bu muvafık l:iir bat lan· 
gıçtır. "Tasarruf ve iktisat,, ın da
Ha aerin ve şümüllü manası üze
rinde i lenecek, yürünecek daha 
bir ~ok işlerimiz vardır. Benim 
kavrayı ve anlayışıma göre ta -
sarruf ve iktisadın ba§ı hatta biz .. 
zat kendisi her kuvvetten, her var 
lıktan son verimini almaktır, ala
bilmektir, kafa, kol, toprak, su, 
istidat, kabiliyet, zaman, zeka da
ha bilmem ne kadar kuvvet ve var 
lık varsa bunların hepsinin ıyı 
kullanılabilmeıi, iyi işletilebilme
si tasarruf ve iktisadın emeli ru• 
bundadır. 

Toprağın iyi itleyebilip, iyi İş· 
lemesini bilıp onun verebıleceğını 
tam alalfüen bir çiftçi, kafasının 
öğrenme kabiliyetinden en fazla 
istifade edebilen bir mektepli, ko
lunu, kudretinin imkan ve vüs'ati 
nisbetintle İ§lelebilen bir amele 
okumada, çalı§mada hatta eğlen-o 
cede zamanını en iyi kullanabileh 
bir fert tasarruf ve iktiıatta tah
sına ve memleketine karıı "Vazife
sini en iyi yapmtf demektir. Para 
biriktirmek, kazancından bir ıey 

Onun içiii yerli malı yemek ve 
kuilanmak yalnız memlekete, ik -

masraftan keımeltte değil, kazan• lısadiyatı ıza değil, bizzat kendi 
mağı artırmaktadır.. §ali11na kendi nef'ine liizmettir . 

Asal marifet 
1 

Sözü l>ifirirken bir iki kelime de 
Bu sözlerimden umarım ki, aziz tasarruf edilen para için söyleye· 

dinleyicilerim, benim kazandığı - ceğim: 
nı tamamiyle sarfetmeği liatta ya Mesele para biriktirmek <İegil , 
rının kazancına maliıuoen bugün- biriktirilen parayı en iyii en iktııa
den harcanmayı caiz görcİüğümü di, en feyizli yerierde kullanmak 
sanmasınlar. ve l<UİiafıatiilmeU imkanını ver -

Bu israftır ve yukandaki tez 
muvafık bir ifade ile liasiret Te 
ihtiyatta tasarrufsuzluktur. A -
yağım yorganına göre uzat derler, 
fakat benceasıl marifet ayağı kıi· 
mak değil yorganı uzatabilmektir. 
Ve uzatabilmektedir. Buıüri aya• 
gmı yorganına göre kısan bile bu 
onu daima ve daha fazla kısmak 

için değil, yarın yorganını uzata • 
bilmeğe kuvvet toplamak için ol· 
malıdır. Onu uzatmağa çalıf, ka 
f andaki, kolundaki kuvvet ve kud 
ret onuun imkanlarını muhakkak 
bulacak ve yaratacaktır. 

Ne kadar kazanıyorsun?. Daha 
fazla kazanamazsın.Suali nekadar 
para biriktiriyorsun?. Dana faz • 
l biriktiremezsin .. Sualinden daha. 

mek ve ~ulftial<tarı. 

Bu imltinsa }fügün liem ıahsa en 
emin ve karlı İ>ir menfaat temin 
etmek llem de memlekete büyük 
ve §erefli Dir hizmet olmak itiba
riyle fimenuifer isHkrazile bence 

hasıldır. Millf emek, milli serma -
ye ile Erganiye gidecek olan ıi • 
mendifer oradan memlekete ve 
millete servet getirecek ve taflya
cakhr. 

Fırka kongreleri 
Konya, 14 (A.A.) - Vilayetin 

beş l<azasında Cümhuriyet halk 

fırkası köy, nahiye "Ve kaza kon -
greleri bitmittir. Diğer kazaların 
da bu ay nihayetine kadar kon • 
g eleri bitecektir. 

evvel gelir. Bunu doğuran odur... Kongrelerde memleket ve fırka 
Para harcanmakta iıraf elbette itleri liararetli ve samimi bir şe -

fena feydir • Fakat taaarruf ve kilde görü!ülmektedir. 

imsak ile de ya§anbiliyor, deye iki Çankırı, 14 (A.A.) _Köy ocak 

kzdancÇk .. yekr.~e birle Jdrrik çok fe • ları ko grelerinden sonra nahiye 
n ır. un u bunda yaratan ve ya- k ı · ı _j ongre en yapı aı. 
pan kuvvetten tam verim alınma 

1 

On güne kadar kaza kongregi 
mak, onu israf etmek demektir. yapılacaktır. 

Her sarf memlekette bir hare • 
ket yapar. Genişliyen istihsali -1 
miz ilerliyen aanayiimiz, yiikse • 
len hayatımız her gUhlfünden da
ha fazla hareket iıtemektei:lir. 

Öyle ise l>ir miktar ayırmak e -
sası batta kalmak ıartiyle fazla 
kazanç, çok sarf.. 

Konya Belediye reisi 
Konya, 14 (A.A.) - Konya be· 

lediye reisi ıu tesisatı ve saire be
Ieaiye işlerini yakından takip ve 
intaç için Ankaraya hareket etmif 
tir. 

İngiliz hava nazırı 
Mısıra gidiyor 

ı ·nı Milano, 15 (A.A.) - ngı 

hava işleri nazırt Lord Londof: 
Clerry nava yolile Milanoya ge , 
miştir. Lord, şehrin muhtelif ye; 
lerini gezip gördükten sonra srııt' 
d

. . . . . O d •.f ı,,rş 
ızıye gıtmıştır. ra an ın J 

giaecek ve tayyare meydanJarıl1 
teftiş edecektir. 

İngiliz hariciye nazırt 
Romaya gidiyor 

te' Londra, 15 (A.A.) - Gaze .
1

, 
ler, Sir Jonh Simonun Noel tali , 

. w. · yaı lerini Romada geçıre~egını 
1
. i 

makta ve bu esnada M. Muso 
111

, 

ile beynelmilel meseleler hakk:r• 
da görüşeceğini ilave etmekte ' 

ler. 
Hitler hücum kıt'alar• 

kumandanı .. , 
Roma, 15 (A.A.) - Hitler hU, 

· · ce 
cum kıtaları erkanıharp reıs~ ırı' 
neral fon Roehm, Kapriden ° ,,5i 

1 . . C ı· huS .. ya ge mıştır. enera ın . . 5it 
mahiyette olan bu ziyaretın~J1 bit 

h t• 'le hıÇ John Simonun seya a ı 1 dit• 
alakası olmadığı söylenmekte 

·ı· or Ehemmiyet verı 1Y b" 
J(ral. 

Belgrat, 15 (A.A.) - .. 0ırıô· 
sene, doğduğu günün yıld~Jl f_f· 

.. Z ... . d cektır· nu agreple tesıt e e b·r f/' 
d. ye ı 

karı umumiye bu ha ıse . 
hemmiyet atfeylemektedıı·· 

MUtearrezın tarifi 
mukavelesi 1;tt • 

Moskova, 15 (A.A.) - ~!·i 11tiY 
vinof İl( t:ivanya orta elÇ u1'". 

• • ..ı • olıln ırı ı'""I tea nzın tarıf ıne uaır ret ı• 
d k şll vele11amenin musad a 

teati etmişlerdir. 
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'LARETLER ~Q.J:!.Ş._€.!..!:.§.f!. 
IG:dınla;-niçin Kontenjan l3zım ! 
Siisleniyorlar? 
~ l\adınlar erkeklere nazaran da 

~ Ço~. süsleniyorlar . Bir 
~ 'llııı omrünün yarısı yatakta 
~ .~~I& ,bir çeyreği de muhak-

ıc:lenınek için harcanıyor. 
.... ın için süs, kazaya bırakıl 
'e ~ C..iz olmıyan bir ibadet hali · 
,ı'~ fey, ne bir metafizik 
~~ı, ne de kadın uzviyetinin 
ı-.1· 11derinde gizlenen meçhul -

it, 

t.dw-.1 • • } w " l k "' ~d ... n ışsız ıgı, ışsız ı yu .. 
d~ en. erkeğe muhtaç olmasın -

I?, 

'-ıı 811 
hüküm, bu hükümleri anla 

""-8'tırlar size k aba görünecek 
d11t, 1le Yapalım ki işin doğrusu bu 

~ ~Ya_da insanlar yaşamak i
' &enılrneye muhtaçtır. Bunu 
"'1c ~Ç.a anlatmak istesek yaşa • 
._(l~ın. başkasıyle bir kıymet 
litj elesine mecburdur diyebi-

t. 

lli lt.dın iş dışında kalınca kendi 
kt. ' 11tak güzellik veya döl fahri· 
•ı~ ·~~ederek mübadele saha -
t~a 1t•rıyor. Kadının güzellığı ve 
~i .. ~ leırnesi ve döl yetiştirmesi 
~~et olur mu, olmaz mı?. 

~i Jc. hla.k kahramanları şüphesiz 
deıa dının güzelliği mübadele e • 
dit '••ıta olacak bir şey değildir 

:elderdir. 
~ıt ~e böyle deriz. Amma ve 
dııı 'butün dünyaya bakınız, ka
tı, , etlteğin ıervetiyle güzelliği • 
lif ~lhut güzelleşhğını zanne t -
)o;, '-'ltızarasmı mübadele edi .. 

ıL 1te . d. . k d . . ~ıı.ı gır ı mı, a ının vazıyetı 

~ değıfıyor. Ve İ§ kıymeti 
' -·· •--~··· -· ...... g e ıtc 
q. ~n~ olınaktan çıkıyor ve aa _ 
~ ıçındc erkeğe yaklaşıyor. 
~ •nın saçını kesmesi ,kısa e .. 
~ lc~tümlerde basitlik işin do-
~ zaruretlerdendir. 

lliıı b ahleyin sekizde makinesi • 
'-çl 'tına geçecek daktilo artık 
J;-,~tını uzun uzun tarıyamaz. 
~ "-da veyahut bir dairede 
~ 'kQ kadın daireden daireye, 
~il eteklerle süpür süpür dola-

lz, 

• • • 
•·ı tc,,. kadınlar islere hakim oJ. 
~ ltd • 
tibi le 1• erkekler Tibette olduğu 
l"llıt •t!ınların hükmü altında bu 
'd·l~rdı o zaman süslenmek, 
~~,1''' beğendirmek erkek için 
lo) e olacaktı, netekim (Jigo -
di,i ~tin zar af eti-süse itinası ken• 

Ilı b .... 1 • k d ~ egenc.rme ı~ın ır. 

İçjll hh.gin bir kadınla evlenmek 
'iit .. •zırlanan bazı erkekler gö
ı •un·· k ıtllle .""2 i, onların bütün dik • 
tiitt l'i lc:cndilerını kadına bot 
~el'lıı~ktir. Dört saat ayna 

tırrıda kravatını bağlamıya 

Bugün 
Hukuk Fakültesinde . 

merasım var 
Bugün şarki Roma imparatoru 

Jüstinyenin yeni devlet kanunla • 
rını tanzim ve tatbık etmeğe baş -
lamasının yıl dönümüdür. 

Bugünkü hukuk ilminin inki • 
şafında Jüatiyenin koyduğu ka -
nunların çok ehemmiyeti vardır .. 
İstanbul Üniversitesi bugün ilk 
defa olarak bu beynelmilel ilim 
hareketinin yıl dönümünü kutlu • 
lıyacak, bu münasebetle Üniver -
site hukuk f akü ilesinde merasim 
yapılacaktır. Bu aktam hukuk 
f akülteıinde fakülte dokanı or • 
dinaryüs Tahir Bey merasimi a -
çacak, sonra ordinaryüs M. Ric .. 
hard Hong ,arki Roma devleti -
nin hukuk ilminde yaptığı inkı • 
laba dair bir konferans verecek -
tir. Bu konferansın mevzuu "hu• 
kuk ilminin inkişafı bakımın.dan 
hukuk tarihinde lıtanbulun ehem 
miyeti,, dir. 

Meslek ve san' at mektepleri 
hakkında tetkikler 

Memleketin muhtelif vilayet -
lerindeki ticaret, sanat, ameli ha • 
yat ve ziraat mektepleri hakkında 

Maarif vekili Hikmet Bey eıaslı 
tetkiklere giritmittir. Ankarada 

yeni açılan muhtelif İ! ve sanat 
ustaları yeti,tiren mekteple, ter -

zilik mektebi tetkik mevzuunu 
teşkil eden müesseseler araımda • 

dır. Maarif vekaleti pratik it a -

damı yetiştiren bu müesseseleri 

esaslı surette ıslah etmek kararın
dadır. 

Kıymetli bir kedi 
kayboldu 

Dün sabah Ankaradan gelen 
Kastamonu mebusu Ali Rıza Be-
yin beraberinde getirdiği kedi bir 

sepet içinde hamal Sabri tarafın
dan götürülürken ortadan sır ol • 

muştur. Hadisenin ehemmiyeti ke· 
dinin 125 lira kıymetinde ve bir 

gözü batka, diğer gözü batka 
renkte bir kedi olmasındadır. 

çalışan, yarım gününü burnunu 
pudralamıya, ve maniküre terke -
den erkek de itıiz kadın gibi iş .. 
sızdır. Kendini İ!e veremeyince 
kendini beğenecek paralı bir ka -
dın arar. Kadınlar henüz tamami 
le hayata girmedikleri için, mü • 
badele kıymeti olarak zarafetleri
ni, ıüslerım ortaya koyuyorlar. 
Bunun için onlar ıüse daha fazla 
ehemmiyet veriyorlar. 

Sadri Etem 

--···-················································ Yurttaş .. 
Ayıntabın fıs tığı, lzmrin ü .. 

zümü, büyük yurdunun kuvvet
li ve gıdalı yemişleridir. Bugün 
ve bu gecen Ayıntap fıstığı, lz. 
mir üzüm gün ve gecen olsun .. 
Bunları al, ye ve sevdiklerine 
ikram et. 

:\lil :i l kt ı ~at 'e T:ısıırruf crınh·tti ························································· 
Ecnebi profesörlerin 
kitapları ve talebe 

Hukuk fakültesinde bulunan 
ecnebi ve yerli profesörler evle -

rindeki hususi kütüphanelerinde 
bulunan bütün kitapların birer 
listesini yaparak fakülte seminer-

lerine vermişlerdir. Talebe bu 
listeler içinde bulunan kitaplar -
dan istediklerini okumak için pro 

fesÖrlerin evlerine gidecek ve kü
tüphanelerinde çalışabilecekler • 
dir. 

Hukuk fakültesi hukuku umu
miyei düvel ordinaryüsü M. Kari 
Strupp, baıılmıt bütün eserlerin -
den birer nüshasını hukuk fakül • 
lesine hediye etmiştir. Beynelmi -
lel hukuku düvel alimi olan M. 
Kari Srupp un yirmi kadar huku• 
ku düvele ve diplomasiye dair ya
zılmı§ eseri mevcuttur ve bu eser• 
Ier almanca ve franıızca olarak 

baıılmıtlır. 

lnkılaP. enstitüsünde 
Üniversitede açılacak İnkılap 

Enstitüsü hakkındaki talimatna • 
me vekaletçe hazırlanmıttır. 

Bu enstitüde konferanslar ver 
mek üzere Türk tarihi tetkik ce • 
mİyeti ~ınc:lan bazı zevat va • 
zif e almıılardlr. ikinci kanunun 
birinden itibaren konferanslara 
başlanacaktır. 

Sıvas mebusu Şem,ettin ve 
Balıkesir mebusu İsmail Hakkı 
Beyler o gün konferans verecek • 
]erdir. 

Üniversite talebesinin ensti -
tüye devamı mecburidir ve bura • 

dan sertifika alamıyan talebe fa -
kültedeki imtihanlarında da mu • 

vaffak olamamış addedilecektir .. 
Dersler haftada üç gündür. Öğ -
leden sonra saat 17 den 18 ve yir· 
miye kadar devam edecektir. 

Sıgaralar 

Bir komisyon fiatları 
azaltmak için uğraşıyo~ 

Sigara fiatlarmda yapılacak ten 
zilat ve şehirlere mahsus ucuz fi -
atla bir nevi sigara çıkarmak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek ü
zere inhisarlar idaresinde umum 
müdürün riyasetinde bir komis • 
yon teşekkül etmiştir. Bu komis -
yon içtimalara başlamıştır. 
Komisyonda hangi nevi sigaralar 
da ne nisbette tenzilat yapılması 
muvafık olacağı, şehir ve kasaba
larda fakir sınıflar için ne tekilde 
ve ne fiatta bir sigara imal edi -
mesi lazım geleceği hususları tet
kik edilecektir. Komisyonun vere 
ceği karar İnhisarlar Vekaletine 
arzedilecek, tasdik edildikten son 
ra tatbikata geçilecektir. 

isimleri TUrk4)eleştirilen 

müesseseler 

Milli Türk talebe birliği Bey -
oğlunda isimleri ecnebi olan bir 

çok müesseselere müracaat etmit
ti. Birliğin bu müracaatı çok iyi 

tesir yapmıt; Beyoğlundaki isim
leri ecnebi kelime olan müessese

lerin çoğu isimlerini Türkçeleştir
mişlerdir. 

Bir çok müesseseler de birliğe 
müracaat ederek Türkçe isim is
temişlerdir. 

Namık Kemal ihtifali 
Milli Türk talebe birliği tara• 

f mdan 2 kanunusani 934 tarihin

de büyük vatanperver Namık Ke
mal için bir ihtifal yapacaktır. lh-

tifalin proğramı birlik tarafından 
hazırlanmıştır. 

Şehrimize gelecek Fransız 
tayyareci 

Şarki A vrupada bir propağan
da seyahatine çıkan meşhur Fran• 

sız tayyarecisi Costeı'un yakında 
iki motörlü bir tayyare ile §ehri -
mize geleceği haber verilmekte • 
dir. Fransız tayyareci lstanbulda 
bir kaç gün kalacaktır. 

Talebe kongresi 
Milli Türk talebe birliği kong-

Çanakkale abidesi resi dün toplanacaktı. Fakat üni· 

Milli Türk talebe birliği Ça • versitenin fakültelerile yüksek 
nakkalede yapılacak abide için mektep talebe murahhaslarının 
vilayete müracaat ederek para çoğu gelmediğinden ekseriyet ol-
toplama müsaade isteıni,ti. mamıt ve kongre gelecek cuma 

Vilayet tarafından verilen ce- gününe bırakılmıştır. 
vapta manevi şahısların para top• 1 F armakoloğ talebe birliği 
lıyamıyacağı bildirildiğinden bi~- / kongresi de ekseriyet ~l~adığın
lik kongresinde bu mesele yem• ı dan loplanamamı,tır. Bırhk kong 
den müzakere edileecktir. resi pazar gününe bırakılmıttır. 

DEHRi Efendi Nasıl 

Bir taraf ta, milli iktisat ve ta • 
sarruf haftası münaıebetile söyle 
nen sözler : 

" ... l\lillet vazife~ini yapabilmek 
için feıtlerin ilaisadi terbiye ile 
mücehhez olması lfızımdır. Bu ter 
hiye icabıdır ki, fertler yerli mal -

!ara rağbet eder ve kalite itibarile 
dun olsa bile. mutlaka yerli mah 
kulannıak karar ve azmiııde bulu 
nur. Hariç maldan nıiista~rn i kal 

mak için o malın aynini Ye daha 
iyisini memlekette yapına.ğa çalı-

~11·., 

Ote tarafta ecnebi malama pro
paganda: 

" DUn Fransız tiyatro:;u kulisle 
rinden başınızı uzatmış olsaydınız 

senelerce evvel yalnız 1:-tanbul de 
ğil Viyana ve Bedin halkını coştu 
ran Çardaş fürstinin .. 

"lfoyet in repertm·a11nda Kal • 
nıan, Lehar gibi operet bestele • 
mekle üstat olan sanatkarların e -
serleri vardır ... Resmimizde göıii 
len güzel kız , A vrupa sahnelerin
de hiiyiik bir şöhret sahibi .. ,, 

Ve İ!te böyle, üç gündür bu böy 
le devam ediyor. 

Cardaş füntinin, İstanbul halkını 
coşturduğu devirleri şöyle bir ta -
rafa bırakalım. Kalite itibarile 
dun olsabile mutlaka yerlimal kul 
lanmak azminde olduğumuz 
ve çocuklarımıza her gün. 
üzüm ve incir hoşafı ye -
dirdiğimiz günlerde, sırf pa • 
ramıza cer kastile Viyanadan 
kalkıp şehrimize gelen derleme bir 
iki Viyanalı kızın, gazetelerimizin 
birinci sahifalarında tamtırakh 

reklamlarını görmek " Vatandat . 
yerli malı kullanma! Paranı harca: 
dök !..1 , nevinden bir teıvik gör 
müş kadar bizi müteessir etti. 

At cambaz kumpanyası, bil 
mem ne hem§İre veya biraderleri 
saz veya caz takımı, operet, para 
mızı harica götüren canlı birer m 
tadırlar. 

Memleketifnizde, ancak değeri 
bir rejisör gelip sahneye kıymeti 
bir eser koymasına, yükıek bi 
sahne sanatkarının temsil vermeı 

ne, dünyaca şöhret kazanmı9 bi 
orkestranın çalmasına müsaade e 
dilmelidir. Böyle bir hadise kar ~ 

tısında gazetelerimiz haklı olara 
reklam yapabilirler. Fakat mef 
hur bestekar Kalmanla Lehari çi 

leden çıkartacak kadar ahenkıi 
Beyoğlundan toplanmış derme ça 
ma bir orkestra ile oyniyacak ıe 

kiz on f renk baldırı çıplağın 

tam da tasarruf günlerinde par 
kaptırmak hiçte doğru değildir. 

Bu gibi mataların kontenjan 
tabi tutulması lazım değilmidir? 

Selamı izzet 

~---------------------------------------------------------------~----------~---
'/ 

ıe..::====---··-===----".-._ 
••• "Bazı doktorların reçeteleriJ •••• Bir eczacı fena yazılmı! 

o kadar fena yazılıyor muş ki bir reçeteyi okuyamndığı için on 
Fransızca mı, Çince mi, latince mi bet ıene hapıe ablırken ••• 
olduğu anlatılmıyor .... 

• •. O yazıyı yazan doktorun Dehri Er. - Evet ~ alnı»: ıoın "' keat 

hiç bir ceza görmemesi adalet uy· rrıeel bütiin doktorları.• topJal ıp gllzel bat 1 

d d·ı tlhanına t ckmek olduğu halde bunu katuta maz,, e ı er ••• 
nna retırınodUcr • 
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Yeni şimendifer hatları-1 Türkiye y ahudi-
A k . lerinin Türkleş-

mızın askerı ıymetı mesi etrafında 
(Baş tarıolı ı lnt'l sayıfacm) na~maka/eden /Jeı·am 

vaziyetin devamında sebep ve 
mana kalmamı~hr. 

lhtimalki yahudi münevverle-

Bugün en güzel vitrin 
müsabakası yapılacak 

' 

Y b .. diiJI~ (Baş tarafı 1 inci sayıfad.ı) erli mallarımız ızı '1'U 
Toplantıda yerli mallar ve ta- medeniyeti içinde yükselten~ 

sarruf propagandası yapılacak ve sadi istiklalimizin zafer çel 
Taksim abidesine kadar gidilecek- }eridir .. Onlarda memleketin 

ki Türkiyenin iktisadi ve askeri 
yaziyetini düşhnenler lsmet Pa~a
nm şimendüfcr siyasetini yalnız 
tasvip etmekle kalmayıp onu layık 
olduğu derecede takdir de ediyor 
}ardı. Bu takdirciler içinde bilhas 
sa memleketimizde Ya§aınış ve ça 
lı§mtş olan Avmpalılar da az de
ğildir. Mesela dün aldığımız 
:<Deutsche "\Vehr) namındaki Al -
man askeri mecmuasında memle 
ketimizde askerlik etmiş olan yük 
sek bir Alman zabitinin Türkiye -
deki yeni demiryollar şebekesinin 
ikbsadi ve askeıiehemmiyetine da 
ir yazdığı şayanı dikkat bir maka 
leye daha tesadüf ettik. Yeni hat 
Iamnızm bilhassa askeri noktai 
nazardan haiz olduğu kıymetleri 
hakkında mühim mütalealar sert 
eden bu makalenin göze çarpan 
nokafanm atide ncşrcdiy.oruz.Bita. 
rafane bir maksatla ye umumi 
harpte yapılan acı tecrübelere is
tinaden yijrütülen bu mütalealar -
da okunduktan sonra, hükUmeti -
mizin demir yolu bi~etini henüz 
~nuvafık bulmıyan kimseler varsa, 
bunların da fikirlerini değiştirmek 
te ,gecikmiyeceklerini ümit ediyo 
nız. :Makalenin sahibi o]qn binba
§I (Welsch) diyor ki: 

lemek mümkün değildir. Fakat za 
man ile ve iktisadi vaziyeti umu • 
miye düzeldikten, intası mütesav· 
ver olan 20000 kilometrelik şöse 
ikmal edilerek hatlara gidecek da 
marlar açıldıktan zirai makineler 

rinin çoğu bu vaziyetin icabını tir. kokusu, Türk işçisinin ter11i~/ 
masum emekleri var ... Zevkı 

Dün akşam radyoda bir konfe· "süsliyen yerli kumaş, vücuduıJl, 

\ "Lozan muahedesinin mürekke 
lbi henüz kurumamıttı ki, Ankara 
'1ükumeti 2230 kilometrelik yeni 
hatlı in§asmı ihtıva eden hır de -

mır ~lu proğramı tanzim etti. Bu 
proğram gerek patların uzunluğu 
ve bunlarla takip edilen gayeler, 
lerekse fenni ve malikabiliyet nok 

bi nazarından medeni bir nıemle 
!<etin bir kalemde çizerek ba§ar -
dığı en büyük proğramlardan bi • 
l"isi diye tavf)if edilmek. lazım ge· 

ilir. Bu proğramın tanzimine amil 
olan sebepler, yarmı asırdan beri 
"hmal edilmit olan iıleri batannak 
ve yeni doğan Türkiyenin diğer in 
kılapları karşısında münakalat si

(Ya&eti noktai nazarından geri kal· 
mamak idi. Bu muazzam proğram 
bugün ikmal edilmek üzere bulu
nuyor. Demir yolu proğramının 

tanziminde dört büyük noktai na 
2ar dikkate alınmıttır. Hükumet 
merkezinin Ankaraya nakledilme· 
si, Şarki Anadolunun iktisadi in
kişafı, cenupta tesiı edilen yeni ai· 
yasi hudut ve nihayet memleketin 
müdafaaaı ve dolayııile memle !!' 

ket dahilinde sükun ve asayişin te 
mini. Bu noktalar yeni devletin 

mevtudiyeti için içap eden şartla· 
rı kaba taslak çizmekte ve iktisadi 
ağırlıkların Türkiyeye de yiiklen • 

diği böyle bir zamanda hüküme -
tin o muazzam proğramı başar • 
rnak hususunda gösterdiği azim ve 
ısrarı izaha yaramaktadır.,, 

Binbaşı (Welsch) makalesinde 
imtiyaz esasına müstenit olan es • 
ki hntları ve yeniden inşa edilen 
ve yahut inşa edilmekte olan de
mir yollarını anlattıktan sonra di 
yorld: 

"Jktisadi noktai nazardan yeni 
hatları uzun vadeli bonolar tarzın 
da telakki etmek lazım gelir. Ana 
dolu ovasında demir yolu inşası 

pahalıya mal olur. Meıela yalnız 
Kütah~a - Balıkesir hattında u· 
mumi tuli 6000 metroyu bulan 37 
tünel açılmıştır. Ankara ile Sivas 
arasında ise 3600 metro tulünde 
24 tünel açmak lazım gelmi§tİr • 
Şimdilik bu hatlardan bir kar bek 

daha ilk zamandanberi takdir e- Mediha Hanımın konferansı 

ve kömür memleketin en uzak köy diyorlardı. Netekim medeni ka-
lerine kadar tanıtıldıktan, düşünü· nunun kabulünden sonra ekalli
len dahili sanayi tesis edilerek bü yet hukuku denilen usullerden 
tün iktisadiyat daha geniş bir esa· vazgeçerek bu kanun tahkamını 
sa bağlandıktan ve bu sayede da· 
bili ve harici ticaret fevkalade bir 
surette inkişaf ettirdikten sonra 
bu hatlardan hüY.ük istif ad eler te
min edecektir. 

Dahili siyaset noktai nazarın -
dan yeni şebeke mevcut devlet ida 
resinin f evkali.de bir surette kuv 
vetlenmeıi demektir. Sabık Os -
manlı devletinin Y.evmi ruznamesi 
ne dahil olan iıyanlar devri ma -
ziye karışmıştır. idari, mali ve ad 
li tetkilit dahi yeni hatlardan _ço. 

istifade edecektir. 

kabul etmeğe karar vermişlerdi. 
Bu kararlarını resmen dahi hüku
mete bildirmiılerdi. 

Bununla beraber Türk dili, 
Türk kültürü ve Türk ülkü$Üne 
karfı olan eski vaziyetlerinde e
saslı bir değişiklik olmamıştı. 

Şimdi görülüyor ki yahudi un· 
surunun Türkleşmesi istikametin
de yeni bir hareket başlamıfhr. 

lhtimalki Türkiye haricinde bir 
r.ok memleketlerde yahudi ekalH
•} :.: ""İne karşı sıkı bir tazyik si-

:·:,, .. i tatbik edilmesi, dünya üze
rin~e büyi,ik İçtimai hareketler ve 

inkılaplar vukua gelmesi memle-

Fakat yeni Türk demir yoJlan 
nm intaıı en ziyade askeri sahada 
kendisini gösterecektir. Bu ciheti 
d .. ·· ··rk · klın bı· "'U ketimizdeki yahudilerin hakika .. 
uşunu en ınıanın a a r • -
l l. .. h T"· k' . len Türkleşmesi fikrine taraftar a ge ıyor:,, umumı arp ur ıye : 

de ne ıuretle cereyan ederdi, şa - olan münevverlere de bu yolda 
artık harekete geçmek zamanı 
geldiği kanaatini vermiştir. 

yet!? .... ,, 
Bu ıua), yalnız seferberliğin ik 

mali ve ilk harekette krtaların tah 
şidi, memleket dahilindeki yar -
dım meblağlarının kavranması ve· 
18-1914 senelerinde tek bir hat 
ile çalışan dört cephenin menzil 
yolları noktai nazarlarından varit 
olmuyor. 

Aynı zamanda bütün in -,a edilen yeni hatlar umumi harp 
esnasında mevaut olsa idi, neler 

yapılmau kabil olabileceğini şim • 
di vazih bir surette anlaşılmı§ olu 
yor. Mesela daima kapalı kalan 
Çanakkale boğazı yok farzedile • 
rek, bir denizden diğer bir denize 
giden iltisak hattı eşya ve asker 
naklini memleketin bütün hudut • 
!arına ve deniz kenarlarma müm· 
kün kılarsa, sonra f ilyostan Anka 
r~ya gid~n kömür hattı istikbalde 
donanmanın, aanayiin ve demir 
yollarının kömür ihtiyacını kara -
dan temin ederse ve umumi harpte 
olduğu gibi elden ağıza verilerek 
yaşanmaz, Suriye hatlarında oldu 
ğu gibi lokomotifler meyva ve 
zeytin ağaçlarile teshin edilmezse 
bu imkanların muharebe esnasın
da ne büyük faydalar temin ede • 
ceği inki.r olunabilir mi? 

Umumi harp eanasmda Çanak· 
kalede harp eden Anadolu askerle 
rine lazım olan erzak daha 0 za . 
manlarda Kütahya - Balıkesir 
tarikile Bandırmaya ve Çımakkole 
ye sevk edilebilıe idi, boiazın mü 
dafaa11 ne kadar çok kolaylaımr§ 
ve erkim harbiye heyeti nasıl uy
kusuz geçirilen gecelerde ıabnhla 
ra kadar düşünmekten kurtarıl · 
mış olacaktı! 

Burada yürüttüğümüz kısa mü · 
talealar Kafkasya cephesi, milli 
mücaliede devri ve Musul mesele
si gibi hadiseler göz önüne getiri· 
lerek istenildiği kadar tevs oluna· 
bilir. O mütalealardan istikbalde 
umumi bir surette istifade edile • 
ceii aıikardır. 

Türkiyenin vasi mikyasta tut -
t w • 

ugu fımendifer siyaseti ve gör • 
d••W•• d"w 

ugu 1&er vazifeler, milli selime 
te ve ayni zamanda beynelmilel 
müsalemete hizmet edecektir. Çün 
iki Türkiyeye tecavüz eden, 1914 
senesindeki tehlikenin iki misline 
maruz kalacaktır.,, 

Bunun üzerine Ankarada ol
duğu gibi lstanbulda da bir kültür 
cemiyeti teşkil edilmiştir. Bu ce• 
miyetin maksadı iptida yahudi mü 
nevverleri arasında dil, kültür ve 
ülkü birliği lüzumunu konferans
lar le yaymak, Türk kültürünün 
esaslarını teli · etmek, sonra 
halk tabakalarm:ı geçmektir. 

Hulasa istenilen şey şudur: 
Yahudiler Türkçeyi umumi suret• 
te ana dili olarak kabul etsinler. 
Türkçeden başka hiç bir dil ko-

nu~masınlar ve kendi kültürleri 
olarak Türk kültürünü alsınlar. 

Bir kere Türk dili yahudilerin a• 

na dili olduktan, Türk kültürü 
kendi milli kültürleri olduktan 
sonra bunların neticesi olarak ül

kü birliği kendi kendine husul 
bulmuş olacaktır. 

Bu le!ebbüsü memnuniyetle te
lakki ederiz. Cümhuriyet idaresi 
din ile dünya hudutlarını tama

men ayrılmıştır. Türk toprakları 
üzerinde yaşıyan bütün dini ekal· 

liyetler teşkilatı esasiye kanunu
muz mücibince Türktür. Bu ekal
liyetlerin din hususunda vicdani 

kanaaıleri ne olursa olsun Türk 
dilini, Türk kültürünü hakikaten 
temessül ettikleri takdirde hissen 

dahi Türk camiasına girmiş olma
ları lazım gelir. Kaldı ki Türk 

tarihi tetkik cemiyetinin son bir 
kaç sene içinde yaptığı ilmi tet• 
kikler bazı yahudilerin zannettik
leri gibi kendilerinin bir ırki ekal .. 
liyet olmadığını göstermi!lir. 

Bu itibarla Türk kültür cemi
yetinin giri,tiği teşebbüs devam 
ederse her hnlde çok iyi neticeler 
verebilir. 

Mehmet Asım 

Yugoslav Krahnın doğum 
yll dönümü 

Yugoslavya krnlı Aleksandr 
Hazretlerinin doğum yıldönümü 

münasebetile yarın sabah dokuz 
buçukta Galatada Sen Jorj kato -
lik kilisesinde bir ayin yapıl~cak
tu. 

Yugoslavya konsolosu da latan 
buldaki Yugoslav tebaası için bir 
kabul resmi tertip edecektir. 

rans veren Mediha Hanım, ezcüm 
le ~unları söylemiştir: 

"Dördüneµ tasarruf ve yerli 
malı haftasiyle iktısadi istiklali -
mizin yeni bir ya§mı daha kutlu -
yuyoruz. 

Cümhuriyet hükumetinin ikti .. 
sadi hayatımıza şuurlu bir istika
met veren faaliyetlerinden ve 
müsbet muvaffakıyetlerinden do
ğan bu yılın haftası gefimiştekiler· 
den daha canlı ve daha mes'ut ne 
ticeJer içind~ ... 

tik haftaların heyecanını böy -
le hep beraber hissederken içimiz 
de belki §Öyle düşünenler vardı: 

"Acaba her şeyi kendi kendimiz • 

den bekJP.yebilir miyiz?~,, On yı • 
lm tecrübeleriyle bu sualin ceva -
hını bugü varlığımızda bulabili -
yoruz. 

Evet. .. ve çünkü büyük Gazinin 
dchasiyle kurulan yeni Türkiye 
her savaşta zafer bulan en büyük 
işleri başarabilen bir millet kabi· 

liyeti göstermiştir. Cümhuriyet 
devrine kadar kapitalist ve imper
yalist kuvvetlerin elinde bir istis • 
mar ülkesi olan Türk.iyede her ih· 
tiyacımıı için yabancılara muhtaç 
olmak bir zaruretti. 
Tekniği &ok ilerlemit memle -

ketler kartısında rakipsiz açık bir 
pazar olan Osmanlı Türkiyesi tari· 
hini }ÇipadıK~ onr~, ~ vuştu • 
ğumuz Cümhuriyet ülkür ·· içinde 
hayat ve maİ§et seviyemiz gün -
den güne yükse im ittir. 

Dördüncü tasarruf ve yerli malı 
haftasının çok yakınında kutlu -
ladığımız cümhuriyetimizin onun
cu yıl dönümü, asrı yıla sığdıran 

Türk gücünün büyük muvaffakı -
yellerini gözlerimiz önünde ya -
şattı .• 

En asrf bir medeniyet tekniği 
ile muvaff akıyetten muvaff akı • 
yete koıan Gazi Türkiyesinde ik· 
tısadiy;lf devlet iılerimizin en baş 
gayesi olduğu için artık dünyanın 
iktısadi kuvvetleri pef inde ıürük· 
lenen bir varlık olmaktan kurtul • 
duk. Ve her şeyi kendi kendimiz· 
den beklemek, yurdumuzda bula
bilmek muvaff akıyeti içindeyiz.,, 

"Uzun asırlık Osmanlı tarihin · 
de memleketimizin görmediği büt 
çe tevazününü cümhuriyet hükfı -
meti on yılda, bütün dünya buh • 
ranları içinde temin edebilmek 
muvaffakiyetini kazanmıştır. 
Oımanlı Türkiyesi tamirhane 

kabiliytinde bir kaç fabrikilıiyle 
sanayii yok denecek kadar harice 
muhtaç bir memleketti. 

Bugün cümhuriyetin doğurdu · 
ğu iki bine yakın asri vesaitle çp.· 

lışan milJi fabrikalarımız, memle· 
ketin ihtiyaçlarını tamamlamaya 
çalışıyor. 

"Milli iktısat ve tasarruf haf · 
tasının gayesi hepimizin gözleri -
ni on 11enelik iktısadi yükselişin 

eserlerine ve sanayi hayatının can 
hlığını gösteren grafiklere çevirir· 
sek, ikinci on yılda bu azlığı hiçe 
indirmektir. 

Milli kurtulu! hareketlerinin ha 
tında buğday iıtiklaline kavuttuk. 
Gelecek sene ,eker iıitiklilini ka • 
zanacağız, Ondan aonra da doku
ma istiklaline yaklaııyoruz ... ,, 

··ı 
bol bol ve vitamin veren Q 

incir, ceviz, fındık, portakal.:, 
kazancımızın en baş gelirler• 

"Milli iktisadın ikinci he~' 
me.mlekette tasarruf hiılefl 
kökleşmesi, milli biriktirJP. 
itiyatlaşmasıdır. Bankalard~~ 
sarruf h~sapları on yılda död 1' 
yondan kırk milyona çıktı, ( 

düncü tasarruf haftasında 
Türk vatandaşının bankada '~ 
~ağı en küçük bir tasarruf h 
bile bu servet elli milyonu aş• r 
tır. Cok kazanmaktan de 
şahsi ;e aile bütçemizle he5' 

l• harcıyarak artıracağımız pars 
iş sahasında sermayemizi, ihtif' 

1.ur"' Irkta rahatımızı hazırlıyacal\ 

Ankarada Tasarruf 

mitingi ~il 
ANKARA, 15 (A.A.) -. t~ 

iktisat ve tasarruf cemiyetinU'd-' 
tip ettiği meting bugün öğle 
sonra Hakimiyeti Milliye r11e1~ 
nında mektepliier, esn.af teşe1' 
leri ve halkın iştirakile yapı~ 
hr. Havanın yağmurlu 01111'. (1 
rağmen büyük bir halk kütlesı 

zi heykelinin etrafını doldur:; 

tu. Merasim mekteplilerin orı 
cümhuriyet marşile başlamıtt~rJ 

İffet Halim Hanımla Del"~ 
l ~hYl' .ı rhı-1 Bey 1.~-rcıı.f•~ 
milli iktisat ülküıün ve ilıd'", 
seferberliğine dai~ nutuklar ~ 
tenmiftir. Şair Behçet Kemal ..1 

JıJ' 
de bu mevzua dair hazırladıf 
ni bir şiirini okumuştur. . 

Bugün halkevi ile Gazi eJI~ 
tüsünde orta ve ilk mektepJ 

temsiller ve müsamereler <I 

mektepir. 

Baş vekilimizin 
teşekkürleri 

ANKARA, 15 (A.A.) _, 
vekil İsIJlel Pa§a Hazretleri i 
iktisat ve yerli malı kullanrıı~J 
küs ünü kuvvetlendiren dördü I 
tasarruf haftasının ba,lama•• ,1 
nasebetile memleketin her t ti 
f ından cemiyetler ve müeıse~ 
bir çok zevattan aldıkları te (e( 

telgraflarına ayrı ayrı cevaP tf 

mek imkansız lığ~ karşısında Jol~ 
sekkür !erinin i blıigw ına An: 
~ pJI"• 
ajansını tavsit buyurmuşl~ 

~·r• Yunan hariciye na 

istifa mı edecek? ~· 
rvi' 

Atim\ hariciye nazırı ~·1',.,d' 
simosun istifa edeceği ha Jtİ • 

kl dıı'· , 
yeni şayialar dolaşma . ~ e rıe.f 
vayetlere bakılırsa harıcıY ıe1'11 

zareti M. Mihalakopu)osa .,;. 
edilecektir. h,.rı 

1• ce · 1~ M. Maksimosa ge 111 p3t1 
~~ 

ye nazırı elyevnı Ro!l'la 
k dır· t• 

gitmeğe hazırlanma ta ıir•re 
H • · ının bu 1. tif1e arıcıye naı;ır lc,.e 

h 1 rııeJ11 d' lerden ıonra der a }(te , ... r 
d.. · w• nnedilJ11C .}ıl' 1 

onmıyecegı :ıa h'le .. • 
A Id w veÇ 

1 
.. ı1 r-1' Malum o ugu . · ıw 

ubını çl' 
f ırkasmm baı:ı men• tillde" .,ıı 
. h · • nez"re ı:"' eımosun ancıye . 8\J •r. ""' 

kilmesini iı;teıniılerıh. 
1 

çıt.re•• 
is'af çin yukardaki ha 

lunmuttur. 
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k l -~arın hepsı mantıkıydı, ma- Düşünüyordu! Ne düşünüyordu? VAKIT'ın yeni Tefrikası : 44 
ı ı ı. ıHll!lı ~mm 
Yazan: A. MiL 

k '\d~.ve Prüdans'ın bu derece ma Bilmiyordum ona muhabbetle ve 
~ dutü~eli olabileceğini taıav · korku ile bakıyordum, onun uğu -
.. r edemiyordu. Cevap verecek runa katlanabileceğim ıztırapları 
'Oı bulamadım. Hakkı vardı. Eli.. tasavvur ederek korkuyordum. 
~ llza.~ım ve nasihatlere teşek .. -Ne düşündüm biliyor musun? 

ettnn. Gülerek dedi ki: - Hayır .. 
l:r ........ Haydi, haydi, hayat zevkli° - Bir kombinezon buldum da 
dır feydir ona camın ters tarafın - onu düşünüyöl'dum. 
~ bakmamak lazımdır. istersen - Kombinezon nedir? 
lfll adaıın Gaalona bir sor, i~te o - Bunu sana hemen şimdi söy 
.. •e nıuhabbeti benim anladı - liyemem, yalnız neticesinin ne ola 
~ gibi anlıyor. Aşkı ve muhab- cağını anlatayım. Bundan biT iki 
Qer · 1 ıızde bu suretle anlamalısınız ay sonra serbest kalacağım. Kim-
l'okıa :manasız bir adam olacak - seye borçlu bulunmıyacağırtı ve ya 
~~ı. Şu yanımızda bir kız var zı seninle beraber gidip sayfiyede 
~rt rözle kartısındaki adamın geçireceğiz. 
1ltıtıeıini bekliyor, seni düşünü - - Bunu nasıl yapacağımızı ıöy 
Yor 1.üt .. •· • ki l · · · 1 Jt.. :. o un geceyı sana sa ıyor ve emez mısınız. 

. l ıyyen eminim seni seviyor. - Hayır, yalnız ben1, oenim se 
Şdlllııdi haydi pencerenin önüne gi· ni sevdiğim kadar sev, her şeye 
el' lJrı de Kontun kapıdan çıkma - muvaffak oluruz. 

11111 seyredelim çünkü nerede ise - Bu kombinezonu siz yalnız 
çzk&caktrr. mı buldunuz? 

Prüdans bir pencereyi açtı, yan - Evet .. 
hnt. dayandık. - Y alnrz mı tatbik edeceksi • 

O, tek tük gelip geçenlere bakı- niz? 
l'or, ben hulya kuruyordum. Margörit ölünciye kadar unut • 

~ Bütün söylec1iklel'i beynimde o· mıyacağım bir gülümseme ile: 
8.~lduyor ve dü§ündükçe doğru - Acı taraflarını ben tatbik e
~l'lediğine kanaat getiriyordum. deceğim dedi. Karlı taraflarına or 

ı.~t Margrite kartı duyduğum tak olacağız .• 
'tqiltt. aık, makulitla anlaıamı - Bu kir sözü üzerine, gayri ihti 
1'taa. Onun için arada eırada içi- yari kızardım. Hatırıma Mösyö ... 
~ çekiyordum. Prüdans dönüp B. nin Degriyö ile parasını yiyen 
~e bakıyor, hastasından ümi Manon Leiko geldi. Kalktım ve 
.ı1 I ~4!ien doktor gibi omuz silkiyor 'bita2 ıert ceYap Yerdim. 
'll'I. f Oı•vamı •arl 

H~n kendi kend İme dütünüyor - . _ _.:. _ _.:.......;:.~-=--==~-===:=..::
d\Uiı: 

L'··-· ·101 ıu ~uratt"JCarsısın -
da 1ııayabn ne kadar Jrr.a olduğu • 
~u anlıyor. Margriti iki gündenbe
"•dir tanıyorum, dündenberi met • .. , . 
ı:ıın oldu fakat fikrimi, kalbimi, 
~·Yatımı öyle bir kaplayış kapladı 
~' l(ontun ziyareti bana bir felci -
etJniı gibi geliyor.,, 
N·h b· 1 ayet Kont çıktı. Arabasını. 
•tıd' .. d k h l ı> ı, goz en ay o du, Prüdans 
trıcereyi kapadı. 

d. l'arn bu eınada Margrit seslen . 
I; 

" - Çabuk gelin, sofra kurulu -
~or. 

~ Odaya girince Margrit koıtu 
Oyn ' 

' k uma sıçrayıp sarıldı ve SJkı 
1 1 .. 

optü. Sonra dedi ki: 

- Gene mi surat ediyorsun? 
Prüdans cevap verdi: 

l ....... Hayır, ona nasihat ettim. Us 
" Oturacağına ıöz verdi. 

...._ Memnun oldum!. 
Ga-· 'h · ~ oı ~. ı 1 byarı yatağa baktım. 

1ll duğu gibi duruyordu, bozulma-

b,'tlr. Margöritin üzerinde beyaz 
ır I> enuvar vardı. 

l .. Sofraya oturduk Margöritin bü· 
t~ll gtizelliği, bütün sevimliliği, bü 
~ il co!kunluğu üzerinde idi. Ba -
-il d·· .. 

d U§unüyorum da ondan bun 
k:I\ haıka bir şey istemeğe hak -

Ilı olrn d ~ . . f d' 8erıirn a . •gını ıtıra e ıyordum. 
~ Yerımde başka kim olsaydı 

'•ut olurdu. 
pliid ı,., . _anı'ın dediklerini yapıp on 

du:bı ten olmıya gayret ediyor • 
~ · Fakat onlar hilkaten ıendi 
~-ll•e ltendimi zorlıyordum. Ağla 
ke:aknııı gibi sinirli sinirli güler 

111 qrıJar beni sahiden neıeli sa • 
)Otlardı. 

l'l~İhayet yemek bitti,Margöritle 
;..ı::z kaldım. Her zamanki gibi 
d.. .. ın ilzerine, ocağın önüne otur 

... , na • L b I 2111 uazin alevlere bakmıya 
4'! ad '· 

Sattıkları mal 
çaldıkları imiş 

Üsküdarda hurda halinde gra

mofon ve dikiş makinesi satan sa• 
bıkalılardan Salahattin son gün -
lerdeki vazıyeti dikkati celp etmiş 
ve Üsküdar polisi tarafından ya• 
pılan tahkikatta Seliıhattin ile ar~ 
kadaşları Bekir ve Şükrünün bu 
malları hınızlık yaparak ele geçir 
dikleri tespit edilmi,tir. Bu üç 
ahpap bir ay içinde Üsküdarda 
20 den fazla dükkan soymuşlar ~ 
dır. 

Bırakılmış çocuk 
Davutpafa camii kar,ısındaki 

tahtaperde kenarına henüz iki 
yaşlarında bir kız çocuk bırakıl • 
dığı görülmü§ ve derhal polise ha 
her verilmiştiı·. El ve ayakları ıa
kat olan çocuk darülacezeye gön
derilmiştir. 

Kürt Mustafanın metresi 
şililyet ediyor 

Kasımpaşada Camiikebir so ~ 
kağında 1 numarada Lutfiye H. 
clün polise müracaatla 2 seneden 
beri metres olduğu arabacı Kürt 
Mustafanm yatak, battaniye ile 
bir kaç parça eıyasmı çalarak kaç 
ığrndan §İkayet etmittir. 

Bir kadın ortada yok 
Defterdar Muıtaf a Efen dinin 

karıaı Hayriye H. on gündenberi 
kayıptır. Hayriye Hanımın bir ka• 
zaya kurban gittiği tahmin olun
maktadır. ........... , ............................................ . 

Yurttaş .. 
Bugün Cumartesi; dünden 

kuınbarana attığın paraya bl."' 
gün de biraz daha kat. Şayet 

kumb;.\ran yoksa derhal kum
bara al. Zira ikramiye ıünü 
yak1aııyo!'. 

Milli İkııs:ıt ve Tınrruf <.'emiycti .......................... -................ _.. ...... .. 

Şimdi Rus kruvazörü f!elip sahili 
tutabilir ve motörleri atzrabilirdi 

yıklarm yapıları ihtarları anlamı- sademe olmuştur da buna c' air 
yarak yollarına devam ettikleri il ortaya çıkan rivayetler ağızddn 
görülünce derhal nahiyenin jan • ağıza duyularak pek mübalağalı 

darın.• sand~lı çıkarıl~rak ~ütün 1 bir .şekilde b~lu~dukları mahalle 
sül'atıle motorlere dogru gonde - kadar aksetmışhr. !,, 

s~L :- u bildirdikten sonra demişti 

J(:: 

"- Binaenaleyh kude§İm Ol' 

talık kararır kararmaz hemen ka. 

rilmişti. Sandalın içinde otu • Fakat Arhaviye telefone ede
ran jandarma neferi bir taraftan rek Rıza beyle konuştukları za • 
sandalcıyı daha ziyade süratle 
kürek çekmiye teşvik ederken di
ğer taraftan da motörlere verdiği 
itaretlerle onlarıt "durunuz, ileri 
gitmeyınız !,, demek istiyordu, . 
Eıuen jandarma sandalı görülür 
görülmez motörler istikametleri .. 
ni tebdil ederek sandala doğru 

yıklara binerek Arhaviye geçer -

smız. Düşmanla harbeden kuvvet 
terimizin çok sıkışık bir vaziyette 

oldukları bıldırıldığmden bera • 
bcrinizde getırdığınız efradın a • 

lessahah Arhavide bulunması el .. 
zemdir. 

gitmeye başlamışludı. 
Nihayet, işitilecek kadar yaklaş· 

tıkları zaman sandaldaki jandar -
ma neferi onlara bağırmıştı: 

"- Çabuk olunuz, sahile ya .. 
naşınız, ilerde tehlike var!.,, 

Bunun üzerine Nail bey motör 
lerin karaya yanaşmalarını em• 
retmiye mecbur olmuştu. Motör -
ler iskeleye yaklaştıkları zaman 
n~hiye müdürü daha uzaktan on• 
lara vaziyeti bağırarak anlatmı · 
ya ba,lanuştr: 

"- Bir küçük Rus kruvazö .. 
rünün şimdi Batumdan hareket 
ettiği ve bu taraflara doğru sahi
li arattırarak gelmekte olduğu 

lırafl bildirildı. Neredeyse çı· 
kar gelir. Efradı hemen s=.hile 

çıkarınız!,, 

Bu ihtar Nail beyi korkutmak 

için kafiydi. Onun için herkes 
motörlerden ve kayıklardan dışa
rı çıkarılmış ve erzak ve cephane 
ve saire de tahliye edılmıştı. 

Trabzondan hareket edildiği an • 
danberi böyle bir tehlikenin vu -
kuu her an melhuz iken, onu hiç• 
bir kimse düşünememişti. Seyaha 
tin gece yapılması ve gündüz ko
naklanması lazım gelirken böyle 
bir tedbire müracaat etmek kim • 
senin hatırına gelmemıştı. Bere -
ket versin son dakikada talih 
yardım ederek birkaç yüz kışının 
birden düşmana daha tek bir 
kurtun atmadan Karadeniz sula· 
rında boğulmasının önüne geçile

bilmitti. 
Şimdi olsa olsa Rus kruvazörü 

gelip sahili topa tutabilir ve iske .. 
leye bağlı olan molörleri ve kayık 
ları hatnmıya çalışabilirdi. Fa • 
kat efrat kurtarılmıştı. Bunlar 

nasıl olsa karadan da Arhaviye 
sevkedilebilirdi. Nail bey ve be • 
raberinde avdet eden katibi meı
uller büyük bir tehlikenin atlatıl
masını müteakip hissedilen mem 
nuniyet ve inşirah içinde biribi -

riyle konuşurlarken Nail bey çe
tesini o akşam Arhavide bekli -
yen ~ıza beye vaziyetin anlatıl· 
masına karar vermişlerdi. Çünkü 
karaya çıktıkları zaman orada Rı 
za bey çetelerinin birkaç gün -
denberi taarruza geçmiş olduk .. 
}arını ve Ruslarla harbederek i -
}erlemekle bulunduklarını ha • 
ber almışlardı. 

Nail Beyle maiyeti bu habere 
eYvela bir türlü inanamamışlar -
dı. Kendi kendilerine diyorlardı 

ki: 

man işittiklerı habere inanmıya 
mecbur olmuşlardı. Rıza ve Nail 

Beyler arasında cereyan eden bu 

telefon muhaberesi çok meraklı 

olmu§lu. Rıza bey vaziyeti hula- (Devamı vıu) 

Kadınlar, hangi yaşta caziptir? 

Galip Beye göre 
karısının yaşında! 

( u:ı, tarafı ı lod sııyırftmıuıa, 

- Bu suali artist Galibe mi, 
yoksa Yakıt karii Galibe mi soru• 
yorsunuz? 

- Her ikisine de ... 
Vakıt karii 1. Galipten başla -

dım: 

- Kadının en çok cazip oldu
ğu ya§? 

- Karımın yaşı! 

- Güzel. .. Peki bu ya§ı sorma-
ma müsaade eder misiniz? 

- Sizi anketinizin haricine 
çıkmaktan men için, söyliyemem 
dostum ... 

- Bu da güzel... Size en cazip 
gelen kadın? 

- Karım! 
- Ala ... Siz, ne gibi hususiyetleri 
üzerinde lophyan kadınlara cazip 
diyorsunuz? 

- Karımın hususiyetlerini ... 
lf. lf. lf. 

- Lüküs hayat öyle enfes bir 
operet ki, efendim! 

- Şimdiye kadar oynananlar· 
la bir mukayese yapabilir misi
niz? 

- Fincancı katırlarını hiç mi 
hiç ürkütmek istemem ... Maama • 
fih müzik itibarile ........ . 

- Artist Galip için her yaşın 
kendine mahsus cazibesi vardır. 

Baharın gülünü severim, kışın da 
krızantemine bayılırım... Ne ya • 
palım? 

- Artist Galip Bey cazip bir 
kadında ne gibi hususiyetler an .. 
yor? 

- Güzelliği gözlerinde kayna -
şan bir zeka ... Marazi olmıyan bir 
hassasiyet... Daha ziyade fikren 

be ayrı şeylerdir, kanaatindeyim .• 
Her cazibelinin güzel olması, her 
güzelin de cazibeli olması lazım 

l D w•ı '? ge mez... egı mı. 
- • .ct.A ·-- ........ . 

- Kadının cazibesi, o cazibe
ye şikar olan adamın anına ve za .. 
manma göre de değişebilir ... 

- Bu mükemmel! ... Artiıt Ga
lip Bey en çok hangi milletin ka· 
dınını cazip bulur? 

- En çok "kadın,, Fransız ka
dınıdır. Zekası, inceliği itibarile .• 
Amma, profesyônel bir kurör gi-
bi cevap veremem ... ltiraf ederim 
ki1 tecrübem çok az .. . 

Galip Bey provayı tatil etti. 
Artistin, çok yakın diye yeni 

taşındığı apartmanına, hiç bir yer 
de çıkmamış fotograf aramağa 
gidiyoruz. 

Akşam ... Yağmur .. 
Apartmanın dar, loş merdi -

venleri ... 

- Bahtiyarsınız Galip Bey .... 
Tiyatrodan çıkar çıkmaz, adeti 
hiç yürümeden, evinizde oluyor
sunuz ... 

Cevap yok. 

Beş kat ve sayılamıyacak ka 
dar çok bir yığın basamak çıktık.. 
Tık nefesler gibi soluyoruz ... Ga
lip Bey deminki sualimin cevabı· 
nı şimdi veriyor: 

- ~parlman yakma geldi, am
ma .. Yol kısalmadı dostum ... Da· 
ha fenası, eskiden ufki yürüyor
dum; şimdi amudi yürüyorum! 

Re,at enıs 

Faz ilet mükafatı 
teshir eden kadın inceliği... Her sene olduğu gibi bu sene 

- Artist Galip Beye göre, ca • de ilk, orta ve yüksek mekteplere 
zibenin güzellikle alakası var mı? mensup üçer muallime fazilet mü-

- Güzellik mefhumu, cemi .. kafalı verilecektir. 
yetçe kültüral, bedii hutut çerçi .. Müki.f at yılbaşında üniversite 
vesi içinde sıkııtmlmamışsa, ca - salonunda merasimle dağıtılacak 
zibeyle ali.kası olmamak icap e .. tır. Bu muallimleri tespit için şe
der ... Güzellik, ilahi kadar güzel ı hirdeki bütün mekteplerde seçme 
vücutlu kadınlar bilirim ki, beni yapılmaktadır. Orta tedrisat züm 
cezbedememişlerdir... r~sin.e ait intihap bitmiş ve Kaba• 

- Mesela... taş lisesi tabiiye muallimi Sara-
- Sayılacak kadar a:r. ... Çünkü cettin Bey ~-azanmıştır. Yüksek 

ancaTc bir kaç tanesif e görüşmek tedrisat zümresinden de Köprül\i. 
fırsatını ... Hayır; Jansını kazana- zade Fuat Beyin seçileceği zanno-

"- Hudutta belki bir iki mü • 
---------------~~~~~~~~~~~~~~~----'--~ 

bildim ... Hulasa, güzellik ve cazi- lunmaktadır. - ' 



'' aptan, buradan biran 
evel ayrılmalıyız .. ,, 

Vay başımıza gelenler!.. Burası dünyanın en tehlikeli 
noktasiydi, vapurlar bir cehenneme girmiş gibiydi 

-7-

Bu esnada dümenci şu müta .. 
leayı yürüttü: 

- "'Kllptan, buradan bir an 
evvel ayrılmalıyız. Çünkü tam 
vapurların gelip geçtikleri mahal
'de bulunuyoruz. Sisli bir zaman
C:la bu vaziyet tehlikelıdır.,, 

Bu suretle konuşulurken fırtı
nada gittikçe artıyordu. ihtiyar 
kaptan küfürler savurmıya ba~la• 
·dr. Fırtına geçinceye kadar gidip 
'.(Stramness) önünde demir attı. 

O zaman göreceğımız işin bu 
denizlerde olduğunu nihayet an
ladım. Öyle olmasaydı, ihtiyar o• 
rada kalmaz, yoluna devam eder 
di, dedim. Orada beklememiz be 
nim işime geliyordu. Çünkü işe 
başlamadan evvel biraz karada 
dolaımak istiyordum. Bu arzumu 
yerine getırdım. Oraları ne garip 
yerlerdi! Dünyanın sonuna dahil 
olduğumu zannediyordum. Her 
an rüzgar, her an fırtına ve yerli
lerin (Rost) dedikleri kasırga! 

Her tarafta, muazzam, met, her 
tarafta muazzam bir cezir, her ta• 
raf yalnız uçurum ve kayalık! . 

Fırtına durmadığından biz üç 
dalgıç arkadaş (Stromness) de 
üç odalı bir otlede kaldık. İkinci 
günü otele gelen bir adam benden 
ni~in orada bulunduğumuzu öğ -
r nmiye çalı tı. Kendim bir ıey 

bilmedığnn için tabii ona izahat 
vermek istemedim. 

Kara.da bir müddet de kaptan 
la dolaştık. Bu esnada kaptan ba· 
na o havalide baharda gördüğü -
müz bu fırtınanın teşrinievelde 

hüküm süren fırtınalarla kabili 
kıyas olmadığını anlattı. Dedi ki: 

- "Bahri.muhiti Atlasiden ko 
pan dalgaların garpten gelip bu· 
raya çarpışını, şarktan gelen şi -

mal denizi sularının hücumunu, 
şimalden akan kutup denizinin 
buz parçalarıyle dolu akıntılarını 

bir kere görüp seyretmelisin! O 
zaman vapurlar bir cehenneme 
girmiş gıbıdırler. Burası dünya " 

nın en tehlikeli noktasıdır. Bun -
dan başka bu havalinin sularını 

yerliler bile layıkıyle bilmezler. 
Buralarda öyle deniz ortası kaya 
lıkları vardır ki, zaman zaman 

yer~rını değıştırırler. Buralarda 
denizin ortasında en müthiş akın• 
tılara te$adüf edersin. Buralarda 

öyle kaynaklar vardır ki yerleri -
ni hiçbır kimse bilmez. Yerliler 
denizde hiçbir İşe yaramazlar, 
Çünkü onların hepsi denize çıkan 
köylülerden ibarettir. 

Sonra, yaz gelince güneşin pa• 
rıl parıl yandığı bir za.manda de
nize açılırsın. Birdenbire sıcak 
(Golfstream) sisler çıkmağa ha!• 
lar. ıı[)eniz ve sahil bir kara dıvar
la kapanır. Günler geçtiği halde 
bir daha güneşi göremezsin. Ge
ce ile gündüz arasında bulunuyor 
m~ş gibi olursun. Hakikatta ise 
geco yarısı güneş semada kalın 
bulutlar arasına gizlenmiştir. Bu 
vasiyet karşısında ıiı borusunu 
çalmaktan başka bir şey yapa-

mazıın.,, 

Kaptan bunları anlatırken ben 

de: "Vay başımıza gelenler!,, de
mekten kendimi alamıyordum. 

Tekrar denize çıktığımız za -
man fırtına henüz durmamıştı, 

ağır sefinemiz saatlerce dalgala • 
rın arasında çalkandı, durdu. Rüz 

gar fırtınası kar f ırtmasına çe -
virdi. Bir taraftan kaptan gemici 

küfürlerini savururken. diğer ta • 
raftan vapur yavaş yavaş bir büz 

tabaksı ile kaplanıyordu. Bu su -
retle iki gün daha dolaştık. 

Kaptan ile muavini sahile çok 
yaklaşmaktan korktukları için mü 
temadiyen enginlere açılıyorduk. 
Nihayet fırtına dindi. Ondan son• 
ra gene saatlerce dolaştıktık. Kar 
şımıza çıkacak hadiseyi artık me
rakla bekliyordum. 

Deniz tama.men sükunet bul • 
duktan sonra kaptan üçümüzü de 
kamaraya çağırdı. Muavinile dü -
menci de orada idiler. Hepimiz 
masanın. etrafına oturduk. ( Cos • 
teli o) ya baktığım zaman onun 
müstehziyane gülmekte olduğunu 
farkettim. Nihayet kaptan dedi 
ki: 

- "Şimdi artık ıükUtu muhafa 
zaya hacet yoktur. Sıra söz söy -
lem eğe geldi. ( Costello), diğer 

iki arkadaşınızı da vazıyetten ha· 
berdar etmek lazım. Siz lutfen ya 
pacağımız iıleri onlara izah eder 

. • • ? 
mısınız.,, 

(Costello) bir müddet tavana 
baktı. Sonra sürahiden bir barda
ğa su koyarak içti ve nihayet de
diki: 

- "İşimiz (Hampshire) dir. 
Bilmem, bunun ne demek olduğu 
nu biliyor musunuz, 1916 senesin
de Lord (Kitchner) bu sefine ile 
beraber yanmıştı. 

(Devamı , ·ar) 

Boşanıyorlar ! 
Meri Pikfordla Duglas Fer -

banksın birbirlerinden ayrı yaşa • 
mağa başlamaları üzerine, bota -
nacaklarmdan bahsedilmiş, fakat 
sonradan bu haber tekzip edilmiş 
ti. 

Gelen son haberlere göre, ni • • 
hayet Meri Pikford, boıanma da 

vasını açmıştır. Los Anjeleste aç -
tığı bu davada, bu evlenme neti• 
cesinde bir oğlu dünyaya gelmiş 

olmasına rağmen, aile hayatının 
daima sıkıntılı geçtiğini, kocası

nın kaba ruhlu, ihmalkar ve ıa. .. 
kayt olduğunu ileri sürmektedir. 

Hakim Aşk! 
Magda Şnayderin "Hakim o -

lan aşk,, isimli filmi, Almanya ve 
Avusturyada tutmuştur. Başlıca 

rollerde, Magda Şnayderden baş 
ka Volf Albah Retti, Lissi Ama, 
Yuliyus F alkenştayn, Pavl Otto, 
lda Vüst ve Otto Valburgun, böy 
le eski ve yeni bir kaç Alman film 
artistinin bu filmin haylı e~lendi
rici ve Otto Borgman tarafından 
yapılan musikisinin de hoşa gidi
ci oluşu, tenkitlerde, muvaff aki· 
yet temin eden noktaları olarak 
kaydediliyor. 

"~n 1/dcUdac,, Sedaolıatı 'lja'.lı 
.._.._., ~ ~ ~-~ ,_., ~-,_awwwz,,_., ,_,, ~ ~ ~ r1"" 

Bir Viyana Gazetesi, Feriha VE 
Melek H.Iar için Neler Yazıyor? 

Feriha H. 

Avusturyanın en büyük gaze • 
telerinden biri olan "Noyes Vi -
ner Jurnal,, bilhassa muhtelif sa• 
halarda mütenevvi yazılar neşret-

mekle tanınmıştır. Bu gazete, son 
sayılarından birinde, kısaca Tür
kiyedeki filmcilik hareketinden, 

bu arada yeni yetişen kadın yıl• 
dızların dikkate değer kabiliyet 
gösterdiklerinden bahsediyor. 

Gazetedeki yazı "müslü.man 
yıldızlar,, serlevhası altındadır. 

Türkiyede film sahasında çalış -
manın daha yeni başladığını, bu 

batlangıç için, birçok müşkülat .. 
la karşıla ıldıRını1 fa nt 

ilk yerli filmlerin perdeye akset -
tığını kaydeden bu Avusturya ga 
zetesi, önceleri yalnız erkeklerin 
film çevirmeleri imkanı bulundu• 

Fejosun Filmi 
Gustav Fröhlişin Annabella ile 

beraber çevirdikleri "Güneş do -
ğarken,, isimli filmin gösterilme • 
sine, yakında başlanacaktır. 

Gösterileceği ilk yer, Viyana
dır. Rejisör Pavl F ejos ve bu fil .. 

min sade rejisörlüğünü yapmamış 
mevzuu da kendisi bulmuş, hazır 

lamıştır. Rejisör, bu filme pek e 
hemmiyet verdiğini söylermiştir. 

Filmde Viyananm bugünkü 
hayatı ve bugün Viyanada yaşı -

yan iki gencin, hayatın acılarına 
nasıl katlandıkları, bu arada te .. 

min ettiği zevkten nasıl ve ne de

receye kadar istifade edebildikle
ri anlatılmıştır. 

o 
Görünmiyen Adam! 

Almanların çevirdiği filmler
den yenilik ifa eden birisi de, 
"Görünmiyen adam, şehirde do • 
!aşıyor,, is:ırnli filmdir. 

Daima merak verici, hayret u -
yandırıcı filmlerde baş rolde oy .. 
namakla meşhur Harri Pil, bu 
filmde en büyük rolü yapıyor .. 

Teknik üstünlüğü ve cür'et faz -
lalığı ile yapılan bu filmde, ismin 
den de anlaşılacağı gibi, görünmi 
yen bir adam vardır. O da Harri 
Pildir. Ve bu görünmiyen adam, 
ortalığın altını üstüne getiriyor. 

Tanınmış lngiliz romancısı H. 
G. Velsin türkçeye terceme edil -

ğunu, sonra kadınların da bu sa- ı zun boylu, daha gösterişlidir. 
hada çalışmaları mümkün olduğu Melek hanım, hakiki har 
nu yazıyor. kadını tipinin mümessilidir. J-la 

Yazı, kısa bir zamanda Tür ki· es.mer çehresi, kömür gibi k0 

yede birinci sınıf iki kadın yıl - siyah saçları ve şarklılara ınahs 
dız yetıştığıne işaretle şöyle de • biçimde siyah gözleri, bir bakış 
vam ediyor: onun memleketi şark olduğun 

"Müslüman film semasının şüphe bırakmaz. Fakat san'atı 
yıldızlarından biri, Feriha Tev - gelince, onun artistlığı de, fer 
fik hanımdır. Kelimenin tam ma• hanınki gibi, beynelmilel bir ta 
nasiyle bir artiıt.. Kendisi, aynı 
zamanda Türkiyenin en güzel ka 
dmı sayılıyor. Bir defa lstanbulda 
pek yerinde olarak Mis Türkiye 
seçilmiş ve sonradan Holivudda 
güzellik kraliçesi tacını giyrnif -
tir. 

Doğrusunu isterseniz, Feriha 
Tevfik, bir şarklı tipi değıldır. 
Zarif endamı, altın sarısı saçla • 
rı, yüzünün sevimli hatlan ve iri, 
esrar dolu gözleriyle o bir garplı 
tipidir. Onu gören, böyle zanne -
der. 

Berrak akisli sesi vardır. Jest 
leri; hal ve tavrı ile, Avrupalı 
cazibesini ifade ediyor. Bu cazi • 
besi ile, sahne töhretini temine 
yol açtığı operet temsillerinde se 
yircileri teshir etmıştır. 

Gene tanınınıf bir ıan'atkar 
olan partneri Ferit Tayfurla bir
likte oynayışı sırasında, temsilde
ki mehareti hayli artmıftı. En çok 
"İki dost,, isimli türkçe yerli film 
de muvaffak olınuştur. Bu filmde 
faJCir liir kız roli.inae<lır • 

İkinci ınüslüman yıldıza gelin
ce, bu yıldız da Melek hannndır. 

Y afÇa F erihadan biraz daha bü • 
yüktür. Boyca da ondan daha u -

.... ,_..== 

dadır.,, 

Avusturya gazetesinin bu Y 
zısını yalnız "Hanım, ,ın "Han 
ma,, telaffuzu ile yazılışını dii 
zelterek, diğer bütün doğru 

yanlış noktalarıyle beraber, ol 
ğu gibi alıyoruz. Eksik ve faz 
cihetlerine, yanlış noktalar• 
rağmen, Avrupalıların burada. 
filmcilik hareketiyle alakadar 0 

luş derecesini ve şeklını göster 
mek itibariyle kayda değer bol 
yoruz. 

Melek H. 

Ormandaki Kemancı 
Almanların yaptığı yeni film· 

lerden birisi, "Orman içindeki ke-

mancı,, filmidir. Mevzuu, tanın• 
mış romancılardan Ganghof erin 

Almanyada en çok okunan bir ro
manından alınan bu filmde Bav• 

yera ormanları, vadileri, vakaya 
tabii bir dekor teşkil ediyor. 

Almanyada şimdi haylı şöhret 
kazanan Karin Hard, bu filmde 

baş kadın rolündedir. En büyük 
erkek rolünde bulunan da, bura-

da bir çok filmde görülen tanın• 
mış Alman artistlerinden T eodor 
Loz ....•.• 

Romanda ve fil.mde mevzuu 
bahsolan kemancı, keman çalan 

adam değil, keman yapan adam
dır. Bu adam ve kalfası, Bavye-

ranın en ustalıklı keman yapan iş 
çilerid ir. Yaşadıkları yerde Kristl 
isminde güzel, sarışın bir kızvar. 
Bu, kemancının kalfası olan yakı 
şıklı delikanlıyı gizliden gizliye 
seviyor. Delikanlı da onu, aynı şe
kilde..... Karşılıklı sevgi,..... Bir 
haylı müddet, böyle sevişiyorlar! 

Fakat, nihayet konu komşu a • 

miş bir romanına da mevzu teşkil 
eden bir insanın görünmemesi hu 
susi, ötedenberi bir çok kişinin 

zihnini kurcalar. Fen sayesinde 
acaba bu mümkün olacak mı? .... 
Şimdiki halde hakikatte bu bir ha 
yal.. Yalnız, filmde hakıkat ! 

rasında dedikodu baş gösteriY0' 

Kızın annesi, hesap, kitapla hare' 
ket eden titiz bir kadındır. Kalftl' 

d 1 ·1 h ,. oS' 
nın genç ve o ayısı e ercaı, ~ ..,, 
tanın yaşlıca ve dolayısile 3ğ 
başlı olduğu telakkisile, kızını ıl~ 

k . . ..ı B artı taya verme nıyetınae..... u JU 
da ustanın paralı olduğunu da 
şünmüyor değil ..... 

Jtl 
Dedikodu artıyor. Bu sırtl 

kalfa Hans, ltalyaya git.tniş btJ • 
ı , 

lunuyor. Ondan bir haber alaJ11 1' 

yan ve gerek annesi, gerek koJ1 ... 
1 k'"'' komşu tarafından sıkıştırı an .• 

ustanın evlenme teklifini isteJ11
1 

yerek kabul ediyor. 

Hans, ltalyadan dönüyor.,.~; 
zı unutmamıştır. Sevgisi, hala ile 

d. B .. d uste.s vam c ıyor. u yuz en ·· ıı 
t gıı 

araları açılıyor. Bu vazıye ' ıJ1 
'k . 1 . l}statı 

geçtı çe gergın eşıyor. kart' 
karısı başkasını, başkası. da k "ı:• 
smı sevdikçe aile saadetıne : ııtl 

. ~· şamıyacağını aklı l;esıyor. do' 
kendisine denk olmadığını da Je.J1 

k . 1 . arasın 
şünere , sevışen erın . eJ1Ç• 
Çekilmegwi tercih ediyor. lkı g -

111
e, 

k .. zer 
bu feragat ve f edakarlı u 
biribirlerine kavuşuyorlar. . te1'• 

· · bır Bu sade mevzuun, ıyı clı' 
nikle temsil tesirile alaka uyaJ1iııe 

b . f'l . .. da gelrnes 
rıcı ır ı mm vucu ~ı:11e.J1 

yaradığından bahseden ·( ~e 
film münekkitleri, yerli. rnu~t~5ııt 
hususiyetleri gösterınesı 00 eteğe' 
dan. filmin ayrıca lmyde 
olduğu mütaleasındadırlar' 



Karada - Denizde - Havada Kaç tayyareleri var ? 

Yapılan ve yaptırılacak yeni silahlar Dünyanın en büyük bom-
Orduda beygir mi, motör mü ? ha tayyaresi ltalyanlarda 

tur. Çünkü bu meyanda verilecek 
karar askeri ümitlere ve arzulara 
bağlı değıldır. lktısadm motörlet 
tirilmesine ve motör aanayiinin 
inkitafına bağlıdır. Ondan sonra 
yol ıebekelerinin tahammül kabi 
liyeti ve nihayet memleket dahi .. 
linde motörıti itletecek benzin ve 
mazotun mevcut olup olmadığı 

da nazarı dikkate alınmalıdır. Bu 
~erait muhtelif memleketlere gö -
re deği§mektedir. Onun için ge " 
çenlerde İngiliz parlamentosunda 

Sovyetler 
))e l\ızıı ordu piyadesinde (Sni
l~ı) denilen bir nevi tetkilat 
d dır. Bunun vazifesi muharebe
S e tank hücumlarını defetmektir. 
d~:'Yet gazetelerinden birinin yaz 
Ot~ırıt, bakılırsa aynı tetkilat kızıl 
ltf~\Uı top krt'alannda da mu -
ı, aluyetle tatbik edilmeye bat
ftt tlıtırftır. Geçenlerde bir piyade 

Iet~'4t taraf r~dan yapılan talim -
~lle hu (Snıpesa) bataryaları da 
fa d'-lıılmıt ve bunlardan büyük 
bl )> llar beklenebileceğı anlatıl .. 
Sd'ftır. Hücum tanklara kartı a -
td;ıı alette atideki neticeler elde 
~ 1 lllıştır. lttirak eden on bir to-

llı!l her biri 35 - 50 saniyede 
't . .. •tar mermi atmıştır. Topların 
l.itt" 
d ~ altışar, üçü beşer, üçü dör -
et b' . 'bet' ırı üç ve biri de iki tam isa-

Jiu l'apmıya muvaffak olmuştur. 
ta ~tn eden tanklarla toplar a -
1tı '1tıdaki mesafe altı, yedi yüz 

etre-· 
.r•ul§. 

Japonya 
ef Japon ordusunda senelik kura 
he.tadının miktarı 10.000 kişi da .. 
1tı ~1;trrı}mıştrr. Askerlik biz -

etı 1ki Id "' · · b 'k ta sene o ugu ıçın u mı .. 
lirt hakikatte 20000 fazla demek
d ' Askeri mekteplere devam e -
lie: talebenin miktarı da bir mis
i •. eıyit edılmıstır. ihtiyat zabit • 
"l°ltı. ~ 

,..,. ın birçokları muvazzaf biz -
.. •ete 1 a rnmıştır. 
lo ~U\'azzaf orduya mensup olan 
le · OQ küçük zabite hususi ders • 

r \·e ·ı k d h rı ere ken il erme fenni 
~~ •ilahlarının nasıl kullanıla

&ı Öğre!.ilecektir. 

Amerika 
bir ~t'rika kongresinin verdığı 
fıttd arar mucibince üç sene zar
l'o a Amerika bahriyesi 238 mil 
irı tt dolar sarfile 32 harp gemisi 

h:~~.d~cektir. Ayni zamanda da 
tart llYük bir para sarfıyle 290 
tır e deniz tayyaresi yaptırılacak-
6?~ ~una mukabil Japonlar da 
•ef· tnılyon yen sarfiyle 32 harp 

•tıe · · sı ınşa ettıreceklerdir. 

Çekoslovakya 
fab ~~raha) namındaki tayyare 
~it~~ ası Yeni bir tayyare inta et .. 
~'b 1~· Motörlermın kuvveti 650 
JRırd· ,;:,_ ır. Saatte 330 kilometre 

-.~ar 
~et 1 •ardır. On dakikada bet 

Amerikan or
dueanda •O· 
"Yari mGfreze
lerl kamyon• 
larlatqımr 

le örtülüdür. iskeleti çelik boru .. 
dur. iki mitralyözü altı tane behe 
ri 10 kilo ağırlığında bomba tatı
maktadır. 

Umumi teslilıat 
Yapılan bir istatistiğe nazaran 

milletlerın senelik teslihat mas .. 

rafı yedi buçuk milyar Türk lira
sına baliğ olmaktadır. Fransa ile 
İngiltere de bu teslihat masrafı -

run en batında bulunmaktadır. O 
memleketlerde adam batına se
nevi teslihat parası olarak yirmi 
bet türk lirası isabet etmektedir. 

• ~ lng ·ıtere 
İngiltere yeni<len 17 harp sefi 

nesi İn!a ettirecektir. Bunların ü • 

çü kruvazör, sekizi deströyer, biri 
filotilla kruvazörü, üçü tahtelba .. 
bir, ikısı gambottur. 

Beygir mi, 
Motör mü? 

Orduda en ziyade beygire mi, 
yokta motöre mi daha fazla e .. 
hemmiyet verileceğı meselesi he-

nüz halledilememııtır. Bu husus " 
ta yakın bir zamanda kat'i bir 
neticeye varılmasına imkan yok -

()lf nııınıumımıuımnırmrnoıııımıııınııı1DJ1unııruımıırımrımııımıııııınınıııuoı~ 

1.Juatac-' 

Bir yasak 
meselesi 
Almanların zabitlere mahsus 

olan bir gazinosunun kapısın -
da neferlerden birisi nöbet bek
liyor. Kendisine gazinodan 

· içeriye hiç bir sivil bırakmama
sı şiddetle emredilmiş. Fakat 
bir sivil her nasılsa gene içeriye 
girmeğe muvaffak oluyor. Bu . 
nun üzerine zabitlerden birisi 

~ nöbetçiye fena halde çıkışıyor • 
~Nöbetçi nefer şu cevabı veri -
i": 

yor: 
"- Efendim, içeriye girmek 

yasak olduğunu kendisine söy -
!edim amma dinlemedi ve yii -
züme karşı: "Kapa ağzını, hay
van herif!,, diye bağırdı. Bunu 

- işitince karşnndakinin sivil la
yafetinde bir zabit olduğunu 
(l;annederek içeri girmesine ses 
çıkarmadım.,, re . . 

~ll 1rtıfaa çıkabilmektedir. Ka 
firı t h .. a tadandır. Uzerleri bez-

'"mıınıınııııııııııııımıuımııınııumıuıııımıomu amrıımllll1llllllilll ./J 

ordunun motörle§tirilme11 için 
tiddetli münakatalar yapıldığı 
zaman süvariye taraftar olanlar 
yapılan bu hücumları kolaylıkla 

atlatmıya muvaffak olmuılar -
dır. lngilizler bu hususta İngiliz 
ordusunun umumi harpte bilhas .. 
sa Filistin cephesinde yaptığı tec 

rübeleri ileri sürmüşlerdir. Fa -
kat süvarının kıymeti ve şimdiye 
kadar yaptığı hizmetler inkar e .. 
dilmemekle beraber zamanın da

ima motör içın çahıtığı ve fenni 
terakkiyahn yavaf yavaı beygiri 
geride bıraktığı da inkar edilme 
mehdır. Onun için süvari de ma .. 
kineleştırılmeye batlanmııtır. Me 
seli lngilterede iki Hosar alayı 
motörleştırılmış ve keşif vazife -
lerinde kullanılmak için bütün sü 
vari kıt' larına zırhlı •küçük oto .. 
mobiJler verılmıthr. 

Fransızlar da şimdiye kadar 
her bir süvari fırkasına bir de 
kamyonlarla nakledilen bir tabur 
piyade ilave ediyordu. Kıt gelme 
den evvel altı süvari alayı maki -
nelettirilecektir. Mevcut altı fran
sız süvari fırkasından dört tanesi 
gelecek sene zarfında tamamen 
makinele§tırdmıt olacaktır. 

Amerikalılar da ilk makineleı 
tirilmit olan süvari alayını tetkil 
etmı§lerdir. Bu ıüvari alayı 43 
zabit 610 küçük zabit ve nefer , 
20 zırhlı otomobil, 36 tank, 6 tel-
siz arabası, 17 otomobil, 30 kam .. 
yon (efrat nakli için), 57 kam -
yon (ihtiyat efrat sevki için), bir 
sıhhiye kamyonu, 28 motosik .. 
let, 6 motörlü top, 198 tüf ek, 653 

. tabancadan mürekkeptir. Motosik 
Jetler yan arabalarıyle beraber 
120 ağır ve hafif mitralyözle de 
mücehhezdir. 

Bu meselede sovyetler kendi 

Almanlar.n sivll tayyare fabrikası 
(Bu fabrikada yapiliuı tayyarelerin blrlkl •aatte aekerl ta,.yare 
ıekllne •okulablleceklerl iddia olunmaktadır ) 

Umumi harp tayyarecilik inki • Bir de umumi harbin sonunda 
şafına en ziyade amil olan bir ha· Fransanm 1434 tane deniz tayye • 
disedir. Milletlerin ellerinde bu • resi ve bunların 6640 müretteba • 
gün mevcut olan tayyareler bütün 
dünya için kokunç bir tehlike diye 
telakki edilirken umumi harp ha -
şında vaziyet böyle değildi. 

1914 senesinde Fransa harbe gir 
diği zaman 150 tayyare ile 4300 
tayyarecisi vardı. 1918 senesinde 
ise 5000 tayyaresi ve 100,000 den 
fazla tayyareciai bulunuyordu. 
Bunların 16000 kişisi pilot idi . 

Fransızlar 1914 te ayda 40 tayya -
re imal ederlerken 1918 de 3000 
tayyare yapabiliyorlardı. Motör 

imalatı da 40 dan 4320 ye çıkmış· 
tı, Fransızlar 1914 ten 1918 e ka -
dar cem'an 49240 tayyare ve 

88850 motör İmal etmişlerdi. Bu 
yekunlara lngilterenin, Amerika
nın ve Belçikanın Fransadan satın 
almıt oldukları tayyareler de da -
hildir. 

bildikleri gibi hareket etmekte -
dirler. Harp sahnelerinin biribirin 
den uzak olacağını dütünen Sov
yetler kuvvetli süvari kıtaları bu • 
lundurmaktadır. Fakat memleket 
dahilindeki iktısadiyatın motör .. 
leştirilmesinden dolayı beygir 
fıkdanı kendini göstermiye bat
lamı§tır. Şimdi hayv&ı yetıştır .. 
mek için yeni tedbirler almıya 
ba§lamıttır. 

tı vardı. Bugün Fransa 3000 tay • 
yareye ve 42000 tayyareciye ma • 
liktir. 

Almanya umumi harbe girdiği 
zaman 276 tayyaresi ve 268 pilotu 
vardı. 1918 de ise 5900 tayyaresi 
bulunuyordu. Tayyare yapan 12 
fabrikanın adedi 60000 kişi çalış
tıran 33 fabrikaya çıkmıştı ve ay• 
da imal ettiği tayyare miktarı 109 
dan 2200 e çıkmı§h. 

Umumi harpte en ziyade tayya• 
re zayiatı veren İngiltere olmuıtu. 
Zayiatın miktarı 13000 zabit ve 
4000 küçük zabit ve neferdir. 

ltalya 1915 senesinde 56 hava 
tayyaresine ve 28 deniz tayyaresi 
ne malikti. 1918 de bu miktar 
1042 hava ve 642 deniz tayyaresi
ne çıkmı§tı. Umumi harpte 12000 
tayyare ve 24000 motör imal etmit 
ti. Bugünkü İtalyan tayyare kuvve 
ti 1507 tayyare 22500 tayyareci ve 
3000 pilottan ibarettir. 

1914 senesine nazaran bugünkü 
terakki yat aşağıdaki farklarda gö 
rülmektedir: 

1914 te bir tayyarenin 80 bey. 
gir kuvvetinde bir motörü vardı • 
aürati yüz, yüz on kilometre idi. 
iki bin metreden fazla yüksele • 
mezdi, üç, dört yüz kilodan ziya • 
de yük alamazdı. T eslihatı yoktu, 
uzun mesafeler katedemezdi. Bu· 
gün ise bir avcı tayyaresi atideki 
evsafı haizdir: Üç kiti, üç mitral. 
yöz ve SOO kilo bomba taşıyabilir. 
Motörleri 600 - 800 beygir kuv
vetindedir. Sürati 400 kilometreye 
kadar çı'Kar. 9000 metre irtifaa ka 
dar yükselir, 2000 kilometre kate 
der. Mitralyözleri ağır kalibreli • 
dir. Bazı bomba tayyareleri 4000 
kilodan fazla siklette bombaları 
da t&§ırlar. -

Dünyanın en büyük bomba tay· ı 
yaresine malik olan İtalyanlardır. 

Bu tayyarenin beygir kuvveti ' 
6000 dir, 15 ton bomba alabilir 1 

' 215 kilometre sürati vardır, müret 

Japon erkanı harbiyesi uzak Şarkta yapılan tayyare 
manevralar1nı harita üzerinde takip ediror 

tebatı on ki~~dir. 4500 metre irti • 
faa çıkar, durmadan bin kilomet • 
re gider, altı mitralyözü veyahut 
bir topu ve bet mitralyözü vardır. 
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"Kazak ,, modası her 
tarafta aldı yürüdü! 

Hanım, Bey, kaynana, kay!D baba .. Hepşi ~enk r.enk, 
çeşit çeşit kazak ördürmekle meşgul .. 

Cumartesi 
i6 Ka.evel 

28 Şaban 
Giın doğuşu 

Gün 1 atı~ı 
Sahalı. namazı 

O~le nanı=tZ! 
ltl~i :namazı 
.S.l:şam namaıı 
\'atsı namazı 
imsak 
rıtın geçen ı; iıolerı 
Yılın lı:alan .. 

M 
Pıaıar 

i1 Kt.evel 
29 Şaban 

7,20 7,20 
16,4·? 16,.f,2 

6,50 6.~u 

12,10 l'l,10 

14.30 1-1,30 

16,42 16,4.! 

ıe,'! I ı~. ~t 
~.33 !l.J3 
~50 ~5J 

16 15 
_J 

ın averı 

KEÇECi ZADE 

izzet Faat Paşanua 
HA1/RALARJ J 
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Bu sırada Grandük Türk mermilerine 
güzel bir nişangah teşkil ediyordu 

61 - d 1, nım doğru çıkmadı. Arka at I. 

R A D Y O Osman pa9a bunları okuduk -
h!.!,=i:;;;;;;,~=========;;;..:.:..:- tan ıonra imparatora dedi ki: 

Bu9Un - Bundan aonraki vaziyeti 

mın jeneral Zotofun yanına ge 
diğim zaman Radiçevonun bir'ı 

··r • cenubunda mevki aldığını go, 

Ayrı renk ipliklerle desenliler 
de hala makbul.. JJaı;ı ~enç ha -
nımlarla §ıhhğı seven delikanlı. 
lar bu çeşi; lerin pek ızarif kaçanla 
rmdan pek ayrılmak jalemiygr -
Jarl, Fakat şıklık ilhamını teker
ci dUkkanlarmm aU,, ye§illi, mor 
Ju, arılı, J:>ey zh1 pembeli, efla -
tunlu, tirşe}i, mavili, fıstıklı akide 
kavanozlarından alan bazı ha • 
nımablalarla, bey aiabeyler, bu 
ıalac:a ~esenli, kaz k giyme yarı -
md öyle biribirine yan bakan, 
ykm ka~an renkler buluyorlar 

ki insan, huni ra bakarken ken -
iliıini nalbur dükkanlarında yan 

~a dizilmit aşıboyau kutuları -
nın karşısında anıyor. Hele yeni 
argoda erkeklerine (kereste) ka· 
aııılarma {lipçınlı) <lenilen tip -
lerin k~zak diye ıırtlarma ııeçir • 
Clikleri deli alacası fanilaları gör
aü~e, aklıma Balat, Fener, Ci .. 
bali, Unkapanı ,ve Yemi§ taraf -
larmm meşhur reuamı ! Kayseri .. 
1i Kumbarus cenaplnrının o civar 
da kahve ve lokantalarına yaptığı 
tablolar geliyor. 

Kazakçıların yerinde hen ol -

,rijyor! r_. 
ff tta ıe:vlerde henüz, ana mek· 

te'bi ıy ıvruları bile kuc&klarındaki 
yapma bebeklere küçük, mini mi
ııi uğlarla kazak hazırlıyorlar. 

Şimdi bana diyeceksınız ki: 
- Hani '6enm kazağın ya?. 
-- İ§te, arkamda görmüyor mu 

.sunuz?. Şarabi zemin üzerine si .. 
yah, aeyrek benekli! 

- Onu bana :kim mi ördü?. 
Söyleraem gülerainiz. Muhar -

rir arkada§lard n Sadri Etem ..• 
- Nasıl olur, hiç erkek de ka· 

zak örer mi demeyiniz! ÇünkU bu · 
merak, bu kazak örme merakı 
son günlerde erkeklere bile sira
yet etti. Fena mı, he..r vakit biri -

hirlerının baıma çorap örmeye 
çalışanlar, şimdi de birihirlerinin 
sırtına bir az da kazak örsünler 
ne olur?. 

Osman Cemal 

•' Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentderi: Kar:ıköy - KöprüDı~ 
'l'el. 42362 - ~irkecı Mühürdaızade 

" ilan Te1efon 22740 

Karadeniz yolu 
VAT AN va~puru 16 birinci 

Kanun 

Gumartesi 20 de GaJa~a 
rıhtımından kalkacak gidişte 
loebolu, Sinop, Samıun, Gi-

reson, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüıte bunlara iliYeten Pa· 

zar, Sürmene, Fatsa, Ünye'ye 
uğrayacalitır. (6879) 

ı s T A :il as o L -ı biliyorsunuz sanırım .... 
'1::',ŞO - JJ grmnofo.ıı. 18-18.SO )eni bq· 

lı~anlam ml\lıstıli I•"ransızca d rs.18,S0-18,4$ 

tusıırruf hakkında l<onferanı. 18,43 - 19,SO 

.:Uahmurc Jlıından ilanım. 19,SO - 21 Ut'fllc 

·.ratüt Bey \'e kada,ları. %1-'H,SO gt'amo-

fon. '!l,SO njan~. borım, ~nat. 

ANKARA:-
1%,80 - JS,SO vamofon. J 8 - 18,45 or

ke&tn. Çn3i«n'lildnln lit'nfoni r.tattkl •• 18,4.6 

-19,80 alııturka ıu. H,$0 - 20 danıı muıı1· 

l•l&L %0 ajarıs. 

~·tl'ANAı Gll.l m. -

H ,tO - l6 meeJıur bcatckArlar. 18o4~ Al• 

manyıuıın klldın cdlpltrlndl'ıı tzolde JCurt • 

sun tırktıln<'I doitı, ııt dönümünü tes'it 17 

mandolin. :?O toplu bir holde ses konserJ. %1 

operet betıtf'kin 'Prnnta Leharm be&t lerl , 

potpiırt bu aradıı tenor nıııerd Tavberln aesL 

Bt:TKBEŞ- llH.S C1L -

U.15 plAk. 18 caıbcuıt. 20 pille. 21 Kar • 

men koro Jıeyctınln ııe. konseri. 

\'ARŞOVA: 1'1% m. -

20,o.; Liri!•. ;?1 hatif l•onser. 2:?,ZO ıjoptıı 

musiki ı. 2S,1.l dans pli.kan. 24 Kafekon.~r.r • 

HF.LORAD: f.Sl ın. -

u plk. JS,OS orke.,tra. 17 plik, 17 ,t:J or • 

kestra. 20 sohbet, pll.k. 2' dans. 

ROMA: «J.2 m. -

20,20 kr.man Antonyo Tattoll tarafmdnn. 

21,40 (Ramunço) ~t. Donodinin muslklll dra-

mı. Haberler, 

21 plAk. Rnbcrlrr. 21,10 pi k. 2!,SO ,Jur • 

na Şaantc. 2S,20 ca'lbant. ı-nfoııik mu-;lkJ, 

dııns hıl\'aları , 

BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu T cmsilleri 

Bu akşam 

saat 21 de 

Bekarlar 
Yazan: L. Ful-

da 

'"' 111111111ımıı 

111...111 1 
mmm 

Türkçeye çeviren: M. Kemal Na
bi Beyler 4 perde komedi 

U M U M A 
Lüküs Hayat operetinin bilet

leri şimdiden gişede sahlmak· 
tadır. 

' 

imparator: 
- Hayır ... hayır .. dedi. Sizin 

ağzınızdan dinlemek isterim. 
Osman paşa da: 
- O halde ... Ben kendi hare • 

ketimi değil gene rus askeri tari
hinin bugünlere ait sayıf alarmı 

okuyayım. 

"25 ağuatos ... Öğleden evvel.. 
Jeneral muavini Leviçki Grandü
kün emriyle cümlemizi tophya -
rak, düşünülen hücum planını o • 
kudu. Sonra askeri kıtalarımıza 

tahsis edilen mevkileri harita ü -
zerinde gösterdi. O ana kadar 
böyle bir ıey görülmedığı için za
bitler ve kumandanlar üzerinde 
çok iyi tesir yapb. 

26 ağustos... Mi§el Skobelef 
in kumandasındaki prens lmer -
tinskinin piıtar müfrezesi, Bresto 
ter ve Kriıa mevkileri arasında 
Lofça ve Plevne caddesi üzerinde 
Türklerle müsademe etti. 

29 ağustos.. Grandük maiyeti 
ile birlikte Plevne bombardıma • 
nma devam eden muhasara top
larımızın mevzilerine kadar git • 
mi§tir. 

Oradan beııncı topçu livasının 
üçüncü bataryası mevkiine tahvil 
etti. Buranın kumandanı, bir 
Türk mermisinin iki zabitim te-
lef eylediğini vukuat olarak 
Grandüke arzetti. Grandük düş • 
man vaziyetlerını görebilen bir 
tepe üzerine çıktı. Burada muha
fız maiyetiyle birlikte Türk mer• 
milerine parlak bir nİ§angah teş -
kil ediyordu. 

O a.ııda herkes sırtın arkasına 
çekildi. Ben o gün nöbetçi oldu .. 
ğum için birkaç arkadaşımla 

Grandükün yanında kaldık. 

dük. Kendimizi jenerale takc1tf1l 
ettik. 

O . . ... T t şeııt; 
geceyı geçırecegı o . 

zaya kadar maiyetinde gittılc· 
Jeneral Zotof titiz, kederli çeb' 
reli, metin, tıknaz, ihtiyar~ 
Az söylemeyi sevdığr için biSI 
yanlarından ayrıldığımız kuı11•11 

danlanmızdan daha az nezaketlt 
bizi karşıladı. O aralık gece ol ' 
muş, yağmur da yağmıya başlll ' 
mışh. 

Açıkta durmadan dinlenme • 
den yağan yağmurun altında }<tl 

ranhk gecenin sabuuru bwunc:Ş ' 
ya kadar çekmedığımız çile kal ' 
madr. Öyle zahmetJer öyle ııJa11" 
tılar atlattık ki .. 

O gece batımıza büyük bir fç 
liket getırecekti. Bereket vers1ı1f 
bir ümit edilmiyen bir lut0 

bizi tam manasıyle sevindirdi. 

Cihanda en iyi bir kalbe sahil' 
harp zabitlerinden iki arkada'' • 
ma tesadüf ettik. Bizi görünce 
hemen çadırlarına alıp götürdii ' 
ler ve çay içirdiler. 

Bu çaylar gevşiyen sinirleriıı>;. 
ze, ka.nncalaıan ayaklarıııuı-• 

bacaklarımıza öyle tesir etti ki..-, 
Bu çayları içmeseydik, bellı1 

de öteki dünyaya yolcu olaca1'' 
tık. 

Planın esaslarına göre ia.b~fr 
leyin alaca kuanlıkta bataryaıl'' 
rımızla sabahın saat dokuzutı1 

kadar sürekli ateş edilecek. Do1'\Jı 
dan on bire kadar ateş kesilere1'• 
on birden bire kadar bombard• ' 

man yeniden Yelvele endaz olll : 
cak. O esnada üç bölüğe batarY• t 
dan ateşe başlanmak için işart 
verilecek. 

Türk istihkamlarına cenuP• 
şimal ve şark cihetlerinden heP 
birlikte hücum edilecek. 

30 ağuıtoı: Sabahleyin erke~ 
den jeneral Zotof Radiçevonu~ i1' 
nubu garbisinde yer almak ıÇ 

ıarı11J dördüncü kolordu batarya 
kiıt1 , 

am, Bu gibi çok renk ve desen 
ve çok a1acalı kazak tiryakilerini 
bir kat daha sevindirmek için 
ressaın Kayserili Kumbarusa beş 
on yeni model çizdirirse ve orta .. 
ya oldukça yepyeni bir kazak mo
dası çıkartırdım. Mesela Kumba· 
rus efendi, k hve, hçı ve mey -
han duvaı·larrna yaptığı gibi ka· 
z ki rrn üstüne de kırmızl tekne- 19

·------------------·• 1• 

li, ye!H yelkenli, mavi kürekli, Ayvalık sür' at 
VAK 1 T 

Bu esnada kılaahmrz Plevne 
karşısında şu şekilde bulunuyor • 
du. Şimal ve şimali garbi mev -
kilerinde jeneral Çernat kuman .. 
dasında Romanyalılar. Şarkta Gri 
Yiça ve Radiçe arasında baron 
Fridner kumandaıında bir kolor
du. Cenupta Radiçevoda jenera1 
Kirilof ku.mandasmda dördüncü 
kolordu. Plevne, Lofça caddesi 

da birlikte alarak umum er • 
harbiyeıiyle Totşeyça dan hare 

düınertJi ufak bir gemi çizer. Ve y O } U 
bu gerai turuncu bir çağlıyan üs .. 
tünde te.rzine, y ni suyun aktığı 
tar fo doğru yürünürıe seyredin 
siz o zaman herkesin göğsünde 
manzar yr!. 

vapuru i 6 bi· 
Bandırma rinci kin un 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
• rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Gelibolu, Çs::=akkale, Bozca· 
ada, Edremit, .~ ~vahk, Dikili, 
lzmir'c. Dönüşte Gelıbo~u ·ya 

uğramıyacakhr. (6908) 

Kazak modası galiba yakında 
yeleğe büsbütün top altıı·acak gi
bi! Zaten terzilerin bir kısmı 
şimdiden tam kostüm yerine yal. 
nız ceket, pantalon ölçüsü almıya 

başladılar. Sade kışın değil, yazın Karabiga yolu 
bile kazağın ince pamuklusunu 

N.l"f vapuru 16 giyenler giyer! 1 u er Birinci Kinun 
Mnh.mutpaşa, Sultan hamamı, C t · 

umar esı 20 de Sirkeci rıh-
Kalpakçılarbaşı ve Beyoğlunun tımından kalkacak. Gidiıte 
bazı yerleri şimdi tınazlar gibi Te~irdağ, Marmara, Erdek, 
rengarenk ipJik yığıntılarıyla do- Karabiga'ya. Dönüşte Müref-
t.r AJrperi~ gırla mı gırla! te, Tekirdağ'a uğrayacaktır~ 

Emine hanım, Nefise hanJm, j (6909) 

Madam Eleni, Madam Haykohi, -------------

'rtırkJye 
Seneli'~ ltOO Kr. 
6 aylllf. no • 
3 aylık 400 • 
ı aylık 160 .. 

ilin Ocrederi: 
ncart UlııJ:ınn 

tı:crı.bl 

2700 KT. 
HOO .. 
800 • 
800 • 

: aıJ kUfDltao bııtfar. illa ... tııtra~ UO 

ırarup kadar cıkat. 

8 )'ilk, tada, d"1ırıth uu ttroılere ...,, 

ayn tenzllAt nr0ır. 

Keıamt Ulnfa.nn blı ııatın 10 ıuıruf(nr 

KU Ok lllnlar: 
Bir ıUtuı 80 W aeWı 00 tlç ~ıw ~ 

d6rt ı..etuı 75 ve on defuı 100 ınıru,tur. 

Uc; aylık UA.ıı vcrenlertıı bir defam aıecca· 
ncndlr. D<lrt aatın geçen llAzıların razı• 

tatırl&n bet lruruştan tıeMp edtUr. 

üzerinde prens 1meretinski ku • 
mandasında ikinci piyade fırka-
11. Üçüncü livaıı, Kafkasya ka • 
zaklannın ık.ıncı fnkaıı. 

Velhasıl Vidin üzerindeki sü -
vari kuvveti jeneral Lukaref ve 

Leonofun kumandasında bulunu
yordu. 

Tepeye geldikten sonra Gran • 
dük beni Ye arkadr..ılarımdan Si • 

1 

taysi Dotmisterder F eldin yanma 
çağırarak: 

- Çocuklarım ... dedi. Siz je • 
neral Zotofun yanma gideceksi -
nıı. Y ann yapılacak hücumda je 
neralin maiyetmde kalarak gör -
düklerinizi geltp bana anlntacak-
sınız. 

ket etli. 
~r) 

ıncvnnı• 

~ -------- ,.,,ı 
Amerikada Dolar rnde 

VAŞiNGTON, 15 (A ... ~ .. ~; 
Dolar kıymetinin yakmda ıstı 

11 
, 

ettirHeceüi hal:kında borıa. ın e ~ 
hafilinde beşe karşı yed~ n~~ r.4· 
tinde bahıe tutuşmakta ıse ··stll , 
Morgentav dolar fiatının ınuleti • 
kar bir hale get!rilme!İ .rnese tı1d' 
nin lconuşuldağuna daır ~ tif• 

. k .. · ett11 1 ~ dolaşan şayıal~rr le •. ıp 

QUmüf para ) ..,. 
V AŞ1NGTON, 15 (A. J\. <ie1 

b. l' . ·sı· JbY Me csan mec ısı reı bl' • 
.. •. nAfll 

serbest s:.ırc~tc gumuş r- ô'r 
1 ~ pil • 

sıLmasma taraftar olaugu 
lemis ve deroı§tır l:i: dbi " 

b. te 
"Bu yolda almacak ır. ..iiP 

Beni tekrar jeneral F ridnere 
göndereceğini zannettim. Zan • he yoktur.,, 

·1 ğıflC ' rin mecliste kabul edı ece 



~e4iluulu 

Şu yalanlardan hangisi 
daha mükemmel?! 

Elektrik taşıy~n kuş - Yam yassı teneke -
Altmış kedi gözünün aydınlığı - Bir keşif 

ııeı Seyoğlundaki kibar kahveha.. ler. Bunun üzerine üçüncüsü an • 
''d:rd~~ birinde yanımdaki ma- latmağa başladı: 
de dort arkada! oturuyorlar ve Benim bir yeğenim vardır. A· 

tede . 8e n tepeden bahsedıyorlardı. kılsızça bir gençtir, amma mektep 
ku~ ~e ~nların mübahaselerine te hikmet derslerine çok merak 
'td l lllısafiri oluyordum. Konu· ettiği için daima odasında. türlü 
İl,brı !eyler hep havai hahislerdi. türlü aletler bulunur. Bunların 
)'ti ' doğrusu birbirlerine karşı içinde bir de mikroskop vardır. 
ltt;n söylemekle vakit geçiriyor- Ne dersiniz, akılsız dediğim bu 

,,~ l~lerinden birisi dedi ki: yeğenim büyük bir keıif yaptı! 
)İk· enız derinliklerindeki su taz 

1 
1 akıllara hayı·et verecek bir "Malum olduğu veçhile en mü-

')'dir B · b' k k kemmel mikroskobun bile hudu .. d, · enım ır aptan ar a • 
de 9~~ vaı:dır. Onunla Karndeniz- du vardır. Mikropların bir çoğu 
de . ır aefer yapıyordum. Bana mikroskopla görülemez. Şimdi 
tı tlııin dibindeki su tazyikinin yeğenim muayene edilecek olan 
İt~ ltıiithi! olduğunu ıspat etmek §eyin maktaını evvela fotografla 

ıir11 bir tecrübe yapmamızı tek - alıyor. Bu suretle elde ettiği fo -
etti. tograf camını tekrar mikroskop va 

11 ı_Cerninin mutfağından bir le - sıtasile başka bir fotograf camına 
tl(c k . 'k () onscrve kutusu gchrttı . çekiyor. Bu suretle mikroplar da 
d:~ llzun 1 ipin ucuna bağlıyarak ha evvelinden büyütülmüş oluyor. 
d ~lle salıverdik. Kutu bin metre 
h,~tinliğe kadar indirildi. Sonra .. ın 
dak '1cunu vapurun baş tarafın -
Çe~ buhar vincine bağladık ve 
ki eğe başladık. Suyun tazyi -
~: kadar fazla idi ki, konserve 
di. Uı~nu elle çekmek kabil değil 
d, Bır müddet sonra kutu mey
"' llt çıktı. Fakat elimize aldığı
·••ıı 

di"· laına.n kutunun ne hale gel-
8'ırıi t d . . ' o ••rık asavvur e emezsınız. 

Bunun üzerine gene mikroskop 
vasıtasile bir fotograf daha çekiJ .. 
dimi, en hassas mikroskoplar gö
rülemiyen mikropların karınların

daki bağırsakları bile teıhis et
mek kabil oluyor. iş ne kadar ba
sit, değil mi? Zaten kolay görü-

nen her yeni icat, büyük bir deha 
eseridir? Yeni metüdün kısa bir 
zamanda yeğenime büyük bir şöh 
ret kazandıracağına şüphe etmi· 

ile • 1 ~n müthiş bir tazyik maki .. 
}• •ıtıin altına konulmuş gibi yam yorum.,, 
\;:•! olmu , adeta yuvarlak bir Dört arkada! bu meseleyi de u-

·11•1 haline gelmişti.,, zun uzadıya münalcata ettiler. N-i 
)).. hayet dördüncü arkadaı ta !U va-

ljt ~rt arkadaş bir müddet işit 
~ lller1 bu hikaye hakkında müba kayı anlatmağa batladı: 
~, "Bizim evdeki erkek kara ke-'İ ettiler. Ondan sonra ikinci 
'-lllatmağa ba tadı: diyi bilirainiz. Geçen sene lzmire 

dı "lienim bir k:narye kuşum var 1 gidecektik. Ev halkı kediyi çok 
fe~~'\'allı hayvan geçenlerde pek sevdiğimiz için onu emin bir yere 
e .

1 
bir surette öldü. Kuş ekseriya 1 bırakmağa karar verdik. Aklıma 

\'ıtı . 1 h 1 k . . l ~ 'Sinde dolaşırdı. Odalara 0 ı ayvan arı oruma cemıyetı ge .. 
" dar alışmıştı ki, pek nadir 0 Ja .. 1 di. Bizim "Pamuk,, u bir ak§am 
\k Lf 1 ••t·· .. b kt C . t te l\Cl esine girerdi. Açık pen . 1 go urup oraya ıra ım. emıye -
~te ıörse bile sokağa, bahçeye , te bizimkinden baıka daha otuz 

Sttıa.~dı. 1 tane kedi vardı. Kedimle veda 
... L k • • b' •v ~· 'i(at bir sabah kanaryeciğim, ı etme ıçın ona ır parça çıger ver 

lç.~hilir aklına neler estiği için, 1 n;ıek üze.~ey~en ,~irdenbire e~e~t
}'' duran bir pencereden dışarı- rıkler sondu. Cereyan kesıldı,, 
~ Sıkarak gidip kar§ımızdan ge- dediler. 

tıj: ~00 voltluk biı- elektrik teli- Bir müddet için her taraf ka -
b,ldl.!~erine konmuştu. Ben fena rardı. Fakat aynı zamanda orta .. 

~~t ~ !a§ırmıştım. Kuşumun tel lığı garip bir ziya kapladı. Her ne 
,011 tınde bir müddet bekledikten kadar bu aydınlık bir gazete oku -

~,~ta., hürriyeti pek keyifli bula· yabilecek kadar fazla değildiyıe-
11td· oradan kaçıp gideceğini zan de, her halde etraftaki efya pek 
lif •}'ordum. Fakat iş tahmin et-
... ,t'tn gibi çıkmadı. Kuşum tek- kolaylıkla seçilebiliyordu. Oda -
~i S>enceredcn eve girmek iste-di. mn içindeki otuz kedinjn altmıı 
'ot ~Üddet cıvıl cıvıl öttükten gözünden çıkan parıltı odayı ten· 

l'tta, e · · · b h · d w vir etmişti. lıçt Yımızın a çesıne ogru 
tid~, fakat pencereye gelmeden 
ıı, ~ bahçenin demir parmaklığı
dtttı•<>ndu. Mini mini ayakları 
ttı-.. lr Parmaklık ile temas eder 

Düfününüz, karanlıkta duran 
bir çift kedi gözünü altmış defa 

büyültünüz, o zaman anlattığım 
şeyin hakikat olduğuna siz de ka-

··,e~ b' 
~e ku .~r. elektrik kıvılcımı çıktı naat getirirsiniz!,, 

dı ! olu olarak yere yuvarlan• Dört arkadaş bu meseleyi de 
}',· .. Çünkü vücudu evvela cere-

·• t ı. 
~il\>\> e ~nden 6000 vultluk elektrik 
tıı,kle~ıle imla edilmişti. Par-
ee.,,111.Ra konmayıp ta doğru pen
d1 ın tahta pervazına tutunsay-

' Cer 
d,t\ h eyan yavaş yava~ vücudun-
it~ 0!alacağı icin kendisine bir 
d,k'olrnıyacaktı. ~ Fakat vücudun
.._._: elektrik cereyanı demirle te
~'tı> edince kanaryeciğim şemşek 

"'1ı ı.·b· b" d "}" d" t>· ol ı ır an a o uver ı.,, 

~t ti <Srt arkadaş bu hikaye üzeri
e bir müddet münakaşa etti-

aralarında münaka§a ettiler. Son• 
ra paralarını verip çıktılar, gitti
ler. 

Arkalarından: Acaba bu dört 
arkadastan hangisinin söylediği 

yalan, diğerlerinden daha mükem 

mel? diye düşündüm. Fakat, ~u
nu tayine muvaffak olamadım. 

Belki bunu sizler daha iyi tespit 
edebilirsiniz. Ben işittiklerimi ay
nen yukarıda naklettim. 

Dedikoducu 

30 milyon yıldızın fotoğrafı alınaçak! 
J 1 'd ••t k' Eski zamanlarda sema - yen şey erı e gos erme • 

daki yıldızlar bir tahta - Bu iş için 200 bin saat çalışmak lazım tedir. .. _ 
nın üzerine açılan bir de - • .., • • • • Bugun sema fotografçı • 
tikle seyrediJirdi. Bu saye • geldıgı ıçın harıtanın yapılması lığı sayesinde yıldızların 
de müneccimlerden (Tyd - altı sene sürecek ay~ınlık ku:veti bile ölçü-
ro de Brahe) bin kadar lebılmektedır. 

yıldız tesbit etmeğe mu • 

vaffak olmu§tu. Halbuki 
bugünkü rasat aletleri ve 
bilhassa rasathane fotog -
rafları ile tesbit edilmiş o
lan yıldızların sayısı otuz 
milyona varmıttır. 

Sema fotoğrafçılığı ev • 
vela güneşin ve ayın fo • 
toğraflarını almakla başla

mıştır. Bugün ayın mü -
kemmel bir haritası tan -
zim edilmiş oluyor. Hatta 
kamerin sathı "harita üze-

rinde o kadar mufassal o -
larak görülüyor ki belki 
arzın bile öyle mufassal 
bir haritası yoktur. 

Fotoğrafçılığın rasatha • 
nelerde tatbiki bütün se • 
mamn gayet mufassal bir 
haritasının alınmasını te .. 
min edecektir. Bu işe 

1887 senesinde başlanmış -
tır ve henüz bitirilememiş
tir. 

14 üncü dereceye kadar 
büyük olan yıldızları ihti
va edecek olan bu harita 
için 22.000 fotoğraf almak 
lazım gelecektir. Bu ha· 
rita otuz milyon yıldızı ih· 
tiva edecektir. Saatte an
cak 20 yıldızın fotoğrafı 

alınabildiği için bütün yıl
dızlar ıçın 150.000 -
200.000 saat çalıımak icap 
edecektir. Haritanın 1940 
senesinde tamam olabile • 
ceği tahmin edilmektedir. 

Semanın fotoğrafla teı -
biti başlayalıdan beri bir 
çok yeni yıldızlar, bunlar 
arasında en yenisi olan 
(Pluto) keşfedilmiştir . 
Çünkü fotoğrafın camı 
gözden daha hassas ol -
duğu gibi gözle görülemi • 

istokholmdaki rasatanenin 400 milimet

relik (Astrograf) tesmiye edilen büyük 

sema fotografı 

Harita tamam olduktan 
yüz sene sonra yeni bir 
harita alınmasına başlan • 
ması da şimdiden tekar • 
rür etmİ§tİr. 

Amerikada ölü bile linç ediliyor ! 
Geçen gün bir leşbek Amerika 

hükiiınetlerine (Teksas) dahilin -
de bir zenci ölüsü linç edilmiştir; 
hadis.,. şu suretle cereyan etmiştir. 
Yerli zencilerden biri bir beyaz 

kadına tecavüz etmiş, fakat polis 
tarafından teslim olması için yapı 

lan teklife karşı geldiğinden silah 
istimaline mecburiyet hasıl olmuş 
tu. Bunun üzerine tabii olarak ad 
li takibat durmuştu. Fakat zenci
nin ölüsü ile halk arasındaki gale 

yan nihayet bulmadı. Bir zenci 
tarafından bir beyaz kadına vuku 
bulan tecavüzün intikamını almak 
istiyen bir kısım halk polisten ce -
sedi almak istediler. Amerika po
lisi buna muhalefet edince silahlı 
halk ile polis arasında şiddetli mü 
sademeler odlu. Nihayet halk küt 
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lesi zencinin cesedini polislerin e· 
linden cebren aldı ve cesedi zenci
ler mahallesine götürerek orada 
ceset biçaklarla parça parça edildi 
Sonra et parçaları ateşe atılarak 

zencilerin gözleri önünde ykıldı ! 
Medeni alemde ve adli kanunla 

rın en büyük suç için kabul ettiği 
ceza, ölüm cezasıdır. Amerikalılar 
bu cezaya bir de linç usulünü ilave 
etmi!lerdir. Fakat şimdiye kadar 
linç cezası yalnız ölüm cezasının 
halk tarafından tatbik edilen bir 
şekli olarak tanınmıştı. Bir kere i
dam edilmiş olan adam hakkında 
ölümünden ikinci defa ceza tat .. 
bik edildiği görülmüş bir şey de • 
ğldi. 1 

Resmimiz Amerikada 
rmda ölüm cezası verilen zencile
rin başlarına geçirilen madeni tas 
lar birer tel ile elektrik cereyanı
na bağlanmıştır. Cereyan geçince 
derhal kalp harekatı durur ve ö
lüm cezası verilmiş olur. 

lngiltere 
nasıl 

kadınları askerliği 
öğreniyorlar ? 

'\ 

Son posta ile gelen Loodra 
gazetelerine göre Ingiltere'de 
kadınlardan as!<er yapmak için 
bathyan hareket bir hayli iler· 
lemiş bulunmaktadır. Bu işi 
üzerine alan kumandan Mari 
Ailen gazetelere şu sözleri söy· 
!emiştir: 

"Hayatın en büyük emeline 
ermiş bulunuyorum. Maksadım, 
her kadın ve her genç kızın 
harp vuku bulduiu, yahut ihti
yaç duyulduğu zaman devlete 
faydalı elması idi. Bugün mak
sat hasıl olmuştur. Hayatta her 
mesleğe mensup kadın teşkili· 
tımıza girdi. As 1.<eri talimıler 
yaptıktan başka kadınları her 
yardımı yapabilecek hale geti
riyoruz. Onların boğucu gazlerle 
mücadele etmeleri ıçın ders 
veriyoruz. itfaiyecilik öğretiyo
ruL Hepsi de ıilihı mükemmel 
kuJlanayorlar. Bunların bir kıs-

1 
mını ayıracağız ve kendilerine 
tayyarecilik öğreteceğiz. 

Bundan başka asker kadın
lara, çocuklar nasıl b;\kılaca-

İngilterenin harp borçları 
LONDRA, 15 (A. A.) - ln -

giltere hükumeti Amerikaya olan 
harp borçları meselesinin kat'i 
bir hal suretine konulacağı za .. 

mana kadar tanımakta olduğunu 
göstermek üzere "sanki ödedim,, 
kabilinden olarak bugün Ameri -

ğını öğretmek ıçın de bir sınıf 
vücude getireceğiz. l3 u suretle 
lngiıtcre kadınları her Yadide 
favdalı o'acaklardır. 

Afrikayı tayyare ile 
dolaşacak 

Kahire, 15 (A.A.) - Geçen 
cuma günü Af erikayı baştan başa 

katetmek üzere Münihten hareket 

etmiş olan Alman tayyarecisi 

Schwabe Bingaziden buraya gel-

ka hükumetine Amerikan parasi- miş ve karaya inmiştir. 
le 7,5 milyon dolar tediye ede -
cektir. 

Şap denizinde araştırma 

Buz tutmuş yoldan 
geçerken .. 

Dresd, 15 (Volf ajansı) - Buz 
tutmuş bir yoldan geçerken yana 

Taranto, 15 (A.A.) - Ammi
raglio Managhi ismindeki hiyd .. 

doğru kayan bir omnibüs tramvay roğraf i vapuru Şap denizine sahil 
İtalyan müstemlekelerinde yapı _ direklerinden birine çarpmıştır. 
lacak araştırmalarda bulunmak Bu kaza neticesinde dördü a • 
üzere mezkur denize mütevecci • ı ğır olmak iizeer 11 kişi yaralan • 
hen hareket etmiştir. mıştır. 



ır. 

lzmirspor - Fenerbahçe Maçı etrafında l Dünkü Lig Maçları 

lzmire mektup yazan Fenerli kimdir? F enerbahçe gene galip! 
F enerbahçeli 

Geçen spor sayıfamrzda, tzmir
de çıkan "Birlik,, refikimizden bir 
yazz almıştık. I~unda "Fener -
bahçeli Kf.!mal,, imzasiyle lzmir 
spor muharrirlerinden birisine 
hakaret dolu bir mektup yazıldı • 
ğı anlaşılıyor, bu şahsın kim oldu
ğu soruluyor ve Fenerbahçe klü • 
bünden cevap isteniyordu. 

M. Kemal Beyin 
zımda lzmirle lstanbul arasında 
klas farkı olduğunu) bunu ecne • 
bi hakemin de söylediğini kaydet· 
tim. 

Bürhanetiiı Bey de Milliyet ga· 
zeteıinde (Felek) sütununda bir 
yazı yazmıılardı • Beklemedikleri 
bu neticeden ıatırmış bir halde o· 

Fenerbahçe takımı 

Dün aynı bahis üzerinde Fener- lan Mehmet Ali Bey hu defa Bur· 
bahçeli l\L Kemal Beyden bir hanettin Beye ve bana karşı bir ya 
mektup aldık. Bunu da aynen ya • zı yazdılar ve ben de gene Türk· 
zıyoruz: spor sayfalarında cevap verdim . 

"Bu İzmir - lstanbul meselesi Ve bu yazımda çok samimi ola. 
bilmem ki bu kadar ehemmiyet 
verilecek, dedikodusu devam e • rak, hiç müteessir olmamalarını 
decek bir mesele midir?. İzmirli • yenildikleri Fenerbahçenin tari • 
ler ateş püskürüyorlar. lzmirspo· rihinde bunun gibi yüzlerce zafer 
lu Mehmet Ali Beye husust bir saklı olduğunu, İzmir futbolunun 
mektup yazılmış, ve bu mektupla bugün daha lstanbulla boy ölçü -
Mehmet Ali Bey, İzmir porcuları tecek vaziyette olmadığını, bunun 
İzmir gazeteleri ve gazetecileri 
t hk. d'l · b kt k' göz önünde olan bir hakikat ol • a ır e ı nııt ve u nıe up es ı 

bir ıporcu Fener bahçeli Kemal duğunu anlatmak istedim. 
irnzaıJnı taşıyormuş. · lzmir gazeteleri maçtan evvel 

fzmirde çıkan (Milli Birlik) hiç düıünmiyerek yazdılar. Kati • 
ga:?de3i bu mektup hakkında bir yetle "yeneceğiz,, dediler. O ı;a· 
makP.le yazarak "Bu F enerbah .. man biz ıuştuk &oranlara. ''bu fot 
ç,eli Kem:ıl Efendi kimdir?.,, di· boldür, belli olmaz,, dedik .. 
ye soruyor. ve Fener bahçe klübü 
nü cevap verme~e davet ediyor . Hakiki cevap 8--0 gibi büyük 
b irlilcrin bu ya~ılorla bu mek· bir galebe oldu. ~unu da ıurada 
tup meselesini bana atfetmek iı - kaydedeyim ki o yazılarımı bir 
terliklerini hissettim ve hayret et • klüp idareciai safatiyle değil bir 
tim. Mehmet Ali Bey karde,im · gazeteci olarak yazmıştım ve bu· 
le biz münnkaşamtzı Türkspor nu da yazımın başında kaydetmiı 
sayrfnlarmda yaptık. Ve qumüna -
kaşa çok sam~mi bir şekilde oldu.. tim. 
Böyle bir hususi mektup yazmağa Şimdide 1 ! hususi bir mektup· 
:?e sebep vardı?. Bunun içindir tan bahıediHyor. Sütun sütun ya· 
ki hiç istemiyerek bu yazıyı yaz • zılar yazıyorlar. İzmirlilerin husu· 
mak mecburiyetinde kaldım. si bir mektupla tahkir edildiğini 

Mehmet Ali Bey Ankarada iz · bildiriyorlar ve Fenerbahçe klü .. 
mirlilerle beraber bulunuyordu .. bünü izaha davet ediyorlar. 
Beıı ele takımla beraber gitmiş - Buna ne l4zum vardı. 8-0-
tim. Bu arkadaş aynı zamanda lık neticeden daha acı bir cevap 
I ürnspo:-un İzmir muhabiridir. ls· mı olurdu ki böyle adiliğe lüzum 
tanhula döndük, Mehmet Ali Be görülsün. 
yin ya~ısından sQnra çok ıevdiğim Ben Türkspordaki yazımı bile 
arlrn.daşıın Talat Beyin "Kemal teessürle yazmıştım. Çünkü bu İz. 
sen de bu maçı Fenerbahçeli gö • mirlilerin kapnnmak üzere olan 
ZÜJ le yaz,, dedi. Yazdım. Buradan yaralarına neıtcr tesiri yapacaktı. 
lzmire gittik. İzmir gazeteleri sü- Bu kadar acı yetişmiyormuş gi
tun sütun yazılar yazıyorlar, ma · bi bir de hususi mektup yazmak .. 
çın netices:.:ıdon emin bulunuyor • Hiç yapd~cak §ey mi?. Eğer 
lar<Jı. Mehmet Ali Bey ve lzpıirliler hu 

Hatta Mehmet Ali Bey kardeti· mektubun benim tarafımdan ya • 
min muharriri bulunduğu Anado • 
1u gazetesi büyük ba§lıklar ve gol 
krokileri yapmıştı. Mehmet Ali 
Beyse bu yazılarından sonra gü • 
lerek "bu kadar emnieyt olmaz .,, 
Derliın bana "Ne yap~rsın İzmir
liyim,, d~di. Maç yapıldı ve 8-0 
gibi hiç ümit edilmiyen~ bi:
netice verdi 

Tabiidir ki çok müteessir ol • 
dular. Tekrar Türkapora bera • 
berce, lzmrspor1u ve F enerbah • 
çeli gözüyle maçı yazdık. O ya· 

zıldığı kanaatini taşıyorlarsa ya · 
nılıyorhr. 

Ben böyle imzam altında çirkin 
bir mektup yazacak kadar çocuk 
değilim. 

Diğer bir nokta: Biz lzmirlile· 
re gazete sütunlarında cevap ver· 
mekten aciz değiliz ki böyle hu . 
susi mektuplar yazmağa lüzum 
görelim. 

Hatta gazete sütunle\rmda bile 
cevap vermeğe lüzum yok. Bunu 
sahada veririz. ve bundan daha 

bir mektubu 
kat'i cevap olamaz. 

Bu iddia edilen hususi mektu -
bu tam bir Fener bahçelinin yaz • 
masma da imkan yok.. (Milli Bir
lik) gazetesinde o yazıyı yazan 
ve F enerbahçelileri izaha davet e· 
den ve bu Fener bahçeli Kemal 
Efendi kimdir? diye soran muhar 
rir bey bilmelidir ki Fenerbahçe
liliğin ruhunu taşıyan hiç bir fert 
böyle adice ve çocukça bir ha -
rekete tenezzül etmez. Fener • 
b hçeliler arasında böyle düşü -
nen kimse yoktur ve olamaz, böy· 
le bir harekette bulunan Fener • 
bahçeli değildir .... 

Şimdi ben de bu mahirrir Bey
den soruyorum. Hiç düşünmediler 
mi ki sekiz, sıfırlık bir neticeden 
sonra bir Fener bahçelinin adi bir 
hareket yapmasına imkan yoktu .. 

Mehmet Ali Bey İzmir fütbolü· 
nü, İzmir sporunu mu temsil et -
mektedir ki kendisine böyle hu -
susi bir mektupla yazılsın .. 

Böyle bir mektup yazıldığı id -
dia etmek ve bu hareketi lıtanbul 
İzmir fütbolündeki kuvvet farkını 
ortaya koyarak F enerbahcelilere 
atfetmek gariptir. 

Y almz bu kuvvet farkını orta • 
ya Fener bahçeliler koymadıl r .. 

Geçen sene Fenerin, Galatasara -
ym, Betiktaşın, çekilmesinden 
sonra İstanbul şampiyonu olan 
İstanbul sporlular bile ortaya koy 
mu,Iardı. 

Son söz.. F enerbahçeliler ken· 
dilerini halka tevazüleriyle sev -
dirmişlerdir. 

Onlar değil böyle çirkin hare • 
keti erden, uf ak münakatalardan 
bile çekinirler. Onlar bütün kuv • 
vetlerini halkın sevgisinden alır • 
lar. Halkın sevgisiyle yükselen 
sarı - lacivertli hiç bir fert böy
le adiliğe tenezzül etmez ve böyle 
ruh taşıyan kimseler onların ara • 
sında yoktur. Bu ruhu taşıyan 
F enerbahçeli değildir. 

M. Kemal 

Atlet ve Tenisçilerin 
tescil işleri 

Türk atletizm federasyonu re • 
isi iğin den: 

Atlet ve tenisçilere 1934 senesi 
başından itibaren lisans dağıtıla· 
cağından tescil işinin 933 senesi 
sonuna kadar bitmi~ olmıısı lazım 
geieceği; bu müddet zarfında si
cil evrakını göndermemi§ ohm 
mıntaka veya klüplerin o sene 
zarf ınrl~ müsabaka hakkını tama

men zayi edeceği 8-11-933 t~ -
rihli ve 592 numaralı tamimle bil
umum mıqtakalara tebliğ edilmiş 
ve keyfiyet g;ızetelerde ilan olun
muştur. 31 kanunuevvel 933 ak
ş~mı atletlerin tescil iti kanana · 
rak 934 seneri ~nnı.ımıevvelinc 
kadar hiç kimtıeye li&<\OS verilmi
ye::eğinden heni.iz s'.cil evrl!kını 
federasyonumuz"' göndermemiş o
lan mıntaka veya klüP.lerin 31-12 
-1933 ak,amıntı k~dar lazım ge· 
fen evraHa federasyon sicil me -
murluğuna göndermeleri lü_zumu 
L@mimen lebliğ oluı1uı'. 

Sarı lacivertliler, güzel bir oyunl~ 
V ~fa - Kumkapıyı 4 - O yendiler 

DO.akil Vefa • 

İstanbul futbol şampiyonası 

maçlarına dün kısmen devam edil 
miştir. Havanın iki gündenberi 
yağışlı olması, Kadıköy stadında 

yapılacak maçların ve bu arada 
Galatasaray - Beşiktaş karJılaş .. 
masının tehirine sebep oldu. 

Taksim ıtadyomunda ilk maç 
için gelen Fener bahçe ve Vefa -
Kumkapı B. takımları devam e -
den yağmurun ve vıcık vıcık ça .. 

murlu :sahanın temiz bir oyuna 
mani olaçağmı görerek müsaba • 

B oks 

Evvelki akamş Galataaaray 
klübünün salonunda yapılan boks 
maçlarının neticelerini dünkü sa
yımızda vermiştik. Bugün çok 
zevkli bir maç yapan Yunanista
mn orta siklet şampiyonu Priyo
voloı ile Galatasaraylı Melihin 
bir arada alınan resimlerini derce 
diyoruz. Kilo itibarile Melihten 
aşağı ol.maıına rağmen bu Yunan 
g~nci çok temiz döğüştü. Mclihin 
sert yumrukları altında maharet .. 
le sıyrılmasını ve maçın sonuna 
kadar yıl!lladan clöğü~qıeşini bil
di. Bu, kendisinin ringle uzun 
tecrübeleri olduğunu gösteriyor .. 
clu. Maç sommda da sayı hesabi -
le galip Melihi, on gün sonra 
için bir intikam maçıni\ çağırdı. 

Melih tarafından derhal kabul 
edilen bu ikhıd karşıla!manın bi .. 
rincisinden r1aha heyecanlı oluca 
ğı muhakkaktır. 

Feuerbahçe maçında ı ı 

kayı tehir ettiler. Fakat,. Y~,· 
mur bir ıaat sonra birdenbıre ' 
sildi ve ikinci küme şampiyoıı'f 
için karşılaşan Eyüp, Beylerbt 
takımları sahaya çıktılar. lf 

Oyun, fena şeraite rağmeıt 'ıf 
den güzel oldu. Eyüpliler bııft. 
nihayete kadar hakim ve eııetf 
bir oyunla müsabakayı 7 - O 
hi yüksek bir farkla kazandıl'\ı 

lkinci maçta Fenerbahçe ileot' 
fa - Kumkapıyı karşılaştıt•1 .~ 
du. Hava oldukça açtığmdafl, 
beten müsait bir vaziyet hıl1 

gelmişti. ~e1 
Maçı, Beşiktaştan Rüştü 

idare ediyordu. 
11~ hücum Vefalılarda .. •• İ 
Oyun altıncı dakikaaındıı.JI 51 • 

ra Fenerliler, Vefa - Kunı1'"~ • 
lıların hücum faikiyetini t3 '1'S•' 
men bertaraf etmiş oldular. (1 

rı - lacivertlilerin sağdan .. 1~ • 
soldan tehlikeli ini9leri ı:örıl 
yor. dı~ 

On üçüncü dakika: Ret' ~fi 
Muzaffere verdiği çapraz bir ~ı" 

"İ' ~} 
Muzaffer iyi kullandı: KüçtJ ttı~' 
rılı,Iarla kartısındakileri ati~ 

0
W 

tan sonra, Vefa kalecisini fa. 
5 j\~ 

bir tütl atlattı ve takımın• 

golü kazandırdı. / 
F . k cı Vefa.. 
enerın aayı azanı:r ' e"'' 

Kumkapıh oyuncuların ınaııf ,,,, 
··da " yatım sarsmadı. Ne mu fı'ı' 

çekilerek, ne de lüzumundatı ,çr~ 
la sert bir oyuna kaçarak ııı 
lezzetini kaçırmadılar. . 901' 

26 ıncı dakikada F enerııı bİ' 
dan bir inİ§i, Şabanın uıuMoı:ıJf ' 
şandelini Zeki tutmadan pt•JJ 
f . d' c·· J bir slO ' ere geçır ı.. uze 0ir' 
sonra sıkı bir tüt .. Top ka,1e di .,e 
ğinin içine vurarak yere ın'\'ıırıJ~ıJ 
inmeaile Niyazinin kaf~ Jdıl· 
ve ağların sallanması bır. 0t. 

·ı bıt J, .. 1'• Devre bu netice ı e di.idtı • 
İkinci devreyi başlatan a g~ 

le beraber F enerlilcr hücutıl 
tiler. . fil<re' 

N·yn:zı, ii• 
Altıncı dakika: 1 d Ve g 

k ]a I• 
tin uzunca pasını ya a 

1 .... yaptı· fe. 
niin en güzel go unu hakeJ11 i , 

19 uncu dakikada d' ze1' 
. f. 'k'k ver ı. ı'i lt ner lehine hır ırı 1 f elle 

nin güzel bir nıruşu ve , 
dördüncü ~:yuı... • hficıJ111 

0 
Karşılıklı ve nctic:esız tfcııdcli " 

ihoYe ı ı· lar anııında oyun n 
0 

l aı•1 

F cıneı-b:ıhçe maçı 4 ~ 



Tt:J O.Ki E ikramiye 
l1QAAT 
BANKA5~ 

~----------------------------------------------------~=-> 

1 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sahm Komisyonu ilanları 

Cinsi 

Gaı tenekesi cesametinde boş 
kola tenekesi 

Mıktarı 

Tahminen 1500 adet 

Bulunduklara mahal 

Cibali fabrikasında 

kağıt kırpmh parça1an 

o ft r kajıdı 

Pastal Sazları 

Bir sene zarfında teraküm edecek 
tahminen 10000 kilo 

Cibali Levazım anabrında 

Muhtelif boı ılrıyat şİŞt' si 

lstimaie ga)rİ ealib tahminen 
700 kilo 
Tahminen 4300 kilo 

" 
1579 adet 

Cibnli inhisarlar matbaasında 

Levazım Bahariye anbarında 
Levazım Kabataş anbarında 

Yukarda isim ve rnıkdarları yazı'ı muhtelif eşya 20/12/933 tarihine müsadif çarşanba günü saat 
w.' dörtte açık arttırma usulıle satılacağından taliplerin % 15 teminatlarile beraber yevmi mezkür· 
da Cibalide Levazım Şubesinde mUteşekkil satış komisyonuna ve eşyaları görmek için her gün sa· 
babtan akşama kadar hizalarında yazılı mahallere müracaatları. (6643) 

Lake karyolalar 
b 'ra rruf harıa ı dola} ısilc ıniişterılerımize ~eni çeşitlerınıiı.i fabrik.ı., l\tiprü
t a ~ıda t-Lınik Bonmarşesi, Yerli l\lallar Pa:z:mnlb ve \.ta Refık magu:alarında 
cşhır etmektcyıı.. l"iatlcrirniz ço'• ucuz \'C mallarımız zarif ,.e sali;lam.iır. Billıa;
a boyalan muhtcliE renklerde ve hakiki lakedır. 
~inde K3f)Ola ve m:ıdeni eş)a fabrikası müdiriyeti (f J()C).3 ) 

Pendik Belediyesinden: 
};'Belediyemizce etlerin nakli için Talip olanlar % 7,5 yüzde yedi 

ı . ~rd :markalı 1933 senesi mode - buçuk teminatı muvakkate akçe -
l ık• 
t. 1 tonluk m karoseri komple sini muhtevi makbuz veya banka 
Qır ita 
)\ nıyonet satın alınacaktır . mektubu zarfların içine koyma -
l' 

1
l'Jneti muhammenesi (2600) li· ları ve belediyede :nüte§ekkil da· 

~~· l - 12 - 1933 tarihinden imi encümene "makzbuz muka -
l:"· 1)-1933 tarihine kadar 20 bilinde,, tevdi etmeleri ve fazla 
tlı~ıı ıtıuddctle kapalı zarf usuliyle izahat lmak ve ıartnameyi gör -
~lll~altaaaya konmuştur. lhalei mek istiyenler her gün belediye · 
ır 1Yeai 20-12-1933 çarıamba riyasetine müracaat edebilecekle -

l.ıtıii saat 14 de icra edilecektir . ri ilan olunur. (6866) 

1 

Kir---- k 
o o A AR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 
vardı r. Tal i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

1 l . • t+· ... : \" . ~···. \ 1 I..' • 

• Erga 
"B,, tert· 

s azının 

aitil3n 
Ma iye Vekaletinden : 

14/1/1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılt 

F evzipaşa Oiyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kıı;mınm inşasına tah is edilmek üzere yapılacak l 'l.000 000 
liralık istikra:nnın 4.000 OJO firahk ikinci kısmını teşkil eden B. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/KinuouevveV1933 de başlanılacak 
ve 11 • l - 934 akşamı bitecektir. 

l - Eu istikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık iti
bari kıymette hamiline reuharrer tahville rle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin b!ıvilleri birden 200.000 :ne kadar olan 
numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil "60,, lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak hak· 
kını verir. 

4 - BU is"rikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulundukları 
tahvillerinin H. tertibine iştiraklarmı temin edebilmek üzere 
9 - kir.unue vcl - 1933 den 13 - kanunuevvel • 1933 tarihine kadar 
ki ilk beş gü:ılük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 

olunmuştur. 

Bu müddet ıarfmda A. Jertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
tahvil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter
tibi tahvilini talep edebileceklerdir. 

14 - kanunuevvel - 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma 

serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine ait 

tahvillerin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

19,70 lira olarak tesbit edilmi~iir. Yani yirmi lirahk bir tahvil 
bu müddet zarfmda on dokuz lira yetmiş kuru~a sab1aca"tır. 

6 - lstikraıın faizi % 5 dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu ta,ıyacaktır. 

7 - Faizden başka senede iki defa 16 ·Nisan· ve 16 • teş
rinievvel tarihlerinde yapılacak keıidelerde kazanan numaralara 
aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet 

1 
1 
3 
6 

289 
300 

= 

Türk Lirası 

Beheri 

30.000 
15.000 
3.000 

909 
120 

Yekun 

Turk Lrrası 

30.000 
15.000 
9.000 
5.454 

34.680 

94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

teshit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertipler· 
den her birine üçte biri tevzi edilektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tev-ıiedilecek 
işbu ikramiye mıktarlarmın ne suretle hesap ve tesbit edilmif 

o'duğu ayrıca Broşür halinde yapılan neşriyatla izah edilmiıti.r. 
Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan bankalardan talep edıl-
mesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu iştikrazm tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseaelerc• 

hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 

mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden bat· 

başa kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve sahlacak 

olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır 

Kayıt muamelatı: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Ziraatlei, iş, Osmanlı Emlak ve Sümer Bankalarının merkez ve şube

leri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baı· 
ka lstanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank, Bankodi Roma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankası, 

Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. l. Ticareti Hariciye ban· 
kası, Banko Franko Aziyatik bankalarile lzmir Samsun ve !\Ter.
sindeki diğer bankalar tarafından da icra ediJecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muamelesi 
için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mu'<abilinde yakarıda 
yazılı bankalar tarafmdan tahvillerin asılları yerine geçmek 

üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbua 
verilecektir. 

12 - MuYakkat malcbuzların asıllarile ne zamaa değiştirile· 
ceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 



Vapurculuk 
!ürk Anonim Şirketi 
Istanbul Acentalığı 

10495 

f Askeri Fabrikalar ilanları 1 

86 kalem 

1 

I • 
Tasarruf haftası münasebetile 

y 

• 
iki •• gun kaldı 

istifade ediniz 
. . . . .: ' ~ . 

Sumer Bank 

Yerli Mallar Pazarı 
1 __ u_m_an_h_a_n,_r_e_ıe_ro_n _: _22_92_s_

1 
Çeliğin ihale 

BARTIN YOLU ı 

•• gu- lstanbul: Bahçekapı cad. Peyo~-lu: hti~! al cad. 1 Ankara: Çocuk Sarayı cad. 1 Samsun: Bankalar cad . 

• 
Barba vapuru 16 birinci ki· DÜ hakkınd~ ; 

oun cumartesi 11at 19 da Sir· 
keci rıhtımından kalkarak gi· 
diş ve dönüşte Eregli, Zon· 
guldak, Bartın, Amasraya uğ. 
rayacaktır. 

Mersin Yolu 

Dumlupınar vapuru 17 bi· 
rinci kinun pazar günü saat 
10 da Sirkeci rıhtımından kal
karak gidişte Çanakkale, iz· 
mir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Marmarjs, Dalyan, F etbiye, 
Kalkan. Kaş, Finike, Antalya, 
Alanya, Mersine. Dönüşte bun· 

': 

lara ilaveten Taşucu, Anamur. rt 
Kuıadası, Geliboluya uğrıya i 
cakhr. • 

Karadeniz Yolu 

Sakarya vapuru 17 birinci 
kinua pazar günü saat 20 de 
Galata rıhtımından k~lkarak 
gidişte Zonguldak, Inebo!u, A 
yancık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gıresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye. Dönüşte bun· 
fara ilaveten Ofa uğrıyacaktır. 

Bandırma Yolu 

Kemal vapuru 18 birinci ki· 
nun pazartesi günü saat 'lO de 
Tophane rıhtımmdan kalkarak 
Bandırmaya gidecek ve gele 

kt• ce _,ır. 

Kiralık kagir 
Hane 

Kapalı zarf suretiyle münkaıa • 

sının 1-2-934 tarihinde yapıla • 

cağı ilan edilen yukarıdaki malze· 

menin ilanı Cümhuriyet ve Yakıt 

gazetelerinde geç ne,redildiği ci • 

hetle ihalesi gene kapalı zarf su· 

retiyle 3-2-934 tarihinde ıaat 

14 te yapılacaktır. Alikadaramn 

malumu olmak üzere ilan olunur • 

(6788) 

1068 ton Lave 
Marin kömürü 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 30-12-933 tari • 

hinde saat 14 te ihalesi icra edile· 

cektir. Taliplerin şartname için 

1ra®arruf Haftası, 
İş Kumbarasn JHI(&IT1r.ası -

Kumbaranızı 

içinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız ... Milli Serveti yükseltmiş 
olacaksınız !.. 

Kumliaranız yoksa .• 

her gün öğled~n sonra münakasa· mayeniz 
ya girmek için de o gün teminat 

(ve teklif at ile) müracaatları • 

(6768) 1 (10347) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşek llğlne 

ı-. arşı en müessir de,·a SERVOIN hap 

landır. Deposu, lstanbul'da Sirkeci'de 

Ali Rıza r\1erkez cczancsidir. Taşrayı 
150 kuruş posta ile gönderilir lzmir'dc 

lrgat pazanndaki, Trabzon'da \'eni Fc · 
r.ıh l'cz:ın elerinde bulunur. ııo255 ) 

__.,, 

Tele fon: 42519 öğleden sonra saat ııım-••a•ô~. z-llll!!R!l!lelll!k"8i!llmll!li ••-1 
~(ıktaş Akaratı vakfiye ida . = - =--=--:-=:=:-=======~ 

resı'nd B "kt Sahibi : MEHM.ı:T ASDı 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütt-hasaısı 

(6 2,5) lstanbul Divanyolu nu· ~ U'" ley nı ~ n ~ u·· 1t ru·· 
mara 118 Telefon: 22398 per,em- U U U ft 

en: eşı aşta Akaretlerde · 
Spor caddesinde 30 numaralı ha. Ne,rlyat &IUdürO: Refik Abmet 

Cuma pazardan ba,ka günlerde be günleri sabahleyin Beyoğlunda (Babıali) Ankara cad-
sabnhları (9 _ 11) Beyoğlu _ ki kıtlık ikametgahında fukara 2566 

desi No·60 Tel: 2 -:..... ne kiraya verileceğinden kanunu- v A K ı T &lathaaıu - l11t.anbcı.I 
Taksim - Altın bakkal numara 2 meccanen. ı•-------m:ı-~~--.-

evelin on birinci pazartesi günün

den it.ibaren yirmi gün müddetle 

müzayedeye çıkarılmıştır. Talip 

olanların kanunusaninin B1RIN
C1 pazartesi günü saat on üçe ka

dt.r mahalli mczkGrda 54 numara 

da mütevelli kaymakamlrğına ve 

yevmi rnezkurun saat on üçten 
15 ine k adar İstanbul Evkaf Mü

düriyetinde idare encümenine mü 

racaat etmeleri. (6806) 

ro;=~:=Ek;~=~::=ş~rif'I 
•• ı· d r. : Tıp faldilte•i 2 inci d•h ıye oçenU :ı 

B Dahili bastahldar mütehassısı ii 
1 Ankaradaki muc~yenelıanesini ii 
i Cağaloğlu Orhan B~~ ap_a~!•· i 
lf manı 6 numaraya nakıetmı~ur. g 
ii Tel. 20389 i~ c ~ 
u::nn::m:z:::::::::ın::::::::::::::::::::::•·---

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

Semti Mahallesi So'<ağı Cinsi Hissesi Emlak 
No. sı 

Hisse ye göre pıu;i 
hammen kıyase 

848 Fener Gül camii Fener Klg~r hane 1/4 176 1000 T. L. 

R4Y Samatya Hacı kadın Sarraf A-;op Kagir baoe 24/ l56 21 4'.23 " 
850 Kadıköy Rasimpaşa Yeldeğirme ni Abş:1p hane J /}, 2 1500 " 
851 Tarabya Tarabya Soğuk su rn,vkii Tarla dönüm 8 314 39 eski 300 '' 
21 O Çcogelköy Çengelköy Bakırcı başı ve mezarlık Hane ve bahçe Tamamı 27-29 3000 '' 
852 Tophane Beyoğlu Çukur cuma Ağa hamamı ve tabancı Kigir apartman ve dükki ı 3124 2-31 5000 '' 
853 eoğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı Abfap sahilhaoe ve dükkan 1/5 56 58 600 '' 
854 Kadıköy Osmanağa Aziziye Kagir hane l/3 13 734 '' 
855 Beyoğlu Yeoiıehir Dere boyu Klgir dükkan ve bahçe ]/ l 83 750 '' 
785 Büyükada Cami Şahbal ve Çınar Ab,ap hane iki dükkan 3/4 1,60,62 6000 '' ri-

Yüzde yedı buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı. g;~rıil 
menkullerden 785 sıra No. h11 pazarlıkla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmışhr. Kat'i ihaleleri 18/12/933 paıa rtes• seııel 
saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi meıkarda saat on dört buçuğa kadar pey akçelerioi yatırmaları lazımdır . 
haliye veraiıile belediye reaimleri mUıteriye aittir. Şartaame Bukamız kapıııaa aaılmıılar. (6648) 


