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GÖRE 
• 
ııasi ve iktısadi 
"azigetler esef 

vericidir 
'-ıin, 15 (A.A.) - Röyter a-
1ıııı.-.._~ ~amiyle itimada ıayan 
~n haberaldıima söre, 
._ Papen, müteveffa marepJ 

-.,IUD ıiyui TUiyebı·· 
M. Mitlere teYdi etmek ü -

•• ..... 'le Ba .. un, tayyare ı YJera· 
lhınittir. Röyter ajanlJIUll 4 

ta, arandıpnı ifta eyledi· 
•eaikanın mevcudiyeti, Al • 

leami mahafilinc:e, inkir e· 
7di. 

Yaaiyetnamenin, mulateviyr 
ehemmiyetine binaen büyük 

l~·r~uy:a:nd:ı:rm:aa:~ım~uht~eme~~i.-t~~~ IWfılJ!Di harbin yirminci mOnaMbetlyle .. tn'lı madal-
yam teala etnıiftir. Bu maclal)'alard'l 
Hindenburıun resmi ve onufr "Sad'Bbt, 
namusun 8zUdOrt,, 'Vecizesi bulunmak-
tadır • 

Cezair korkutuyor! 
'4ilerle Mi&llimanların araaı gittikçe açılıyor; 

"11&a, ihtiyat olarak, SOO tayyare gönderecek 

maıı melhuz olduiundan, Cezair 
valisinin talebi üzerine, bükGmet 
yakında oraya 500 tayyare gön -
denc;ekiir. 
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Zonguldak sun'i antrasit 
fabrikasının· temeli abldı 

Maarifte 
islihat 

Vekil Bey dün Maarif mü
dürlüğünde meıgul oldu 

Marif Vekili AWdin Bey din ...... 
lıtanbul Maarif miidürJQibMle metsal 
olmut •• Murif V elıileti unnun mif.t
titJerinden lıtanWa:ı 1iM " orta mlk· 
tepleri haldanda malumat almııtır. V• 
kil~ 1"uadaa aoma Muftf ndidirl 
Haydar 8-le Witün .. lemleri dolatmJ 
ve memarlarm it '-tmda phpna ...... 
lan:nı tetkik •lmİftİ\". 

Vekil Bey kendi~yle sörilten ,._. 
tecilere fU aözleri IÖylemiftlr: 

"-Bu ıene Maarif ltlerlnde e..-h 
lllihat yapacafız. Liıe ve orta mektep· 
lerin haftalık den aaatlerl otuz Udden 
yirmi ıeldze indirilmlıtir. 

Univeraite profe8'Srleri, yapılan ma· 
kavele mucibince, hariçte aerbat ola· 
rak bi~ bir itle meıgul olamular .. Me
aailerini yalnız Universlteye huretme
te mecburdurlar. 

Doçentlerin maaı 111eteleal mnnu 

"Demir 'De kömürde 'DÜcude getireceğimiz 
eserler, memlekette sanayi lıayatının bel 
kemiği olacaktır,, BaŞ'Dekü böyle diyor •. 

bahis delUcUr. ÇtlnkO bunlar resmi . Zonlaldak Umamnc1a ve kemir maden lmnden muhtelli c6rllnifler 
mcmurdırlar ve kendilerine baflanan 
~ ..... 1 ..... 1. L•- ı_ Zo--·1dak, 15 (D-·yeJdl lmaet Limanda bulunan· tekmil ıemiler, ...._,.. ~ .. ca.uarwr . ., .._... --t 

Vekll Beı Onlveraltede Pqa H~~. refakat eden tehirde mevcut bütün fabrikalar 
Vekil Bey bup Univeniteye cete- hUIUll muhabınmu:den) düdükleriyle heyeti eelimlaclılar. 

Şiyasi hayattan 
çekilecek mi? 

M. Veniseloa 

(Taflilatı 10 anea aaydada) 

. . 

Şupig - Musolini 
GÖRÜŞECEKLER 

., "' ---
Aoasturga, ordusunu lcaflfJetlendirmelc 
istiyor ve 6ilgiik deoletlere baş ourugor 

Roma, 11 (A.A.) -AYalblrJa 
bapeklli M. Kfllt SchUlc:llniaı, 
21 aiaito* M. Bm1tO Mwolini· 
ye mlll&ld oıac.Jrm. 

M. SClmlclmi.,m ftalyaya ya
pacatı ha ..,.hal, laemen he
men Stad*aer•la..,.. balan· 
dafa ..... te8ac1Gf edecektir. 
Prw, .......... Cutelfaaano. 
da deais k...mcla M. Fame Sa
Yichh ile i&riifmlfllr· Prens, ,. • 

bin RWtoae' e pdecejbıden balı• 
MCiilmİf Ye lllUlllaİleJhİI .. ,. 
tekrar aitmek iatemeai ikinci tlefa 
olarak Duçe ile ıliltmek arn
auncla buhmdaiuna ltemlOlun
mUflm'. Prenain bir iki i6D V...
dikte •hnak •• aonra ViJıanaya 
aitmek IU'ZUIUDda hulamhalu da 
.aylenmifth'. BGtün Dmrlaniı 
Ye himt ~enin iftl..ak edeceii 

--- - -------• rm hareket edecektir. Mamailey • (DeftmJ 10 DCU ~ f ... 9QlfUna 

BugUn 16 S•Jdt 

Moskova maçlanndan 
alınan neticeler 

fuaa: A. Sem 
SpmaaJ6mda 

Ayda ı 500 kilometre 

Şehrimize gelen muhtelif mil
letlere mensup protevonel güreş 
şampiyonlan ile Taksim stadında 
müsabakalara yarmdan itibaren 
başlanacak ve müsabakalar km
men Greko Romen tarzında ola • 
caktır. 

YUril,.a adam Bir ID~ dtin stadta 
BefİDcl la}'lfamada bu giirefh!rin gösteri§ hareketle-

GUael aan•atıar, çocuk, rinde- bulundu. Görüşlerini yaz • 
Askerlik aaydalan. radyo PJOlranu dı. Bunu spor sayıfamızda bula-

Şimali A&ikada i caksmız. 
Türkler Buradaki resim, arkadaşımızı 

Onümflsdeld puartell stmO bir for. bu gilreşçilerin en uzun boylusr 
... daha verecellz. ile bir urada gösteriyor. 

••• 111 il 111 • ...... il 1 ... • ••• 
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er "" "" ' -azanmaga ugraşıyor. Istanbul ~ Ankara lıa 
Hindenhurg'un mirasını Varidat geçen 

Hit ler korul}abilir ! yıldan fazla 
1933 ve 934 mali seneleri 

Almanlar, ~f itlerin devlet reisi mevkiine tahsilatının mukayesesi 
k l d dl l f Ankara, 15 (A.A.) - Maliye Vekil· 

çı arı masına avet e i iyor ar . letinden aldığımız malumata göre, 1933 

Berlin, 15 (A.A.)-Hemen he
men bütün Almanyada dün ak,am 
halkı önümüzdeki pazar günü ya· 
pılacak reyiamda Hitlerin devlet 
reiıi mevkiine çıkarılmasını tevsi
ke davet etmek için birçok hitabe
ler irat edilmiştir. 

Kielde Bitlerin salahiyet sahi
bi mümessili M. Rudolf Hesıı, Hit
lerin büyüklüğünden bahsetmiş ve 
kendisini tebcil etmiştir. Ham

burgda M. Jo eph Goebbels, tak -
riben 300 bin kişi muvacehesinde 
bir gün evel Neukollnda söylemi~ 
olduğu nutku tekrar etmiştir. s~ 

hah gazeteleri de nüshalarını he -
men hemen Hitlerin şahsiyetine 

tahsis etmişlerdir. 

Bu gazeteler, führerin fotoğ

raflarını neşretmekle ve bunla.rın 

yanı başında mumaileyhin siyad 
ve insani meziyetlerini uzun uza
r! ıya sayıp dökmektedirler. 

Berliner Morgen Post "Hin
denburgun mirasın ı ancak Adolf 
Hitler muhafaza edebilir,, başlığı 

altında ceneral Goeringin bir mi!-
lakatrnı neşrei:liyor. 

Ctmcııal , • by mülakatında hal
kı, Führerin itimadına layık ol
duğmıu iıbat için onun lehinde 
rey "ermcğc rlnvet eylemektedir. 

Gazeteler propaganda 
neşriyahna başladı 

Berlln, 15 (A.A.) - Bugün
den itibaren gazeteler, İntihabat 
propagandası yapmağa başlamıt -
tardır. Führerin birço!{ fotoğrafi
leri ncşredilmittir. Bu fotografi· 
!erde Führerin bir takım çocukla
rın e1lerinden tutmakta olduğr 
görülmektedir. Bu fotoğrafilerin 
altında "Gençlik muhibbi Hitler,. 
ibaresi bulunmaktadır. 

Nihayet gazeteler, bir takım 

zevatın beyanatını neıretmekte • 
dirler. M. von Neurath, diyor ki: 

"Bizim haricii siyasetimizin 
başlıca meselesi, Almanya için hu
kuk müsavatını temin etmek, ade-

mi müsavata ve Almanyanın ıilah
sızlığına nihayet vermektir. Bt· 
st:•~tle hakiki ve devamlı bir 

ımlhun temeli atılmıt olacaktır. 
Führer, her zaman alenen ve res -

men, bizim beynelmilel müzake -
reler ve itilaflara ancak müsavat 
dairesi dahilinde iştirak edebile -

ceğimizi söylemi!tir. Hepimiz 19 
ağustos tarihinde onun arkasında, 
saflarımızı sıkı§hrmalı ve hu su -
retle ecnebilere onun iradeıini ve 
metalibatının bütün Alman mille-
tinin irade ve metalibatının ayni 
olduğunu göstermeliyiz.,, 

Cioering otomobil kaza•ına 
&!§radı · 

Berlin, 15 (A.A.) - M. Goe • 
l'İng, dün akıam Münish • Berch-

tcsgaden yolu üezrinde bir otomo· 
bil kazası neticeıinde yaralanmıt· 
tır. 

Hekimlerin dediklerine bakılır· 
sa, mumaileyhin vaziyeti hiç bir 
endiıeyi mucip değildir. 

Rosenheim hastahanesinde ya
gadene avdet eden M. Goering, 
raları sarıldıktan ıonra Berchtes-

M. Hitler tarafından bu sabah zi -
yaret edilmiıtir.. 

Hitler nutkunu Hamburgta 
söyliyecek 

Berlin, 15 (A.A.) - M. Hitle
rin 17 ağustosta reyiam münasebe
tiyle Berlinde ıöyliyeceği büyük 
nutku, Hamburgu ziyareti dolayı
siyle orada irat edecektir. 

lrlandada halkla hükumetin arası açık! 
Kork, - İrlanda· 15 (A.A.) - J dabir alınmııtır. Hükii~~t, ıon 

Dai)y Telegraf muhabirinden: hadiselere sebep olan arazı vergi-
Evelisi gün, zabıtanın, köylü sinin tahsiline azmetmittir. Maa

üzerine ate§ açmasiyle neticelenen mafih, halihazırdaki tahsil usulü
hadiaelerden sonra, lrlanda hüku· nün pek pahalıya mal olduğu an· 
meti aleyhine gittikçe artan bir !aşılmıştır. Misal olarak, masrafı 
husumet haber veriliyor. Zahiren 1470 İngiliz lirasına baliğ olan bir 
ortada sükunet olmakla beraber, muameleyi müteakip haczaltına 
ati karanlıktır denilebilir. alınan ehli hayvanların ancak 3? 

Merakı mucip olan, tevkif e- liraya satıldığı zikrediliyor. 
dilen köylülerin akibetidir. Müttehit İrlanda fırkasiyle de 

Diğer taraftan, öldürülen köy· Valera hükumeti arasındaki mü -
lünün cenazesi, muazzam teza· mısebat fevkalade gergindir. 
hürata vesile olacak ve bu cenaze· Bütün İrlanda dahilindeki te-
ye M. O' duffy ve Koıgrav da işti· lefon ve telgraf telleri meçhul e' 
rak edecekler gibi görünüyor. ler tarafından kesilmiştir. Garb' 

Dail meclisinin serbestçe içti - İrlanda havalisi tecerrüt etmit va
ma edebilmesi için fevkala de te - ziyettedir. 

Amerikanın yaptıracağı harp gemileri 
Vaşington, 15 A.A.) - Bahri· ı için 17,100 torpitolar için 77,635 

ye nezareti yarından itibaren ye- ve tahte lb3hirler için de 27,240 
ni harp gemilerinin inşaatı için tonila.to dur.unda kalm~ktnd ır. 
teklifleri kabule başlıyacaktır. Bu 

Atinada 17 Komünist 

ve 1934 mali senelerinin temmuz ayı 

&onu itibnriyle tahsilatının mukayesesi 
,öyledir: 

Arazi veı giıi 933 te 195.800, 934 te 
162.802, binalar vergiıi 933 te 273.615, 
934 te338.256, davar ve develer vergisi 
933 te 3.293.674, 934 te 2.889.165, dİ· 
ğer hayvan!ar vergisi 934 te 683.289, 
ı·uhıat ve kame 934 te 269.990, diğer 
kazanç erbabı 933 te 2.558.268, 934 te 
1.622.717, hizmet erbabı 934 te 887.310, 
veraset ve intikal vergisi 933 te 55.290, 
934 te 51.011, gümrük ve arziye reımi 
933 te 5.107.831, 934 te 5.753.636 
ıümrüklerde alınan M. pulu 
934 te 13589, ithalat muamele vergiıi 

933 te 1.263.154, 934 te 1.203.661, 
sınai müeaaeseler muamele vergiıi 933 
te 596.010, 934 te 829.997, diğer mua· 
mele vergiıi 934 te 29.415, şeker ve 
glikoz istihlak vergisi 934 te 879.311, 
elektrik ve havasazı iı. vergiıi 934 te 
111.406, ham petrol is 'verıiıi 933 te 
653.613, 934 te 317.515, diğer madde· 
ler iı vergisi 934 te 477.941, kara ve 
deniz av reımi 933 te 29.302, 934 te 
32.676, nakliyat reami 933 te 98.974, 
934 te 88.701, damga resmi 933 te 
1.120.458, 934 te 1.J.32.019, tapu h. 933 
te 199.587, 934 te 185.353, mahkeme· 
ler h. 933 te 154.384, 934 te 140.309 
pasaport vesaire 93~{ le 95.512, 934 te 
130.488, noterler 934 te 81.466, mülga 
vergiler 933 te 5.065, 934 te 13.039, İn· 
hiıarlar 933 te 5.000.000, 934 te 
6.317.630, tütün ve müıkirat· müdaf• 
p. 934 te 590.000, devlet ormanları 933 
te 297.868, 934 te 334.144, emlak ıatıı 
bedeli 933 te 140.650, 934 te 117.191, 
fenerler hasılatı 933 te 197.561, 934 te 
162.656, askerlik mükellefiyeti 933 te 
11.400, 934 te 161.733, tayyare resmi 
934 te 333.827, para cez.aıı 934 te 
26.451, zam cezalan 933 te 175.790, 
934 te 128.009, müteferrik hasılat 933 

tc 219.217, 934 te 192.725, iktisadi buh· 
ran 933 te 925.478, 934 te 1.394.497, 
müvazcnc vergiıi 933 te 1.494.976, 
934 te 1.626.913, sair varidat 933 te 
1.632.754, 934 te 1.502.649 dur. 

Yekun 933 tc 25.706.231, 934 te 
29.213.548 dir. 

Buğday koruma karıılıiı vergisi 
934 te 1.068.840 tır. 

-o--

Moskovada Hüseyin Ragıp 
Bey şerefine ziyafet 
Moskova, 15 (A.A.) - M. Mo· 

lotov, yeni bir vazifeye tayini do· 

layısiyle Moskovadan infiki.k e • 
den Hüseyin Ragıp Bey ıerefine 

bir ziyafet vermiş bunda M. Voro
chilof ile hükumet erkanından bir 

çoğu, Türk sefaretinin bütün er • 
kanı ve hariciye komiserliğine 

mensup birçok zevat hazır bulun· 
muılardır. 

Vapurla beraber 30 insan 
nehre gömüldü! 

Bahia, IS (A.A.) - "Costa 
Pereira,, vapuru San Franaiıko 

nehrinde batmıttır. Otuz kadar Ö· 

lü vardır. 

--o-

Belgratta müthiş bir 
kasırga1 

gemiler dört kruvazör, 14 torpito 
ve altı tahtelbahirden ibarettir. 

Bu inıaata ra~men Amerika Lon
dra muahedesinin inşasına mezu -
nlıet verdiği hallerin kruvazörler 

Belgrat, 15 (A.A.) - Dün öğ· 
leden sonra burada müthit bir ka

Atina, 15 (A.A.) - Komünist· sırga kopmuş ve milyonlarca ha .. 
likle ali.kadar 17 cemiyet, fesho - j :ıara sebebiyet vermiştir. 12 kişi 
lunmuştur. i Tuna nehrinde boğulmuştur. 

cemiyet 

postası başladı 
Ankaradarı kalkan bir gölca, lstanbulda du 

madan Paris oe L..ondraya 11..i,ı.bilecek 
Ankara, 15 (Husuıi) - lstan· 

bul - Ankara araıında hava poı· 
lalarının muntaza~ ıef erlerine 
baılanması münaıebetiyle bugün 
Ankara uçuı istasyonunda bir me· 
Taıim yapıldı. Merasimde hava 
müıteıarı Cevat Pı., poıta umum 
müdürü Cemal Edip, devlet itlet
meıi umumi müdürü Ayni Beyler· 
le ecnebi tayyare ıirketleri mü • 
mesailleri, aazeteciler ve bazı da· 
vetliler hazır bulundular. Tayya
re 9,S ta havalandı, davetliler bü
fede izaz edildiler. 

Hava müıteıarı Cevat Pt. de
di ki: 

- Havapoıtalarıbugün batlı· 
yor. Muntazam devamı için aza· 
mi gayret göıterilecektir. Bugünü, 
Türk hava poıtaları için bir meh· 
de noktaıı ve ati için de bir te
rakki hatveai telakki etmek müna
sip olur. 

Hava devlet itletmesi umumi 
müdürü Ayni Bey de demittir 
ki: 

- Katiyetle temin ederim, se
ferlerde tehir olmıyacaktır. Pek 
yakında da Ankara - Kayseri -
Diyarıbekir arasında haftada bir 
gün yolcu nakliyatı yapılacaktır •. 

Eski ehi~ - Ankra - latanbul . . 
arasında haftan,n iki gününde de 
nakliyat yapılacakt·-. Bu hat· 

Ziraat Vekili Merinos 
islahatını tetkik edecek 

Ankara, 15 (Husuıi) - Zira· 
at müıteıarı Atıf Bey lstanbuldan 
geldi. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey ya • 
kında htanbula, oradan Buraaya 
gidecek ve Merinos ıslahatını, bu 

yolda yapılan iıleri tefti§ edecek· 
tir. Vekil Bey bili.hare Şark ıe• 
yahatine çıkacaktır. Bu seyahatin 
uzun sürmeıi muhtemeldir. 

- - o---

Dahiliye Vekaletinde 
tayinler, nakiller 

Ankara, lS (Huıuıi) - Çat 
kaymakamlığına Balya kaymaka· 
mı Halis, Bingül kaymakamlığı-

na Pertekin kaymakamı Kemal, 
Demirci kaymakamlığına Erdek 

kaymakamı Cemil, Erdek kay -
makamlığına Demirci kaymakamı 

Eaat, Çankırı belediye reisliğine 
Dede zade Lütfi Beyler tayin ve 
nakledildiler. 

--0-:--

Almanyaya yaptığımız 
ihracat 

Ankara, 15 (Hususi) Almanya 
hkumeti, Türkiyeden vaki olacak 
ithallt için ücret miktarı neden 

ibaret olursa olaun derhal döviz 
müsaadesi vereceğini hükUmeti • 
mize bildimıittir. 

-.-o.--

Lağvedilen nahiyeler 
Ankara, IS (Huıuıi) - Erzu • 

rumun Tercan kazaıımn Yavi, 
lıpir kazasının Karataı nahiyele • 
ri lağvedildi. Yavinin köyleri 
T ercana, Karatqın bir kııım 
köyleri lıpire bağlandı. 

ta tek motörlü tayyarelerdeJ1 
fade edilecektir. Ankaradan 
kan tayyarelerin lstanbula 111&1 

lalını müteakip Avrupa tayy• 
ı·i hareket edecektir. Bu sıJ 

Ankaradan kalkan bir yolcu 1 
bulda durmadan Pariı ve Lo 
ya gidebilecektir.,, 

Poıta umum müdürü Ceıı> 
dip Bey tayyare ıeferlerinİ 
günde ıayanı memnuniyet bir 
bet &'Ördüğünü söylemittir. 

• • • 
Dün 9,30 da Ankaradan 

lanan ilk posta tayyaresi ıaal 
de Yeıilköye inmi!tir. Ta 

be! yolcu ve ilkposta paketini 
tirmi9tir. Ayni tayyare ıaat 1 
Ankaraya dönmüttür. 

Ankara - Eıkiıehir - h 
bul araıındal<i muntazam po 
lar, cumarteıi, pazartesi, 

ıamba, perşemöe glinleri 01111 

zere haftada dört gün olac 

Tayyareler yolcu, po5ta ve t' 
c,yaaı tafıyacaktır. T es bit e 
bilet tarifesi ıudur: 

Ankara - Eskitehir 1 O, 
§ehir - Yeşilköy 10, Ankarı 

Yeıil köy 20 liradır. Gidit 
ücretlerinde yüzde 1 O te11&' 
pıl~&ktadır. 

lsviçre ve F ransayla 
icaret itilaflar 

Ankara, 15 (Huıuıi) -
ticaret itilaf mm birinci 

10 Ağuıtosta bitmittir. ti 
tosta ba9lıyan ikinci de 
itilafın ihtiva ettiği kont 

yeniden kullanılmağa bati 
tır. 

Fran~a ticaret itilafın 
devreıi 12 Aiustosta b 
Ağustoıta ikinci devrenin 
kine baılanmıttır. 

--o--

Ankara belediye j 

cetvelleri 
Ankara, 15 (Huıuıi) 

diye intihabatına ait cet 
zırlanmııtır. Ankaramn 

ne 75 bin olan nüfusu 
86 bine çıktığından aza 
fazla olacaktır. 

-0---

Saracoğlu Şükrü 
Ankara, 15 (Hususi) 

rendiğimize göre, lzmi 
Saraçoğlu Şükrü Bey or 
demite geçecektir. 

Milli müdafaa 
Aydında 

Aydın, ıs (A.i\.) -

dafaa vekili Zekii Bey, 

bugün saat 12 de lzınird 
mize geldi. lıtasyond• 
mevki kumandam beyler 
met erkanı belediye, C. 

halkevi reiıleri ve azaları 
•• birçok zevat tarafından 1 

lundu. 
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SOHBE1LER 
... ._ .. 

• 
nız hasreti ve 
alık sevgisi 

r bebek oynarlar. 
lnerakhar insanlar vardır. 

heı~Yenlerin pek çoiunu taN· 

'e\'~ılannı hep habrlaraıruz. 
t bQrada kübik bir hinaıun bal· 
~ Veyahut salonunct.ı kavanoz 
~en halıldaaa, ve bu babklanıı 
~ ı:~lınıı, kadın, erkek, yaıb, ço

rıne tesadüf ederseniz hiç ı•ı· 

Öyle •--~--1 ·· d "' k" k "' ·· 1ı &aum ar gor um ı uçu 
~un etrafında plaj hülyasına 
~~ llendinden ıeçmiıtir. Dört 

r tnaıanın üıtünde etrafı ıu 
~ 'eyreden penbe ılrlh mahluk 
llrkerek, bnan helecanlı bir tavır· 
b' hnu, kanatlarını kımıldatarak 
ır tıo t ı·· . • o Jtnın temposunu tutar. 

'&ed' et. 1Y<>rum ki berrak suya dalan· 

1 
engin bir denizin !•pırblannı 

lr. 

llıttıı._k kum taneleri üstünde çıp· 
" •yaldarmm izlerini aeyredi· 

'~ kürele, aandal, dalga göz· 
.Olliinde eri"'en bir cigara du-llb· ~ 1 Yııva, ya"8' kayboluyor. 

llllalann en süzeli, en özlüıü 
\'e •uya dair olanlardır. Ba

~ bir VanM!disi ıibi seven me· 
hannn ıöylüyor: 

Z-vallılar zayıfladılar. Bir ,ey 
~Itır. Ekmek verilirse derhal Ö· 
ı: 

'rlerden biri Zooloji mütehaa· 
lianımefendinin imdadına ye• 

~il balıklan beılemek için en iyi 
t lıelva11m küçük, küçük par· 

·• Bunu pek çok aeverler. 
aı..: heılemekte maharet kazan· 
·~ hir hanım ıülümsiyerek anlat· 

~ htanbuldan gelirken 
. n bir bavul dolusu kağıt helvuı ... 
10ii lriiitelıaasm daha orijinal 

Halı kaçakçılığı 
Suçlu tacirler ihtisas 

mahkemesine verildiler 
Haber verildiiine ıöre lıtanbu1 

traıuit halı antreposunda uzun 
müddettenberi mühim miktarda 
bir halı kaçakçılıiı yapılmıf ve 
mu haf aza baş müdürlüğü tarafın· 
dan yapılan tahkikat dün bitmit
tir. 

Söylendiğine ıöre lstanbula 
tranıit olarak getirilen mühim 
miktarda halının gümrükten kaçı· 
rılması suretinde yapılan bir ka· 
çakçıhğın suçluları araıında bir· 
çok tanınmıt halı tacirleri vardır. 
Suçluların evrakları lıtanbul seki· 
t:inci ihtiaaı mahkemeıine veril· 
miştir. 

----o----
lstan bul- Edirne 

Trakya oto büs!eri tenzi
latlı tenezzüh servisleri 

tertip ediyor 
Şark Demiryollarının Cuma ve 

pazartesi günleri Edimeye tenzi • 
li.tlı tenezzüh trenleri tertip etti· 

ğini haber vermittik. Öğrendiği· 
mize göre, Sabri Beyin aahip bu

lunduğu Edime - lıtanbul hat· 
tında muntazam ıerviıler yapan 

''Trakya otobüsleri,, de cuma ve 
pazarteıi günleri bu hatda temi • 
latb tarife tatbikine karar vermit· 
tir. Otobüılerin tenezzüh se"İı· 
leri 17 Ağuıtoıta baılayacak ve 

bir Te§rinievvel~ kadar devam e

decektir. 
4 

Sal,ri a.,,. _,.. ..,. f:!'•rteei kar t 1} •t>N• N.{ ::._,_ '1 '\' -. 
ınc. Yıunurtatr bulursanız gün eri yapua~ oıan DU ae"ıa-

• dün)•anın en ııüze1 ziyafetini )erde Şark Demiryolları idareıi • 
· olurauıuaz dah f la b" 
it d • nin tenzilitından a az ır 

o.t alnını kaııch: 
konte · tensilit yapmak suretiyle Demir • "t L nJan harici ... dedi. 
e.._.ııı: yollar idareıine rekabet etmekte-
S~e. dedi, daha iyi bir gıda... dir. 

, °"1arı ~ ~avanoza atınız ... Ba· --o-
İrıüı: o11e ııtih• iıe yerler ki... Sümerbank heyeti bugün 

de tahtakurusu bulmak ve 
~den ıöl. gölden uzak mah· gidiyor 

hfet vennek arzusu doğdu. 
~ n bütün lambaları yandı, bü· 

er birer projektör gibi tahta· 
"'"-11nda ıııldanuya betladı. 

)enj u ıeferber)iği boıuna çıktı. 
~~bir binasında tahtakuru-

Sumer bankın yeni kurulacak 
fabrikalarının teaiıatı için, Sumer 
banktan bir heyet bucün Moıko
vaya doğru tehrimizden ayrıla

caklardır. 
11"-rf .inıkanırzdı. 

alcıyetaizlilde yerlerimize Heyet, Sumer Bank mecliıi 

idare reiıi Safa Beyin reiıliii al
~vcaııtı da muvaffalüyetle ne- tında, umum müdür Nurullah E

' '·· Ne bir sivriıinek, ne de bir aat Bey ve üç mühendiıten mürek
~~lll6Jnadık değil, göremedik. keptir. 
· · l'Uı11nun • · · -· t:: 1~~ ilk d;: du:~~=~~ Moıkovaya Berlin yolu ile gide· 
~de 1 Ankarada vücutlanmızı ceklerdir. Seyahat bir ay ıüre · 
)"~ arı •zband t "b" •· cekt·ır . • '"" 0 u ı• ı tutup su· 
~~I~, heybetli tabtakurulan· .... _ .... __________ _ 

)'" 1 • Yoz kurıunu gibi insanı 
t.L . ı..-iıin kJ • 
.-~ tlb" .~ erın, adamın almna 
~ 1

• •!nelerini salan karaai· 
~_!>ize; deniz hayalini 

yapyan balıklar heıabrna bir kere da:ıa 
duydum. 

Sadri Etem 

30 Ağustos tayyare Kaçak eşya 
bayramına hazırlık Rauf Hayri Heyin muha-

. kemesjne devam edildi 

Tayyare cemiyeti lstanbul ıubesinin 
yeni müdürü 1 ımail Hakkı Bey 

Tayyare cemiyeti lıtanbul şu· 
beıi müdürlüğüne müfettitlerden 
lımail Hakkı Bey , eski müdür 
Hasan Fehmi bey de müfettitliğe 
tayin olunmuttur. 

Otuz ağustos tayyare bayramı· 
nın yaklaıması dolayııiyle dün 
tayyare cemiyeti lıtanbul merke • 
zinde idare heyeti yeni müdür ls
mail Hakkı Beyin riyasetinde bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
otuz ağuıtoı tayyare bayramında 
yapılacak meraıim, eğlence ve 
müaamerelerin programı hakkın • 
da görüıülmüştür. 

lımail hakkı Bey dün kendisiy· 
le görüten bir muharririmize de· 
mittir ki: 

- Otuz ağustos tayyare bayra
mında yapılacak merasimin prog
ramını hazırlamak için kaza ve 
nahiY.e reisler1':1 on dokuz ağustos 
par.ar ~.saat on uçu a top-
lantıya çağırdık. lstanbulun her 
taraf mda tayyare bayramının can
lı bir surette geçinnesi için icap e
den bütün tedbirlerin almmasm1 
görüşeceğiz. 

Yirmi dofil1z ağusfos çarşam ha 
günü akşamı radyo ile doktor E
tem Bev tarafından bir hitabe 
söylene~ek ve otuz ağustos per
şembe günü tstanhula alman iiç 
Tayyareye Yeşilköydeki tayyare 
karargahında ad konma merasimi 
yapılacah"tır. 

Yapılacak mi.isamere ve sair eğ
lencelere ait davetiyeler tayyare 
cemiyeti tarafından dağılı!rnkta
drr. Bu da,·etiyelerden alanlar 
tavvare cemiveti menfaatine veri
le~~k müsa~ere ~e eğlenmelere 
girbileceklerdir. · 

- -<>-
Yeni bir Fran•ızca. gazete 

M. G. Grimi tarafından dünden 
iitbaren Fransızca "Beyoğlu,, a"· 
lı bir akıam gazeteıi çıkarılmıya 
başlanmıttır. Muvaffakıyet te· 
menni ederiz. 

Odeıadan tehrimize gümrük 
resmine tabi kaçak lüks etya ge· 
tirdiğinden dolayı ıekizinci ihtiıaı 
mahkemesinde .muhakeme edilen 
Odesa baş konsolosu Rauf Hayri 
Beyin muhakemesine dün de de· 
vam edilmittir. 

Dün gümrükten yakalanan eş· 
yaların ayrı ayrı safhalarını göste· 
ren liste okunmu§tur. Bu cevaba 

Rauf Hayri Bey: 
"- Cevaplar maluldür ve za· 

bıtlar yanlı§tır. Ben bütün eşyala· 
rımı dekli.re ettim. Bendeniz güm· 
rük muamelatını bilirim ve gelir • 
ken gümrükte mütkülit ~acağı· 
nı hiç tahmin etmedim. Bir Türk 
vatandatı olmak üzere kendi top· 
raklarıma vicdanım çok temiz ola· 
rak geldim.,, demittir. 

Bundan sonra sekiıinci ihtiıas 
reiıi Atıf Bey umumi olarak bir 
şey söylemek istiyen olup olmadığı 
ıormuştur. 

Rauf Hayri Beyin vekili güm· 
rükten gelen cevabın kafi olma • 
dığını söylemiıtir. 

Rauf Hayri Beyin müdafaası 
yapılmak, gümrükten tekrar cevap 
gelmeıini temin için muhakemeye 
cumateıi günü ıaat 14 te devam e· 

dilmesine karar verilmİ!tİr. 

Yeni kararlar 
Dükkanların kapanma 

saatleri etrafında 
DUkk&nlarrn aktamlan muayen 

ıaat~e kapanmaları hakkında veri
len karar bazı belediye tube mü
dürleri tarafından tefsir edilerek 
tatbik edilmektedir. Bu hal üzeri
ne, bilha11a Eminönü kaymakam
lığı dahilinde bulunan bakkallar 
ve bazı esnaf belediyeye şikayette 

bulunmuşlardır. Dün daimi encü· 
men akşam üstü bir top le ntı yap • 
mış Eminönü bakkallarının müra· 

caati ile diğer eınaf ın tikiyetleri· 
ni tetkik etmiştir. Bu toplantıda 
vali ve belediye reisi Muhittin Bey 
de bulunmuftur. Verilen karalar 
esnafın lehindedir. Bugün karar 
ilin edilecektir. 

--0--

Yeni elektrik ücretleri 
Elektıik tarife komiıyonu elek· 

trik kilovatını on bet buçuk kurut· 
tan on beş kuruşa indirmittir. Bt• 
karar nafıa vealetkince tasdik edi· 
lerek şirkete ve belediyeye tebliğ 
edilmiştir. Eylul birden itibaren 
elektrik kilovatı on beş kurut üze
rinden hesao edilecektir. 

.............................. .-
Bir filozofa dair .• 

"Dünya, delilerin idare ettiği bir tc• 

marhanedir .. .,, 
Daniel Halevy'nin (FrCderic Nietz

schc'nin hayatı eserini okurken, batın· 
ma, yukard.ı yazdığım aöz geldi. Niçe 
de deliydi; fakat Zaratuıtraaı bir za. 
manlar mukııddeı kitap eibi okundu, 
Bueün bi!e, Şopenhaver, Vaener zihni· 
yetinde olanlar. Niçe'nin eserlerine ta· 
parlar. Niçc kafasında olanlar az ele· 
ğildir. Her neyse: •'Ben saadeti değil, 
eseri arıyorum,, demi§ olan bu yaman 
filozofun kafasını bırakıp eserlerinin 
devrinde yaptığı tesrileri ve bana kim
leri hatırlattığını yazacafnn. 

• • • 
M. Henry Bidou diyor ki: 
"Niçe 1870 kııında iki konferarıı 

verdi. Bu konferanılar, ilk kitabı olan 
"Trajedinin doğuıu,, na baılangıç ol· 
du ... "Trajedinin doğuıu,, raibet ka· 
zanmadı ... 

"1878 de "Beteri, fazla beteri., e
ıerini yazdı ... Kitap pek az okundu, o
kuyanlan da kızdırdı. 

"1881 de lsviçreye gitti. O kıı 
"Şafak" eserini yazdı ... Kimıe okuma· 
dı, kitap hiç satılmadı ... ,, 

Sağlığında hiç okunmıyan bu filo
zofa dair, ölümünden ıonr ciltler hasre
dildi. Binlerce konferanı verildi. Ni· 
çeizm mealeii kurutdu. 

Bizim Baki1yi hatJrladım: 
Kadrini, sengi musallada bilüp 

ey Baki, 

Karşında durup el bağlaya yaran 
• saf saf .• , 

•• •• 
Niçe, 1889 da, Cenovada sokak~" 

gezerken, 'll'abaaiyle yük taııyan hı" 
arabacının, hayvanına ıert muamele el• 
tiğini, kırbaçladığını, hayvanı zorladı· 
ğlnı sördü... Koıtu, adamı itti. biçare 
hayvanın batını tuttu, ailıyarak Öpme-
ğe bqladı .. 

Niçe, i'te o anda çıldırdı. 
Eğer, dünya delilerin idare ettiği 

bir tımarhane iıe, Niçe en büyük eseri· 
ni o gün yaratmıı sayılabilir .. 

O gün buıündü r, dünyanın dört bu· 
cağında hayvanları koruyan cemiyetleri 
var .. -

c~••m• h!~et 

Hir mağazayı soyan 
tevkif edildi 

Memduh isminde biriıi bir tu
hafiye mağazaıını ıoyduğundan 

ya.kalanmıı ve adliye sulh mahke· 
mesine verilmittir. Sultanahmet 
sulh ceza hakimi Salahattin Bey 
Memduhun tevkifine karar ver· 
mittir. 

-o-

Kitap sergisi Pazar 
günü açılıyor 

Ha1kevi tarafından l 9 ağuıtoı
ta Galatasaray liıesinde açılacal: 

olan kitap sergisinin hazırlıktan 

bitmittir. Sergi önümüzdeki pa • 
Z&T günü öğleden ıonra mer&ıimle 
açılacaktır. 

-<>---

Lastik - Deri rekabeti 
Liıtik - deri rekabetini hallet• 

mek üzere uğratan komisyon f aa· 
liyete devam etmektedir. Komiı· 

yon raporunu birkaç güne kadar 
odaya verecek ve oda da kararını 
iktıaat vekaletine bildirecektir. 

DEHRi Efendi Nası I GörÜ"-'Or? 

~ . 
~ tıend· 1 

l.1. -· 1
' nRfttereden selen --.... v-.. d ' uydun mu? 

•.. Mekeli Şeyh Celal Kureyt DA· 

mmct.ı bir bedevi nrmıf.. 
. • . Büyük burnu aayeıinde bütün 

kolcuları birbirinden ayırarak tahlil ede
biliyonnuı .. 

. . . Onun için bu kıymetli burnunu 
15 bin liraya ıirorta ettirmiıl 

~~------~-r--r--ı1 

f 

1 

Dehri Ef. - O halde milletler ce
miyeti, ortaya harp kokusu yayan Avru
pa matbuabnı mürakabaya bu teYhi me
mur etae faydalı neticeler elde edilir 
dostum! 



iktibaslar: 

=ı·ürkiye-lrak hudut 
komisyonu 

Bağdatta münteşir Al Avkat al A
rabiye gazetesi Türkiye - Irak hudut 
komisyonu Türk murahhaslan hakkın
da aşağıdaki yazıyı neıretmiıtir: 

Evvelki gün aabahleyin Türk.iye - · 
Irak hudut komiıyonunun Türk mu • 
rahhasları Muıula vasıl olmuılardır. 

Dün şehrimize Macar 1 

gazetecileri geldi 
Macaristanın maruf gazetecile· pura giderek misafirleri almıılar. 

rinden mürekkep 23 kitilik bir ve belediyenin tahsiı ettiii oto • 
kafile, bu aabah Bulgar bandıralı mobillerlc müzeleri, camileri, ıeh· 
Burgaz vapuru ile limanımıza gel- rin görülmcğe değer diğer yerle • 

Polia haberleri 

Kanlı bir kavga 
Dün ıabah Galata Y enicami 

mahalelsinde 12 numaralı evde o
turan Mahmut ile demirci Ardat 
kavıa etmişler ve Mahmut bıçakla 
Ardaıı kasığından, küreğinden 
ve memesinin altından tehlikeli 
surette yaralamııtır. Ardatın ya· 
rası ağrrdır; tedavi edilmek üzere 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl
mııtır. Mahmut yakalanmı!hr. 

Cihan 1"icar---.... 
çosunda pa 

Türkiye Cumhuriyetini temıiJ eden ze· 
vat ıunlardrr: Mardin Valisi Rifat Bey, 
Hariciye Mümessili Fuat Bey, Binba§ı 

Ali Rıza Bey, yiizbaşı Nuri Bey ve ka
tip Sadettin Bey. mittir. rini gezmiılerdir. 

kısmını hulasatan apjlJa 
ruz: 

Misafirler, Muıullular tarafından 

samimiyetle istikbal olunmuılardır. la. 
tikbal merasiminde, Muıul mutasarnfı, 
emniyeti umumiye müdürü, kaymakam 
vekili ve belediye reisi ve saire hazır 
bulunmuılardır. 

Kafileye Dr. Kun ve Dr. Berecz 
riyaset etmektedir. Macar mes • 
lektaşların 8 i kadınır. 

Misafirler geceyi vapurd1tt ıeçi
receklerdir. Yarın Akay idareıİ· 

Türkiye murahhasları Ninva cadde· 
' sinde bir jandarma müfrezesi taraftn • 
dan ve diğer yollarda da nöbetçi jan -
darmalar tarafından selamlanmıtlardır. 

Misafirler vapurda matbuat u • 
mum müdürlüğünün İstanbul mü· 
messili Ne§el Halil Beyler matbuat 
cemiyeti mümessilleri tarafından 
kar§ılanmıştır. 

nin bir vapuru ile Yalovaya gidi
lip gelinecek ve Yalovada kendi· 
lerine bir öğle yemeği verilecek -
tir. 

Buda kavga yUzünden •• 
Dün yemitte cümhuriyet iskele

sinde hamal Hüseyin ile Bekir 
kavga etmişler ve Bekir çekecekle 
Hüseyin hücum ederek batından 
yaralamııtır. Bekir yakalanmı§ • 
tır. 

rrndan beri cihan ticaret 
rinde vukua ıelip derin 1UD1_.,. 
lit eden anzalar her 7erde 
ithalatın azalmasını intaç 

Musul mutasarrıfı, kıymetli misafir· 
lerin ıettfinc bir ziyafet vermiıtir. 

Dün idare heyeti, belediye azal<\r1 
ve resmi daireler erkanı, hudut reisi fıı:z 
retlerini ziyaret etmiılerdir. Reis cc· 

naplan, kendilerine Muıulun ticari, ~i· 
rai ve ikfüadi ahvaline dair uzun u::a. 
dıya konuımuılardır. 

Dün akıam dahi belediyemiz tarl\
Cından heyetin §erefinc bir çay ziyafeti 

• 

Macar gazetecileri, kendilerine 
gösterilen alakadan dolayı Türk 
meslektaşlarına hararetle teşek • 
kür etmişlerdir. · 

Saat 14 de kadar, Türk gaze • 
tecilerinden intihap olunan mih • 
mandarlar, bir motörle tekrar va· 

Bir Faşist mebus 

Gelen ve gelecek diğer 
seyyahlar 

§ Dün Burgaz vapuru il Varna· 
dan §ehrimize iki yüz elli Çekos· 

lovak, Yugoslav, Leh seyyahı gel· 
miştir. 

Cumartesi günü de yüz on Po· 
lonyalı seyyah gelecektir. 

Tarziyeden sonra 
verilmiıtir. Bu ~iyalette, memleketin 

j erkanı ve ayanı hazır bulunmuşlardır. Muharririmize, inkılabınız Belediye-Milliyet dava-
bir harikadır, diyor sında son safha Ziyafette hazır bulunanlar üç yüz ki~i

yi tecavüz etmiıtir. Üç gündenberi §ehrimizde bir 
İtalyan faşist mebusu bulunmak • 
tadır. Faşist yüksek meclisi aza· 
sından olan M. Onorelli Barbari· 
ni bundan dört sene evel gene şeh· 
rimize gelmiştir. Türkiyeyi ikinci 
defa ziyaretinden fevkalade mü· 
tehassistir. 

Çay ziyafeti parlak ve çok aamimi 
olmuı ve burada iki memJeket arasında
ki kardc§lik hisleri tekrar edilmiıtir. 

Heyeti muhteremeye hoı geldiniz 
deriz. 

lngiliz bahriye zabitinin 
cesedi bulundu 

"İl Giornale d'İtalia,. yazıyor: 
Stefani ajansının verdiği malumata 

göre, Kuıadası aahillerinde Türk asker· 

leri tarafmdan öldürülen İngiliz bahriye 
zabitinin cesedi Kalamaki sulannda bu· 
lunmuıtur. 

Dalgalar cesedi Kalamaki sahilleri· 
ne kadar ıürüklemittir. 

Erkekler kadınlardan daha 
f !)zla hastalanıyorlar 
·• Prager Presse., yazıyor: 

A!man statistik dairesi tıbbi ıtatis
tikler esası üzerine aıağıdaki huıuııatı 
tespit etmiştir: 

1933 te Almanyada 359.000 kadm:ı 
karıı 740.000 erkek hastalanmııtır. Bu 
hesaplara göre 100 erkekte 46 hastalık 
vaka11 kayderiJdiği halde 100 kadındıı 
41 hutahk vakaıı kaydolunmuıtur. 

Maamafih genç yaılarda kadın has
talıkların adedi, erkeklerin adedinden 

biraz fazl.:dır. Fakat 35 yaıından itiba· 

ren niııbct daima mütezayiden kadınlar 
lehine dağişmektedir. Netice itibariy. 
le it İ§lemeğe mani olan hastalıklar , 
kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla 
ıöriilmüıtür. 

Sovyet Rusyada askeri 
şarkılar için büyük 

mükafat 
"Prager Presse,, yazıyor. 

Lidove Noviny gazetesi Sovyet 
Rusyada asker ıarkılarının güfte· 

ıini yazan şairler ile bunları beste· 

liyen komponistler için vazedilmi~ 
olan mükafatlar hakkında mallı · 

mat vermektedir. Bu maksatla va· 
zcdilen mükafatlar mecmuu 48 

bin rubleye baliğ idi. Birinci mü
kafat 1 O bin ruble, üç tane ikinci 
mükafatın beheri 5000 ruble, beş 

M. Onorelli Barbarani memle • 
ketimize ikinci geJiıinin intibaları
nı muharririmize şöyle anlatmak· 
tadır: 

"-Dört sene evel, memleketi
nize gene gelmiştim. Arada mü
him farklaı· gördüm, kısa bir za· 
manda geniş adımlar atmışsınız. 
Bilhassa sınai ve pratik sahad:ı 

.ilcrleyişiniz şayanı dikkattir. 
"Tiirkiyenin istikbali büyüktür. 

Türkiye, inkılabını çok milşkül 
bir ?.amanda başardı. Miişkül za
manlarda böyle başarınalar haki
katen harikadır11 

İtalyan mebusu, ayni zamanda 
tanınmıt bir müelliftir. Şark bilgi· 
leri, dilleri üzerinde tetkikat yap.: 
mıttır. Arapça konu!abilmekte· 
dir. 

Roma hukuku üze~ine Frnn· 
sızca bir kitap yazmıştır. Ve şim· 
di coğrafi, siyasi tetkiklerde 1:-u· 
Iunmak üzere burad2 n Mosyovaya 
gidecektir. 

M. Onorelli Barbarani Mosko • 
vada bir ay kaldıktan sonra, Çine 
gideceğini söylemektedir. 

ltalyan mebusu, karısiyle bir
likte seyahat etmektedir. Kendisi 
kırk yaılarında kadardır. 

----o---
Moda sahilinde bir erkek 

cesedi bulundu 
Dün Moda sahillerinde tahmi

nen otuz yatlarında bir erkek ce
sedi bulunmuştur. Cesedin kime 
ait olduğu henüz anla~ılamamıs · 
tır. Tahkikat ycıpılmaktad•r. 

--.)'--

Bir Japon fabrikatörü 
Nagamişi isminde, bir Japon 

iplik fabrikatörü şehrimizde tet· 
kikat yapmaktadır. 

Japon fabrikatörü, şehrimizde 
ticari mahfelleriy1e temas etmiştir. 
Bugün "Romanya,, vapuru ile 

tane üçüncü mükafatın beheri iki 
bin rubledir. Birinci mükafatı 
·•Tayyareci marşı,, için Vladmir 

r"erç almıştır. M. Jaskoviski gi · 

me~hur komponistler tali derece • 

deki mük~fatları almıılardır. Köstenceye gidecektir. ~ 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyle belediyenin ıahsiyeti 
mancviyesi namına Milliyet 
gazetesi neıriyat müdürü E· 
tem İzzet ve Burhan Cahit 
Beyler aleyhine açılan hakaret da
valarına cumartesi günü de· 
vam edilecektir. 

Geçen celsede vekili aradaki 
sui tefelihümün zai olduğunu ıöy· 
lemiş, Etem izzet Bey de 

yazılarında gerek Vali ve 
belediye reisi Muhittin Beyin ıah· 
sı ve gerek belediyenin manevi 

şahsiyetini istihdaf etmediğini 
müteaddit defalar bariz surette 
söylediğini ve kimse hakkında ha· 

karet düşünmediğini iıaret ederek 
tarziye vermişti. 

Belediye avukatlan davanın ta· 
mamiyle sukutu için Burhan Ca· 

hit Beyin de tarziye vermesini iı· 
temişlerdi. Cumartesi günkü cel· 

sede davanın diğer suçlusu Burhan 
Cahit Beyin de ayni şekilde tarzi· 
ye verip vermiyeceği anlaşılacak, 

Davacı vekillerinin davadan fcra· 
gate salfıhiyettar olduklarına da
ir vesika gösterilecektir. Eğer 

Burhan Cahit Bey tarziye vermeği 
kabul etmezse Burhan Cahit P 

ait davaya ne§rİyat müdürü sı· 
f atiylc Etem izzet Bey de dahil o· 
lacktır. 

-o
Birlik gazetesi 

Talebe birliği tarafından çıka· 
rılrnakta olan Birlik gazetesi vili.· 
yetçe kapatılmıştı. Buna sebep, 
İmtiyazı alınırken edebi, içtimai, 
kültür neşredileceği bildirilmiş
ken mecmuanın siyasi yazılar yaz· 
masıdır. 

Talebe birliği idare heyeti cu· 
martesi günü toplanarak bu mev• 
zu etrafında görüşeceklerdir. 

ı· .. ·············r~-;;r~·;:,ı-;i;;;:··--·-··ı 
................................................... -..... 

Türkiye Mürettipler Cemiyeti riya
setinden: 

17 Ağusto11 Cuma günü saat 1 de ida. 
re heyetinin fevkalade içtimaı vardn·. 
Heyeti idare azalannm mezlrUr ıaatte 
behemehal mü:-ettipler kahvesi fevkin· 
deki odaya gelmeleri beyan olunur efen
dim. 

içki parası yUzUnden 
dövUlmUş •• 

Pangaltrda oturan maden boya 
fabrikaaı ıabibi Ahavor efendi 
dün polise müracaat etmiı ve 
Me~rutiyet caddesinde İzmir lo
kantası sahibi Yani ve garsonu Sa
batay tarafından bir içki parası 
yüzünden döğüldüğünü söylemiş • 
tir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Bir hamal c;ocuk bo§u· 
luyordu 

Dün saat on ikide köprüden Ka· 
dıköyüne giden vapura atlamak 
istiyen on dört yaıında Cemal 
Mehmet efendi denize dütmüt ve 
kurtarr lmııtır. 

Vals ve tango 
Radyo irketi bir müsa

baka tertip etti 
Türk telıiz . telefon tirketi Türk 

gençliii arasmda bir vals ve tanao mü· 
sabakası tertip etmittir. Bu müsaba· 
kamn hakemliğini radyo dinleyicileri 
yapacaklardır. Şirke! müsabaka tartla
rını fÖy)e bildiriyor: 

1 - Eserler yalnız vals ve tango ne
vilerinden olacaktır. 

2 - Henr- IMa iki neviden İstediği 
kadar eaer gönderebilir. 

3 - Müıabalca yalnız Türk vatan· 
dl\şlar arasmdadır. 

4 - Müsabaka 934 senesi eylülünün 
son gününe kadar §İrkete gelmit ol:ın 
eserler arasında yapılacnktır. 

S - Gönderilecek notalar taganni 
ve piyano partisini ihtiva edecektir. Ar· 
zu edenler bütün orkestrasyonuda ıön· 
dere bilirler. 

• 6 - Eserler, fİmdiye kadar nota11 
neıredilmiş veya sair suretle umuma 
anedilmiı olmıyauktır. 

7 - Zarfların üzerine (Musiki mÜ· 
sabakasr için) kaydi ilave edilecek ve 
'irketimiz adresine gönderilecektir. 

halin cihan iktisadiyat t.aıı....,•ı 

diye kadar bir benzeri 
O zamandan beri c:ilaaa • 
deineğine dayanarak t 

mağa gayret ediyor. 
hakkaktır ki bu tedhir, Wr 
lckette muvaffak oha bile 
da bütün memleketlerde 
temin etmez. 

sunun pasııif olması 

birlikte hesap edilince din 
memleketleri - emte" miktarl 
iil • emtea kıymeti mı.riyle 
fazla ithalat yaparlar. Bu 
lahğr başlıca iki aebopten 

zam ettiği nakliye lfll'li'lr'11'PW' 

itibara alrnmiık laz1-... 
tiatiii harice çıkarılan ~ 
mal memleket hucladtfıİcla ikll 

der. ithalat statistij;i ile 
giren maim kıymetini, mal 
dan içeri girdikten ıonra t 

Halbuki bu arada n~e 
vardır. ihracat usulea 
ithalat ise cif olarak helap 
nur. Bu sebeple cihan a"e111• 
halat kıymetinin heyeti 
racat kıymetinin he,.ti 
nazaran fob ile cif aratlllMIM 

tiva eder. Hakikatte 
ait her bir hesap umın11ın.ıa 
bir pauivite arzeder. 

Devletlerin nudutlan 

nakliye masraflan cihan 
ıağı yukarı bir tahmin i!e 

4 • 5 niıbetinde bir yik 
tedir. Binaenaleyh giiı .. ri .. ~A 

lit fazlalığı,, mefhumu pek 

isabetli bir tabir d~ğiWir. 
tındaki rakamlar, ticaret 

8 - Bestekar kendi ismini ve ika· 
metgahını gayet va-ıih olarak yazacak 
ve bir resmini de beraber gönderecek· 
tir. 

9 - Müaabakanın fdıb: 

Adllye kltipliklerl 
kimse tayin ed 

Gelecek eserler evve!i lstanbul kon• 
scrvatuvarı muallimlerinden Cemal Ra
ıit ve Laıinıki Beyler ile Mesut Cemil 
Beyden mürekkep heyet tarafından tet
kik olunarak müaa•ka prtlanna ve 
teknik esaslara uy~n o!anlari müsaba· 
lcaya kabul edilecektir. 

10 - Kabulüne karar verilen eser• 
)erin notalan hem Radyo, hem Spor 
mecmuası olan Olimpiyat ga:ıetesiyle 

neşredilerek umumun intihabına arz:edİ· 
lecek ve muayyen bir gecede radyo or· 
kestrama taraEında:ı aziz sami'.erimizo 
dinletileeektir • 

Adliyede münhal 
ve tevkif anelerdeki 1 
ra ıimdilik kimsenin 
mesi hus~sunda adli,. 
den emir gelmiştir. 

(V AKIT) gez· 
çalışmak iste 
VAKIT gezin 

ınak üzere evvele 
sazla muhtelif n 

11 - KıJmetli 5amilerimiz •~elet' müracaatta bulun 
notunu tetkik etmiş bulunacakları bu • . 
sonra ilin edilecek bir müddet zarfında den bu ışe talıp o--:.-. 
eserleri orkestramızdan da dinledikten gün saat on iki b~~ 
reylerini ya.ıı l!e fhiretlmlze bildirecek· kadar VAKIT ida-~~ 
lcr ve gerek tangoların gerek valılann 1 saat eylemeleri. 
birinci, ikinci ve üçüncüsünü bizzat ken-·l!.--.:.a::-=-=.s:::====~~2:'1! 
dileri İntihap etmiı olacaklardır. 
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1' A!" ın Tefrikası: 19 uru) . $e/ıü:de ta/UMu: 

Olüme Susa!Jlll' Gönıil. A•maadlanms•-Bir ayda 1500 kilometre 
- Bir teYler yok. 

. teren beıinci li.te •• •• d 1 
Peki Efendim. raltq merkez büroı• dun umuma kitip 
Yııua.: Se"1ni lzz.t ..... _ ,_~..,...~A~ yuruyen a am. 

Müddeiumumi u•k'•tan baba I....._ NMml S.,S.. nilliti altında 
. .. .. b d ÇaMldaıle mellaıu Ahmet Cevat, Ordu 

- Cüzdan yok mu?. Kiiıt mek 
tup yok mu?. 

-Yok. 
- Hırıızlık kastiyle öldürmüt 

olacaklar. 

Sonra tekrar cesede baktı: 
- Yabancı bir yüz .. 
Bir aea duyuldu: 

ojula baktı. Bır türlu u a amın L- Al" Cani ~ ı......--v meltuıu 
• • llMllUIU • Pt ~ .. 

katil olahileceiine akb ~tınıyor· a..- Atala,., Mü...,. müdürü H...Ut 
du. Batım Alladı ve içınden mı· Zl&e,ir, orta tetM .. t umum m&dürü 
nldandı: Huaa Ali, Koa,.a ...-.. N• Ha· 

"Aktam meseleyi anlarız.,, mn Beylerden müreldrep olarak toplan· 

Daireye sQmriik memurları, 17.::::..-" b~.~-it*'i ·~~~ 
0 be kad d ) m ...-ele UIUIUIUIUfbD'o &YUIU"U 

Eskici Yahudiler nasıl alış veriş 
ederler, Isak Ef. anlatıyor 

- Eskiler alayım!.. 

- Ben tanıdım efendim. Bu e· 
fendiyi buraya balıkçı Mehmet 
~Jlfı ile getinnitti. 

meybanecı ve e ımn a ge • v-•21! . · · Abidi Be b' kt l.. auu ve cemı)'et ...... n ye ır 
melerin · emrederk~n do or te ~ aralık toplantıya iıtirak Ye riyuet et-
la yakh.ttı. Onu hır kenara çektı. mittir. Eıkifehir mebuıu Yuıaf Ziya 
Hararetli hararetli bir ıeyler IÖy· B.,. müzakerede hazır halunmuıtur. 

Kelimeleri yam yassı eden yay
van sesi, bodur evlerin harap sa· 
çaklarında çınlamalar yapıyor. 

Kapı karşı komtumuzun körpe 
kızı, J&JV&D seıin sahibini pençe
reainin dibine çağırdı. Kırık ka
feıi ta yukan ıürdü: 

Bu zavallı adamlar günde kaç 
saat dolaşıyorlar? Ve bu müthit 
eziyetin, yorgunluğun karşılığı 

nasıl bir kazançtır?. Hayatların • 
dan memnun mudurlar? 

Eskici henüb uzaklaşmamaıştı. Halk, yavaı yavaı yaklqmış, 
tahkikatla metrul olanlann etra· 
fnıda halkalanmıttı. 

Bu kalabalıiın araımda, en ön
de ebe kadın duruyordu. 

küçük Ali eve uirayıp anneıi· 
ne geç kalacaklarmı aöyledikten 
•anra, ebeye usulca cinayeti fısla
lbıtb. 

Ebe kadın durur mu? .• Bir be
hane ile sokaia fırlamıf, kalaba· 
lığa katılıp cinayet yerine ıel • 
!bitti. 

Cesedi tanıdığını aöyliyen o i · 
di. 

Müddeiumumi döndü: 
- Ne dedin?. 
- Bu efendi dün öğleden son • 

ra buraya Mehmedin kayıiı ile 
ıeldi .. Ben gördüm. Para vermek 
İçin cebinden kırmızı bir cüzdan 
~rbrdı. f çi para doluydu. 

- Kırmızı cüzdan olduğuna e· 
min misin?. 

- Gözümle görd.üaa. M•1
•• • 

.4eon IU..,. & 

-Mehmet dec:lifin fU adam mı 
- Evet, balıkçı Mehmet. 
!fer müddeiumumi 

çok a3yJiyec:eJdi. 

MüddeiQJnumi ıözlerini Meh • 
illede ç9Yirdi. Mehmet hali oğlu i· 
le l'lletguldü. Olup w...i prme • 
IDİf, konatulanlan duymann9b. 

-Mehmet. 
-Efendim. 
- Buraya gel. 
- Geldim efendim •• Bir emri • 

'iliz mi var. 

- Evet. 

- Beyefendi, benim hatunun 
diiıı ıece bir ojlu dünyaya gel • 
di. Derdimi ıize söyliyeyim. Ben 
1°1cken doiurmuı. Eve bir bey 
lelmiı. Yüzlerce lira vermit ve 
Iİtmiı .• B11 parayı hir türlü heli) 
•ddetmiyorum. Meyhaneciye sor· 
elam. Helalden dedi, Bana parayı 
•eren zatı ıörmiif •• Bir gün nvel 
Iİdip kanya müjdeliyeyim. 

-Ya? .. Demek para verdi •. 
"'- Yüzlerce lira. 
- Kim oldu'iunu da bilmiyor • .__ 
- Bilmiyorum efendim .. Ama 

0 l».,i hir yerde bulacak olursam. 
J.; __ P.!Gddeiumumt cesedin yüzünü 
~llbııııtı. Birdenbire çekildi: 
- Bu obnum !.. Dedi. 

fa:._~ .aıü Y6zü, Mehmedin aklım 
·~·alt.. . ?; . uıt ettı. 

ib'İJerek geriledi: 
....... o.... o .... 
._ Demek tanıdın? 
if !•et efendim, yani. •• 

tq.ıd elıllleclin heyecanı çok ma • 
li G.. kendi kayılı ile ıetirdi • 
~ bir mütterinin ölüsünü 
a..11 k, elbette her insana tesir ....... d. 

ı. 

~iiddeiumumt, yan gözle balık· 
, tetlriıcıe meıguldü. 
~ ~encJine ıel Mehmet.. Bu 

tft ett• 1~ ıörmek ıeni müteea
'~~ıt karma müjdeni ver, 

'l'elneıeJ .. 

ledi. Tarama dergl•lnln •ekiz 
Doktorun sözleri çok mühim o· faalkUIU bir cllt halinde 

l aktı F evkali.de aoğuk kanlı Ntıta ~ıkar1~dı . 
ac • .. . .. Türk Dili Tetkik Cemıyeti Umumi 

bir zat olan muddeıumumı ür· Kitipliiinden: 
perdi: Tarama Dersiıinid oamanbcadan 

- Emin miıiniz?. türkçeJe söz brphklannı söıteren ee-

- Elbette.. ldz fuilıüli bir cilt halinde .. blıia çı· 
-Doktor katili pek çabuk bula- bnlmııtır. Dersinin ~çeden ounaa-

1 ' · d · k · bca1a olan iıulekainüı baunu ela bir kaç caiı~. : a nız r.~ca e er~~, ımse· ıiiDe kadar bitecek ve ı.u da ikinci !lir 
ye bıç hır fey aoylemeyınız. 'it •--ak kanlacaktır. iki cilde bir· 

d "dd • C1 OMU' ÇI Ağır ağır harekete en mu eı· den (10) lira fiyat konulmaıtar. Tek 
umumi aaabileıti.. Teli.ta düttü. cilt ve fuildil ..tılmas. Satq merlmi, 
ce.edin yanına gitti: Tirk KitapçıhtE Liinitet Şirketidir .• ~a· 

_ Arabayı buraya ıetiriniz, sinden itibuea miiraaat edenler lıinn-
• el cilcli alabilecekler ve ikiaci cilt için de 

dedı. . • badilerine makbuz yeriJecektir. Dv· 

- Eskici, eıkici... Gel, gel.. 
Genç kız, babasının kim bilir 

ne umandan kalma ütüsüz ,yama· 
lı pantalonunu Yabudiye gösteri
yor. 

Una, sıaka suratlı eakici, ıır • 
tmcl.ıd ça.valı kaldmmlara bırak· 
tı. Eneli hurutuk mendiline al· 
nmm kuruladı. Sonra, eski pan· 
talonu muayene ve pazarlığa bat· 
ladı: 

- Ne istiyorsun, küçük hanım? 
- Son aöz: Üç buçuk lira o· Memurlar c~ıedı kaldırmak ıı· ıi kendilerine ayrıca sönderilmekte o-

tediler. Emrettı: lan atlara indekı faıildlDeri de sönde- lur ••• 
- Bırakınız.. Halkı daiıbnız. rilmektedir. - Uç buçuk lira? !. 
Jandarmalar halkı dağıtırlar· Kurult•y aza•ının adl•rı - Evet ..• Sırf senin hatrın için. 

ken, müddeiumumi ile doktor ce- T. D. T. C. Umumi Klti~~~en: Fakir adamıın diye ... 
s-1i elleriyle arabaya koydular. 18 Aiuıtoa 1934 cumarteıı sunu ... - Yen.iıi iki liraya be küçük 

at H te DolmaW.çe laJ'97lftcla toplana· h , 
- S - cak ikinci Türk Dffi Kurulta,ma aza o- anım •• 

Karmızı cUz~an larak ittink etmek ibln müracaat •· - Sen bilirıin... Oç buçuktan 
-"üdcleiumumi Mahır Bey, ço~ clenlerin betiaei liıteai pdur: bir para &f&iı olmaz.. Ala pan· 

ciddi, ~fe hatmda çok hadıt Necmetthl Sadık Bey, Hıfzı Oğuz talon .•• 
bir adamdır. Fakat kalbi temiz, Bey, Server Rifat B~y. Klnlye Abidin _ Ali... Ama, gerisinde bir 
iyi yürekli, merhametli, makul hir Hanım, Semin Bey, Vilt Nurettin Bey, · delik var be küçük hanım? 

'f d d Senih Muammer Bey, tbaan Bey, Hay-
vazı e a amıy ı. . ı Yamarsın' 

dar Bey, H. Mahır Bey, Ahmet haan - · · 
M,aa.ınıp batın~ oturup ta, B , Hikmet Feridun Bey, Namık Edip - Dizleri de neredeyse çıka • 

- ... -, Mehmet h mdalri ttlphe • Be•, Huuı Ram Bey, EnJa Tah•ln 
1 - ' - Yep yeni panta onu ıana ıen.nden eser kalmamqtı. Bey, Ahmet Şükril Bey, İakender Fah-

t Al. n:- yok pahasına ne diye satacağım Orman kötkünün kimin tarafın· rettin Bey, Etem zı:et Bey, ı nua 

dan kiralandığını tahkik etmele- Bey, Dr. Recep Ferdi Bey, Galip Nıfit ayol! .•• 
Bey, Aziz Nihat Bey, Feridun Bey. Zavallı eskici, epey ter, o ka -

rini, araba izlerini takip etme • Tallt Mümtaz Bey, Baytar Ahmet Cev- dar da dil döktü. Bir buçuk lira-
lerini, arabayı ve arabacıyı bul • det Bey, İzzet Bey, Hüsnü Bey, Na- ya fit oldular Eıki pantalonu çu· 
malarını emretmitti. mık Necip Bey, Mehmet Riza Bey, E:s&t valına yerlettirdi. 

Ebe ile meyhaneçiyi çağırttı. Bey, Halil Kadri Bey, Hüseyin Avni 
_isminiz? Bey, Suat Salih Bey, Ahmet Zuhuri 

Bey, Nıfit Bey, Hilmi Bey .. 
- Kadriye.. 2 _ Karalta,.. daimi dinl.,ici ola-
- Ebe misiniz 't rü ittink ebMlı &..... müracaat eden· 
- Evet. lerin befiaci liateli tudur: 

Körpe kızın kafeıi indi. Eskici 
uzakla!ıyor: 

- Eıkiler alayım!... Yün alı· 
yorum, bakır alıyorum, eski po· 
tinlerrrr !.. . - Sana bir ihtar: Doiru IÖy· Tevfik Bey, Sabahat ~rum, Seni-

1 ha Nafiz Hanım, Babanzade Şükrü Bey, Bu adamları ne zamandır me· 
e._.. yemin ederim. Namiye thaan Hanım, Nahide Hannn. rak ederim. Akaarayda outrurum 

_Maktulü nerede Te nasıl ıör- Akdes Nimet Bey, Akil Muhtar Beye- ben.. Her vakit evimizin önün • 
fendi, Akil Bey, Xeyyiıe Hanım, Bedi:ı den geçen bir eaici Yahuduyi bir 
Hanım, Tevfik Bey, Mediha Faik Ha- gün Kaınnpa,ada kapı kapı eski 

d .... , unuz. 
- Mehmedin kansı doğruyor • 

du. Oraya ıittim •••• 
nım, Seyhan Hanım, Ömer Nazmi Bey, Ak 

Sal h B V sorarken görmüttüm. saray Sabiha Hanım, i ey, ildan Ha· 

Çağırdım, konuştum: 

Adı laakm11, 37 yatındaymış .• 
Ama, ferah ferah elli gösteriyor •• 

- Yaş otuz yedi... Tam on 
yedi ıenedir bu itin içindeyim .•• 
Allah ıeni inandırsın, Bey... lh • 
tiyar değilim, ama ağzımda bir 
tek dit kalmadı. Y elmitlik ihti • 
yarlar gibi dizlerim titriyor .. in• 
san demirden olaa dayanmaz bu 
iş~... Sabah sekizde çıkarım ev• 
den... Aktam sekizde dönerim. 
Günde on iki saat... Var heıa• 
bım sen yap artık, ne kadar yol yü 
rüdüğümün ... 

Evet... Hesabını ben yaptım: 
Saatte be§ kilometreden, on iki 
saatte 60 kilometre yol.. Onunu 
taraya çıkar, ferah fer ah elli kilo
metre... Bir ayda 1500 kilometre 
eder. Dütünüyorum: Ankara ile 
İstanbul arası, zannederim, aıa· 
ğı yukarı 550 kilometredir. Şu 
hesapça, Jaak Efendi her ay bir 
kerre Ankaraya gidip geliyor, ve 
geriye de 400 kilometresi kalıyor. 
En az elli kilometre dolaşan laak 
Efendi, biliyor musunuz, günde 
ne kaazmyor. 60 ._ 70 kuruş •• 
Zavallı .act.m: 

- Bazan ıiftah etmediğimiz 
günler de oluyor, Allah ıeni İnan• 
dırsrn, bey... Diyor. 

- lsak Efendi, ıiz en çokkim
lerin müşterisisiniz?. Zenginle • 
rin mi, yoksa fakirlerin mi? 

- Daha çok zenginlerle iş ya· 
parız biz .. Onlar elbiselerini, kun
duralarını sık sık yenilerler .. Eski· 
ler bize satılır. 

- Buhranın, ıizin İse de tesiri 
oldu mu lsak Efendi? ... 

- Elbette.. Ev,·elce bolluk 
vardı. Kör alıcı. l ör satıoı.. Şim· 
di dünya kıt... Allah seni inan
dırsın bey, her yıl bir evvelki re
neyi arayoruz.. ln,aallah iyi o• 
lur... Sabır, ı1elamet . 

rum, Osman Recai Bey, Mehmet thaa:ı .... n .... e_re_d_e..:.'_K_a_ıım_p_a_,_a_n_e_r_e_d_e._ .. _· ------------
Bey, Cemalettin Server Bey, BUrhanet-

- Saat kaçta? 
- Alqam aat bette. 
- Me'hmede o zaman mı para 

verdi? 
- Evet, kırmızı bir cüzdandan 

on lira çıkarıp verdi. 
- Ayni ifadeyi tekrar ediyor • 

sunz. Sözlerinizin ehemmiyetini 
kavrıyor muıunuz? 

- Kırmızı cüzdanı gözlerimle 
ıördüm. Kıp kırmızı bir cüzdan. 
Öyle de dol idi ki .•• 

- Bırak derin sorayım. Mehmet 
Efendi ıaat kaçta balıia çıktı? 

- Hemen çıktı. Karısına: "Me· 
rak etme, ıeceye kalmam.,, de • 
di. 

- Mehmet Efendiyi bir daha 
ne zaman ıördün?. 

c DeT&llU ftr) 

D•vet 

tio Bey, Celtl Bedü Bey, Mualihittin 
Bey, Mansur Bey, Şefik Bey, Fevzi 
8ey, Hakla Nazı~ Bey, Hüaamettin 
Bey, Kıymet Hanım, Nurettin Bey, 
Tevfik Bey, Tevfik Bey, Tevfik Bey, 
Ömer Lütfil Bey, Ziya Bey, Ruhi Bey, 
Adn Bey, Süleyman Edip Bey, Süley
man Ahmet Bey, Süleyman Şevket 

Bey. tamail Şevki Bey, Şevki Bey, Na
fiz Bey, izzet Bey, Muharrem Bey, 
Matmazel Melin Piyoıyan, Tohdaryan 
Karabet Bey 

3 - Bu betinci liıte ile enoelki Iİ•· 
telerde adlan yazıb atlu her sün ... t 
10 elan 12 J8 ve 14 ten 17 ye kadar 
Dolmabahçede Milli Sara1lar müdürlü· 
iü claireıinde açılan davetiye dafıtma 
merkezine müracaatla kartlarını alalti
lirler. 

4 - Altıncı Ye aon liıte )'ann net· 
redilec:ektir. 

M er•lnlnKurultaJ murahh.., 
Bu ayın on sekizinde açılacak olan 

Halkevinden: ikinci dil karaltayıa. Menin Halken 
18 Aiaıt09ta Dohnahüıçe sarayın- mmahhau oluak Menin orta mektebi 

da açılacak ikinci c1D lnmıltaJDU den- tiirkçe ve edebi,..t mualBmi Sa.at Salih 
mı mlcldetlace takip etmek idiy• JUt· B- .uribnit •e kendisi telarlmize sel· ........ ... biaPk oJa.k 6-e E.m.i- _,, ~ 

mittir. 
aıia Calaloilu .....az •e TepebaflDcla· ~---l!!l!l!ll!lll-!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!1!!!!!!1!!!!!!!1!!~ 
ld Beyoilu kınm aalonlanamda raqo ta:rı hw sün iN iki aalonlanmızcla takip 
tertiı.tı alnumıtır. Ana edenler kanal· .-w&rler. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğiir!den: 

4,3 ve 1,5 rr./m 1'utrunda 155 ton c.!em r te l(rpa:ı zarf 
uıulile münakasaya koı:ulmuç'ut. Mcıkür tel!erin 1 Eylül <p4 
tarihinde ıbalesi ıcra kılınacagınd:ın ta ıpleria şartname aJn a < 
için ıimdiden şartnamede;ci tarifat dJhilınde ihtar o u:ıac1k le 1 f-
name ve teminatlarını iht va cdr.ce1

{ zarflar1 fevdı ç n de n·ez· 
~(ir tarihe müsadH cumartesi günü saat 14 de t evoi!' unca Pcc:: -::ı 
Telıraf binasında 3 üncü katta mübavaat on ivo una nı· ra· 
caatları. ~4g9 

~--

lstanbul mıntaka San'at ~~ektebi 
Müdür~üğünden: 

934. 935 ders ıentsi için mektebimize alınacak talebe~ n 
kaydına bıtlanaufhr. Aşağıda yazılı vesaikle birlıktf' b:r istıda 
ile mlracaat edilecektır. 

A - Nofua teıkerui "Talebenin yaşı on üçten 
on yediden bOyilk o'mayacaktır.,, 

B - ilk mektep t•badetnamesinin aslı. 
C - Atı şabadetnamesi. 

D - D6rt kartonıuz Yesika fotoğrafı . 
E - Miiracaat ve kayıt mOddeti 1818/934 gtınll ak,amıaa 

kadardır. 

MDaabaka imtiham 20/8/934 tarihinde yapalacakbr. (4525) 



Ödemiş 
• • ve 

belediyesinin 
kötü işleri 

Bir heyet 
Gönende 
tetkikat 

fenni 
yapıyor 

Belediye reisinin değerli hizmetJeri - Su, elektrik, 
park - Hoşnutsuzluk - Halin ıslahı Jazım

Sular bulanık akıyor 

Gönen - Ziraat vekaleti eski 
müsteşarlarından Devlet bankası 
idare heyeti azasından profesör 
Abidin Beyin riyasetinde ziraat 
enstitüsü zootekni profesör Şpe
tel, baktriyoloji profesörü Beller, 
Ziraat vekaleti zootekni mütehas
sııı Nureddin, baktriyoloğ doçent 
Süreyya Tahsin, zootekni Kadri, 
Sali.hattin, Paı·azitolog Nevzat. 
Bursa ziraat mektebt muallimle -
rinden Fikri, Necati, Balıkesir 

mıntaka ll"Üfelliti ve bayta~ müdü
rü B~h~et Karacabey, Hara çiftli
ği müdür~ Celal, ziraat enstitü -
sünden İsmail Hakkı Beylerden 
mürekkep olmak üzere bir ziraat 
fen ve tetkik heyeti gelmis ve bazı 
tetkikatta bulunmuştur. 

Ödemİ§İn me bur parkı v~ 

Ödemiş, (Hususi) - Ödemiş, 
yalnız lzmirin değil, bütün Türki
J'.enin en meşhur bir diyarıdır. He
men bir asra yakın bir zamandan 
heri buraya trenler i~lemi§ ve bu 
nakliye vasıtası, servet ve refahın 
ziyadeleşmesine sebep olmu§tur. 
Eski devirlerin bakımsızlığı yü -
zünden memleket layık olduğu 
dereceye çıkamamış, umran yüzü 
görmemi§ ve yeşil dağları birer 
haydut kaynağı kesilmişti!. Ge
rek Tire ve gerek Ödemiş, ne gör
dülerse ancak Cumhuriyetin ila -
nından sonra görmüşlerdir. 
Şu on senedenberi buralar me

deni birer memleket olmağa baş
lamış, şakavetten eser kalmamış
tır. 

Kazanın bulunduğu geni' ova -
lar o kadar kuvvetlidir ki her cins 
mahsulat buralarda z iyadesiyle 
yetişmekte olduğundan servet 
noktasından· da büyük bir şöhreti 
vardır. 

Burası böyle olmakla beraber 
Doktor Mustafa Bey belediye re
isi oluncaya kadar ne bir su geti· 
rilmit ve ne de b ir elektrik ya 
pılmıttır. Kaza merkezinde iki 
caddeden başka diğer tarafları 
umran ve intizam yüzü görmemiş 
umumi vaziyeti itibariyle şimdiye 
kadar adeta kurunu vustai man -
zaraamı muhafaza eylemiştir. 
So~ zamanlarda gayrete gelen 

l>elediye dairesi, bu güzel kaza 
merkezine bir dereceye kadar çe
ki 'düzn vermeğe başlamış, ve ol
dultça büyük muvaffakiyetler gös· 
tenni,tir. 

Mesela; şehirin su yüzünden 
çektiği ıztırap, belediyenin him -
meli sayesinde bertaraf edilmiş 
ve her tarafa mebzul sular akıtıl· 
mıtbr. Elektrik meselesi de hal 
edilerek üç aenedenberi şehir bas· 
lan başa kuvvtli bir elektrikle te~
vir olunmuıtur. Şehirin göze çar
pan sokakları da genişletilmi§ ve 
bir çok iıtimlaklar yapılarak mey
danlar açılmış ve havuzlar, şela

leli güzel bir park ta vücude ge
tirilmiıtir. 

Reis Mustafa Beyin azimkara
ne hareketleriyle şehirin en güzel 
yerindeki büyük mezarlıklar kal -
dırılarak oraya tayyare cemiyeti
~in bir bina ve bir de park yap -
masrna fn1'kan verilmiştir. Bun -
fardan ba~ka belediye dairesi bir 
ebze hali ile bir de belediye oteli 

Belediye Reisi Muzaffer Bey .. 

yapmış ve ikmal edilmek üzere 
bulunan mezbahayı da kurmu§tur. 

Heyet azası onar dakika de
vam etmek üzere okuma odasında 
halka mühim veıayada bulunmuş
lardır. 

işte ödemiş belediyesi bu su • Heyet sair köy ve kazalara da 
retle şehirin umranına hizmet e. uğrıyarak Ankaraya avdet edecek· 

Dedikodular 

derken diğer taraftan da bir ta - tir. 
kım dedi kodulara meydan veril· Yeni Evkaf müdürü 
mittir. Halkın ağzında dolaşan işe başladı 
rivayetlere göre, belediye dairesi Manisa evkaf müdürlüğünden 
şu elektrik ve su tesisatını yapme.k Adana evkaf müdürlüğüne tayin 
için sular kanunundan istifade e- edilmiı olan Mitat Bey Adana da 
derek devralmış olduğu 80 bin li- yeni vazifesine başlamıştır. 
ralık zeytinlikleri aatmı! ve bu -UIUH .... OlllllUUUUatıllllll""'"lllllllMllllID•111111UJIHllUIKllllllllUMtiı-ttıMntlWa 
parayı suya sarfedeceği yerde her lu havalarda ve kı! günlerinde 
nasılsa belediyenin bir takım lü - sular, çamur ve kumla karışık bir 
zumsuz inşa.atına harcetmiş ve su boza halinde akmakta olduğun -
gibi hayati bir mesele dururken <lan içmek ve kullanmak imkanı 
32 hin liraya bir belediye oteli kalmamıt ve şehir halkının bu su
yaptımııt ve bilahare bunu sekiz ları günlerce küplerde dinlendir • 
bin liraya icraen satmak mecburi- meğe mecbur olması da ayrı bir 
yelinde kalmıştır. Zira; belediye mesele olmu!tur. Gerçi suyun 
dairesi Ziraat Bankasından istik- membaında flitreli bir havuz ya -
raz eylediği yarım milyon liraya pılmış ise de kafi gelmediğinden 
yakın bir borcu veremediğinden ikinci bir havuzun inşası kabil o
Banka tarafından belediyenin bü- lamamııtır. Mevcut flitreli havuz 
tün emlakine haciz konmuş ve bu için de elzem bulunan deniz ku -
yüzden koca bir otel 8000 liraya mu getirilemediği cihetle ondan 
satılmıştır! da istifat!e edilememekte ve ihti-

Belediye dairesi Bankanın 200 yar olunan bunca masraflar heder 
bin lirasını ödeyebilmiş iıe de ha- olup gitmektedir. 
la 375 bin lira borcu kalmr§trr. Hal 
Bundan baıak ilavei inşaat ve fa- Belediye dairesi gerçi burada 
izle beraber su ve elektrik tesisa- bir hal yaptırmıttır. Fakat bu bi
tının bir milyon liraya mal edil - ne. fenni olmadığından oraya ge
mesi ve bu tesisat bidayette 190 tirilen sebze ve sair yiyecek şeyler 
bin dolara ihale olunmuşken bil- dizanteri ve bağırsak haatalıkları
ahare bir milyon liralık bir borç nın mikroplarıyla bulaşmaktadır
altına girilmesi halkın dedi kodu- lar. Her ne kadar halin zemini 
sunu mucip olmaktadır. betondan yapılmış ise de - söy-

Bundan sonra belediye dairesi, lendiğine göre - harç nisbetin -
bankaya olan borcunu itfa için · den istifade için az çimento kon
her sene 25 bin lira vermek mec· 

1 duğundan dolayı timdiden harap 
buriyetindedir ki zaten pek azal - olmuş ve adi bir toprak manzara· 
mı~ olan varidatından bu kadar sını almıştır. Halin içinde müthiş 
çok bir paranın a.yrılmaaı, atiyen bir kara. sinek bulutu, yiyecekle
belediyeyi mefluç bir hale koya - rin üzerine üşüşmektedir. 
rak senelerce umran namına hiç Kabahat kimdedir? 
bir şey yapamamak endişesi baJ 

göstermi~tir. 

Elektrik direkleri 

Bu kadar büyük fedakarlık mu
kabilinde yapılmış olan elektrik 
direklerinin ~imdiden çuruyup 
sallanması ve bir kısmının da a • 
rabaların çarpmasiyle yıkılması 

büt~n bütün hayret ve teessüfü 
mucip oluyor. 

Sular bulanık akıyor 

Belediye dairesi, gerçi şehire 
bol bir su akıtmış ise de yağmur-

Yeni belediye reisi Doktor Mus· 
lafa Bey çok kıymetli ve yüksek 
hamiyetli bir zattir

0 

ve hakikaten 
de Ödemiş için yaptığı işleri şim· 
diye kadar tarih kaydetmemi~tir. 
Bu yapılan şeylerde de katiyen bir 
suiistimal kimsenin hatırına gel -
memektedir. 

Ancak şu kadur var ki Mustafa 
Bey, iyi arkadaşlarla çalışamamış, 
iyi yapıyorum zanniyle bir çık
maza girmiştir. 

llagıp Kemal 

Bektaşi 
ayi~i ! 

Aydında yedi kişi 
yakalandı 

Aydıa - llk incir mahsulünün 
11 ağustos cuma günü lzmire sev
ki takarrür eylemittir. İzmir incir 
tüccarlarından Ali Haydar, İzzet, 
Balcızade Hakkı beyler incir mın
takasınr dolatmışlardır. Bu sene 
ilk gönderilecek mahsul geçen se
neye nazaran daha nefis c lduğu 
neticesine varılmı§lır. Şimdiye 

kadar fiat hususunda hiç bir hare
ket yoktur. Hiç bir çiftçi mhasu
lünü satmamıştır. Önümüzdeki 
cumartesi günü İzmir borsasmclP 
açılacak fiatlar vaziyeti tenvir e· 
decektir. 

Aydın - Şehrimizde dördü er
kek ve üçü kadın olmak üzere ye
di yobaz bektaşi ayini yaparlar
ken cürmü meşhut halinde yaka -
lanmı§lardır. Uzun zaman<lanbe· 
ri sünnetci Süleyman efendinin 
Mesudiye mahallesindeki evinden 
bazı kimsel~ri toplıyarak ayın 

yaptığı haber alınmış zabıtaca ta· 
kibe başlanmııtı. Nihayet 12 gün 
evel alınan hususi tedbirlerle sün
netçi Süleyman efendi idareainde 
mezkur hane halkınd an deşteban 
oğlu Mehmet, biraderi İsmail ve 
Mustafa, keçeci Cemal ve gene 
kendi ayinlerine mensup üç kadın 
toplanıp ayin yaparlarken zabıta
nın eline düşmüşlerdir. Hakların· 
da tanzim edilen tahkikat evrakı 
<»dliyeye verilmiş bu gün kaffeai 
hakkında kesilen tevkif müzekke
resiyle yedi bektafİ umumi hapis
haneye gönderilmiştir. 

lzmirde elektrik ücretleri 
Nafıa vekaleti lzmirde elektrik 

saat kirası meselesinden sonra 
Bran§man kiraları içini de kati şe
kilde halletmeğe karar vermiş bu

lunmaktadır. 
Vekaletten Nafıa müesseseleri 

komiserliğine verilen bir emirde 
bu işe de bir nihayet verilmesi 
kararlaştığı bildirilmiş, İzmirdeki 
Branşman meselesi hakkında la
zım gelen tetkikatın icrasiyle ve
kalete malumat verilmesi isten 

miştir. 
Nafıa müeseseleri komiserliği 

keyfiyeti tetkik eylemektedir. Bu 
günlerde tetkikat neticesini bir ra
porla Nafıa vekaletine bildirile-

cektir. 
Taba11ca ve bıçakla 

hücum ettiler! 
lzmirde Halkapınarda oturan 

Hamdi karısı Hadiye hanımla ayni 
yerde oturan Mustafa oğlu amele 
Cemal arasında kira meselesinden 
kavga ~ıkmıştır. Cemal, tabanca
sını kadının üzerine üç el katil kaa· 
tiyle ateç etmi§ ise de çıkan mer
miler isabet etmemiştir. Cemalir 
eniştesi Tahir de Hadiye hammm 
üzerine bıçakla hücum etmiştir 
Zabıtaca tahkikat başlamıştır. 

Sıgaradan yangın çıktı 
lzmirde Bayraklıda şimendifer 

hattı civarında Y ahyapaşa verees
sine ait çayırlıktan gelip geçenle -
rin attıkları cigaradan çıkan ateş 
büyümüş ve çayır kamilen yandığ1 
gibi ittisalindeki Halit Beyin ha -
rap bağı da tutuşmuştur. Yetişen

ler ateşi söndürmüşlerdir. 

Panayır 
lzmirde hazırlıkla 

ilerliyor 
lzmirde beynelmilel 9 eylul , 

na yırın da büyük havuzun etrafı 

da güzel bir park vücuda gelİ'l 

mittir. 
Pavyonların salış muamele•İ 

15 ağustosta, arsa alıp da pavyof1 
yaptırmak İ§i de 20 ağustos akta• 
mma kadar mümkün olacaktır 

Ondan sonra müsaade edilmiye• 
cektir. Pa.vyonlarm tertip ve tan· 
zimine 25 ağustos akşamına kadar 
devam olunacaktır. 

26 ağustos günü saat onda Bat• 
vekil ismet Paşa Hazret!eri bizzat 
panayırı açacaklardır . Belediye 
reisi doktor Behçet Salih Bey ~· 
nayır yerindeki mesaiyi tetkik et· 
miş ve inşaat faaliyetinin gece da· 
hi devam etmesini söylemi§tir. 

Panayır sahasının umumi elelı· 
trik tenvirat tesisatı bitmittir· 
Sumer Bank ve inhisar idare•İ 
pavyonları İnşaatına ehemmiyeti" 
başlanmıştır. 

Beynelmilel 9 eyliil panayınnıt' 
devamınca ihtikara mani olma1' 
için bir belediye doktoru ile bit 
haımemur ve bir de belediye za • 
bıta memuru; lzmirdeki bütün o· 
tel, pansiyon, lokanta ve gazino 
gibi yerleri teftişe ba~lamıştır. 8~ 
heyet noksanları raporla riyasete 
bildirecektir. Nitekim bazı nok • 
sanlar görülmüştür. 

Gerek panayır, gerekse 9 eyl\J\ 
e nasında ihtikara mani olrnall 
için belediyece bu gibi müe1&ese · 
lerle dükkanl r aki emtea ve saİ' 
renin liateleri hazırlattırılmııtır. 

Bu listelerden fazla fiatla it 
yapan ve ihtikara sapanların 50 ' 
500 lira arasında para cezasın' 
uğratılmaları için belediye reislil1 
tarafından encümene bir tekli~e 
bulunulmuştur. 

Bir makasçı kaza 
neticesi yaralandı 

lzmirde Basmahane istaıyO' 
nunda manevr:.cı Reşit lskendt' 
efendi, makası açarken Hüseyitl 
oğlu Süleyman efendinin idare' 
sindeki katar, manevra yaptıı1 

sırada, mumaileyhe çarpmış ~t 
yaralanmasına sebebiyet vernıif ' 
tir. Yaralı hastahaneye kaldırıl'. .,,, 
mıttır. Müddeiumumi mua~1 

Huliisi Bey tahkikata \'aziyet et' 

miştir. 

C. H. F. Dispanseri 
lzmirde Güzelyalı Cümhuri1e

1 

Halk Fırkası nahiye ocağında fJ'. 
d 

,. 
kir hastaları muayene ve te ' 
için bir dispanser açılmı§tır. ti· 

Dispanser 3 gündenberi fa' , 
yete başlamıs bulunuyor. Hast" ıt 
lar doktor Etem Bey taraf ırıd',.ı 
muayene olunmakta ve i~~çls 
meccanen verilmektedir. 

Ağrı suçlularının 

duruşmaları ,. 
İsyana iştirakten suçlu '!/e 11le 1 

k f .. .. k' . . d atarııt u yuz uç ııının uruşııı . de 
Adana ağır ceza mahkeıneS•" 1,, 

ı "' .. devam olunmuş, bazı suçlu ar ,.. 
kında cevapları gelen taHın•t~ • 
meler okunmuş ve cevapları g~,,e 

. ı· 1 . t kid• mıyen ta ımatname erın e .,. 
··ç eı 

karar verilerek duru!malan ll 
lul 934 tarihine bırakılrruştır· 



tde6itµıt 
• • fiaik' şaırı Sümmani 

-Haşim Nezihi Beginçıkardığı 
kitap münasebetile -

1 
• orta mektebi türkçe mu-

a hınıerinden ve değerli edebi-
~atçılarnnızdan Haşim Nezihi 

ey son günlerde ehemmiyetli bir 
~r neşretti: "Sümmani,, ismini 
b' ~an bu kitap şimdiye kadar 
h ılınnıiyen kuvvetli bir halk şairi 
ıtk~da kıymetli bir tetkiktir. 
~ıın Nezihi beyin yeni · eserini 
0"-uYUcularnnıza tavsiye ederken 
~a]k edebiyatı hakkmdıaki değer-
1 eserleriyle tanınmış olan Çan -
trrı nıeb'usu Mehmet Taliit Beyin 
U ınünasebetle Haşim Nezihi Be

Ye J-~dığı mektubu, güzel bir e
debi tetkik Ye tenkit makalesi ol
trıası hasebiyle, neşrediyomz: 

laik tiirleriyle ötedenberi biı 

8 
'nöz ve kul;ık l'";nahğım var. 

't husuıE. dair yapıhn neşriyatı 
l'l'lcserretle kar,ılar, sahibini hür · 
metle aelamlarım. Eserinizi de la· 

Yık olduğu ehemmiyetle okudum 
&avin;zi her veçhile takdire layık 
butdurn. 

Halk şiirlerini ağızlardan din
liJ c. c'; toplamak, iı: '·· ları bozuk 

lb~cmun\aı·dan iıtinıah etmek ne 

deme·. ol t!ufrumı bilenlerdenim. 

He!e '1unhr1 neşrc~enlerin maddi 
~ararlara , rn"~ .. vi -·ıraplara uğ 
t'fl_dıklnnn:ı da bittecrübe vakıf o
le.nlar-1 .. mm. 

:Vatan ve millet" n menfaati uğ· 
,. el-. ai m«mf~tle.-i •unu~ak 
"~ hatta bile bile zarar aörmel~ 
Gır fazi lett' 

ır. 

Halk edebiyatına dair yeni ve 
rnufaual bir kitap hazırlamakla 
~Cfıul olduğum için eski cönkle
r~, Yeni tiir kitaplarını gözden ge· 

t~rnıekteyim. Yeni ıairlerimize d r 

S~~ine kalmıyorum. Bu itibarla 
\htımani adına da yabancı deği· 

linı M t · · d b' .. bb. · ura ısmın e ır mutete ı 

le.rafından yazılan "Halk edebi · 
Ye.tı . . I' . d k " ısım ı esen geçen e o u· 
ltıuttuın. Bir hayli tairden birçok 
~erler nakletmit olan Murat Bey 
Q\l • d k f~LJr en de bahsediyor, on be~ 
0trnaaını örnek olarak veriyor. 

~· Murat Beyin kitabındakiyle ıi· 
,'ta lcitabmızdaki tercümeihaller 
te.ıında biraz fark var: 
1 - M t B S" · · \tef ura ey ummanının 

" •lı11ın 1913 te olduğunu söylü
"or s· . 
oJ ' 1ıın zapbnız daha doğru 
b''- &erek, Çünkü Çanakkale har· 
ı~ da· .. • 1 k d' ır tnrı o maaı ve se sen ye· 
l ~1ı· ~ ınde on bir yatında oldu· 

o)d u IÖJlemesi vefatının 1919 da 
Uiuııu ispat eder. 
~-M L •• N le.. urat oey taırın arman 

~0;::nın ld nahiyetinin Samikale 
,,._ den olduğuııuı ailesine Ka-

3 °iuları denildiğini yazıyor. 
~e•lc:- Sizin Aylak zapte!tiğiniz 
toaıe 1~ Murat bey Ablak olarak 

~hl ~•Yor. Belki zatıi.lileri de 

ld-~ Zaptettiiiniz halde matba· 
~bJ Ylak olmuttur; bilin iniz ki 

tlc d ... . 
~e"1 ı:ı. egırnu çehreli, dolgun 
~I ~ ır, Ayli.k iıe ıerıeri, tem· 
t ' q"•at - 1· B .. Qll"]-· h auanaıına ge ır. u ıtı-

~ • lak tat daha doğru olur. 
-M . 

'•tır •·a··ı ur~t Bey şairin matuka-
~,..,...u Perı,, hanım olarak gös-

~ ~~~ün lıeı, si• yirmi al
tıe!tet 1 cem'an kırk bir şiiı 

l'rlekJe bu !•İri yaıattmız. 

Vakıa bunlardan (Tek tek, kapı· 

sını, yazdılar, olmaz, neyler) re · 

difli tiirler her iki kitapta da 
vardır, fakat aralarında ~o!{ bariz 

farklar bulunmaktadır. H~le ek
siklik ve fazlalık itibariyle her bi· 
ri ayrı bir manzara gös~eriyor. 

Her iki !ekil karşılaştırılır ve ü

çüncü bir rivayetle mukabele edi· 
liı·~e en doğru şekli meydana gel

miş olur. 
Verdiğiniz nümunelerin bazı

larının ilk bentleri, bazılarının 

ıon bentleri yoktur, !U halde bun

ları size okuyanların mahfuzah 

noksan demektir. 

Her halk !airinin !iİri ağızlar
dan ağızlara geçerken bir~ok te
beddüllere, ili.velere, haziflere 
uğruyor. Sanki her ri.vi kendi ar
zuıuna göre tahrif ediyor, bu ci
hetle aılını bu.lmak çok müşkiil 

oluyor. Halk tiirlerini toplamak 

o kadar kolay değ.ildir. 

Halk edebiyatına dair nümune

leı· netreden bazı kimselerin ka· 
r:•.tye tabi olarak şiirleri tashiJ. 
ı•tt ikleri görülüyor; sizin bu giri

veyt- düşmemenize sevindim. Tas· 
h'h edeyim derken berbat etmek
ten•e halk rivayetini aynen nak · 
!etnıek ehvenşerdir. 

Sümmani' de kuvvetli bir gö· 

rüş, gıpta edilecek bir buluş var. 

Ü!lubUPdti;çokı:kıvrak ve ahenktar 
Ştf ımııraPtl'l'f ı~ kadar gümel ı 

§ Bana derler gam yükünü ıen 
götür, 

Benim buna yeter kervanım mı 
var? 

~ Gönlümde güne,mit meğer o 

gözler, 
Bi.ötün bir cihana değer o gözler! 

Gönül dedikleri bu ince ıazı, 
Yanarım, kırarsa eğer o gözler .. 

~ Yar köyüne eritilmez piyade, 
Binip a,k atına yar•.şmaymca .. 
§ Rüzgar esmeyince dal uyanır 

mı, 

Bülbülsüz gü)şende gül uyanır 

mı? 
§ Köprüsü yok bir aeyli.ba ya · 

na,tım. 

Kafir idim, dört kitaba yanaftrm 
Yandı içim o mehtaba yanaştım, 

'f ir ıehrine girmeden mi gide· 
yim?. 

25 numaralı hicviye de güzel

<l ir. 22 numaralı (Ağlarım) tiiri

ni çok eskiden Atık Kerem hika

yesinde görmüttüm. Bu §iİr Ke -
rem hikiyeıini yazan şaire ait 

değilse bile her halde Sümmani' -

nin de değildir. 17 nci sayıfadak' 
11 numaralı tiir de dikkate de~ 

ğer. 

Mukaddemede halk ,airleriyle 

Servetifünun §airlerini mukaye -

se etmiısiniz; mütaleanız çok 

doğru. Şairin elde bulunan 41 
kotmaaı bir mecmuai et'ar teşki' 

eder, acaba gençlerimizin hangi

sinin bu kadar şiiri neırolunmuş

tur?. 
Bu şair de refah görmÜ!, tah 

sil ctmit.olsaydı şüphesi~ daha zi· 
yade parlak yazardı; yahut da 

kimbilir, belki de divan §airlerin= 

taklit edece<Yim diye istidadım 

heba ederdi! 

Tuttuğunuz yol yorucu ve üzü-

. . ~ .. , . . ,. ___ ·~: ··-y,·~· . . . - . 

3Cakctu: .Atasilü 
~~ - -

Bayroyttaki Af pullu şeker fabrikası 
. Şenlikler .k . d d. 

bü~::;r::~~.y7;:;~d~-::::i: ımus1 llJe qar ım e ıyor 
tan bir sanat hadisesi teşkil eder. Bilhassa Umumi harpten sonra sanat adamı aıtatiyle memleket namı-
Bu şenlikler esnaımda, Alman dünyanın her tarafında konserler ile na yüreğimiz üzülüp dururken Alpul-
dastanından mülhem operalar vu- opera temsilleri masraflarını kurtara- Ju §eker fabrikamızın şükranla kar§ı • 
cuda getiren ve musiki sahasında maz bir bale geldiler. Amerikada bile lanma[ ı layik bir teıebbüsünü hnbcr 

Vagnerin gelini, Hitlerle 
beraber 9enllklerde 

batlı baıına bir kudret olan beı • 
tekir Ritard Vagnerin operc tar 
seyredilir, dinlenilir. Bu sene de 

bu şenlikler, her zamanki gibi 
muntazam surette yapıldı ve kuv
vetli bir alaka ile kutılandı. 

Bu seneki tenlikler, Hitler ve 
propağanda nazırı Dr. Göbbels 

hazır bulunduğu halde ba§lamış -
tır. Resimde Hitler, Rişard Vag

nerin gelini ..frav Vinifred Vag -
netle ltlrlilifa '!el' Deler ••naamda 
görülüyor. 

Baytoyt, bu hüytik bestekarın 

yüksek bestelerinin doğduğu yer· 

dir. Operaları, en çok orada oy

nanmış ve onun şöhreti, oradan 

ba§layarak Almanyanın diğer ta

raflarına, başka memleketlere ve 

bütün dünyaya yayılmı§tır. 

Ritard Vagner, besteleri Alman· 
larm duygusuna en uygun gelen, 

onlaT' tarafından en ziyade ben.im

senen b stek?.rdır. 

Kurt Masalı 
Macar muharrirlerinden Frants 

Molnarın "Şatoda oyun,, isimli 
üç perdelik hoş bir komedisi, bir 

ka çsene evel lıtantiula gelen Brok 

manın idaresindeki Alman tiya~ro 
heyeti tarafından "Franıız Tiyat

rosu,, nda oynanmış, çok beğenil
mi§ ve tercüme edilerek "Şehir •;_ 

yatroıu,, nda da sahneye konul

muştu. 

Macar]arm en meşhur tiyatro 
eseri muharrirlerinden olan Frants 

Molnarın "Kurt masalı,, isimli 

bir eseri, gelecek temsil mevsi
minde Pariste oynanacaktır. Bu e

serin Frnnsızcaya tercümesi, De

nis Amyel tarafından yapılmıttır. 
Eserdeki batlıca kadın ve erkek 

tiplerini tanınmıt sahne ve sinem., 

artistlerinden Alis Kosea ve And· 
re Lüge temsil edeceklerdir. 

Bu macar muharririnin eserleri . 

muhtelif memleketlerde sahnede 
görülmekte ve büyük b!r alaka ilf' 
1-a~:;, !::.'1makta-:lır. 

cüdür, zarar veric: ::r; fakat de 

vamınız gelecek neıillerin minne· 

tini, r::ıilletin şükranını kazanaca
ğı icin devam ediniz. 

~ . 
Çankırı 

Mehmet Talat 

bir çok senfonik konıer şirketlı:ri ka- aldık: İftiharla iıitip bildiğimiz gibi 
pandı; bir çok şehirler konıerıiz kal- çok zengin bir milli müesseıemiz o -
dı. Radyo neıriyalını hakkiyle tanzim lan fabrikanın, cemiyetler kanununa 
edebilen memleketler kendilerini bah- göre teıekkül eden ıpor klübünde 
tiyar sayıyorlar; mesela Sovyet ıebir- - nizamnameıine göre - bir de mu-
leri, halkın musiki terbiyesi no~tai siki şubesi vardır. lıte bu ,ubede bir 
nazarından her yerden daha bahtıyar bando heyeti tetkili iıi, musikici ve 
görünüyor: Çünkü orada herkes için folklorcu Vahit Liitfi Beye havale e-
adeta meccanen musiki dinlemek , dilmiştir. Vahit Bey itin cidden me • 
mümkün imiş. Her sokakta musiki zi- raklm ve ehli olup .,Kırklareli Halk 
yafeti var, diyorlar. Musiki kültürü i- Musiki Cemiyeti" nin bandoıunu ku-
tibariyle yükıe!miı olan memleketler- rarak senelerce idare etmiı ve yetiş • 
de bile halin bu merkezde olduğu, ya- tinniıti; ayrıca ilmi ıeTİyeai ve neı • 
ni bütün musiki işleri devletin veya riyalı da malumumuzdur. Vahit Liit-
zenıin müe11eıelerin yardımı ile an - fi Beyin bu çok lüzumlu iti az zaman-
cak işliyebildiği halde, bizde hala bir da başararak bütün Trakyhnızın top· 
çok kimselerimiz .,günü gelsin, tak - Jantı günlerine koşacak ciddi bir ban-
di rseviyelerimiz artsın, yani maarif do takımı yetiştirebileceği; ve hatta 
seviyemiz yükselsin, biz de o zaman bunu, .,fanfar" teşkilatı ile başlıyarak 
konserler, operalar açarız İn~allah!" sırasiyle küçük ve büyük .,armoni" ve 
Deyip duruyorlar!.. itte yıllarımız daha sonra da küçük bir muhtelit or• 
hep böylece ( sıraıı gebin ! ) i bekle - kestra haline kadar yükaeltebileceii 
mekle uçup gidiyor! .. Inıallah, maa- muhakkak olmamakla beraber; fabri-
ıallah diye avunuyoruzl.. ka - serveti l!ayesinde - Trakya • 

l 1ı d. mız' da ba .. ka «eyler de yapabilir. Aklımızı baıımıza top ıya m ı - ,. :ı: 

yoruz amma, ıöz anlıyanlanmız hala Meıela Edirnede veya hatta lstan-
maaleıef pek az. Ankara, vaziyeti kav· bulda müsait bir konser ıalonu yap • 

· · · b' d 110 " 'le te radı: Orada meccanen ve davetiyeli tırarak salineıını ır e rg ı c-
halk konserleri tertip edilmek sureti- hiz edemez mi? Tek bir maaşlı 110r • 
]e iyi bir adım atıldı. Halk, sa1onu her ganist" ha!ka her hafla org ile ıenfo-
hafta dolduruyor; anlıyanlarm ve is- nik ve meccani konıerler verirae, o 
tifade edenlerin sayı ,.e seviyeleri §ehir, ıenfonik bir orkeıtranın mu • 
gün geçtikçe artıyor. lıtanbul için de, kannen konserlerini dinlcmi§ kadar 

· musikiden istifade eder. diğer büyük şehirleriQtiz için dl: ışte 
hep bu Cirnek ,.ahilin~e ~~i• jh

tiyaç vardır: Musikicilere Halkevleri 
yardım etmeli, belediyeler yardım et -
meli, maarif yardım etmeli ve müm-

kün olan yerlerde zengin müesseseler 
(fabrikalar, bankalar, zcrtginler) yar- I 
dım etmeli ... Her zaman dedik, bu mÜ· 

naaebeti fırsat bilerek gene de yazı -
yoruz ki: Musiki bir "Yığın" ve "Or· 

1:anizaayon" işidir. Binaenaleyh para 
yardımlanna ihtiyacı vardır ... 

lstanbulda vaktiyle bu ciheti nazarı 

dikkate alan bir zümre vıudı: Mese
la 1905 - 1915 ıeneleri arasında ls

tanbulda Dr. Navanm idaresi altında 
ıenfonik konserler veren "lstanbul 
Muıiki Cemiyeti", Onyon Fransez sa

lonlarıni:lan meccanen istifade ettik -
ten baıka bankalardan da yardnn gÖ· 
rüyordu. Komitesinde maruf Fransız-

lardan başka müzeler müdürü Hamdi 
Bey ile lımail Cenani Bey de vardı. 

Artiıtler arasındaki biricik Türk ıan· 
atkarı, lsmail Cenani Beyin oğlu vi
yolonist Ethem Bey idi. Bu suretle, 
lstanbulun musiki meraklısı halkı, u· 
mumi harp çıkıncaya kadar tamam on 
ıene müddetle klasik senfonileri ve 
saireyi dinliyebilmişti. l stanbul gene 
neden böyle bir te§ebbüse girişemi -
yor? Girişemeyitin sebebi emin ola -
lım ki, sanatkarlarımızın yokluğu ve
ya iktidarsızlığı gibi şeyler değildir. 

Para yardımı görememeleri ve a!aka· 
dar makamları böyle bir yardnna ha
la ikna edememeleri hareketsizliğin 

batlı batına sebebidir. Her yerdeki gi· 
bi bizim alakadar makamlarımız da 
artık fedakarlık faaliyetine geçmeli -
dirler. Banka1arın dikkati işe ceJbo -
lunmalıdır. Başka memleketlerde 
banlrnlardan başka fabrikalar, tram -
vay ıirketleri gibi zengin müesseseler 
bile sanate yardıma teıvik ve hatta i
cabında icbar ediliyorlnr. Yüzlerce mi-
saller sayarak okuyucuların vaktini 
iığal etmek istemem. Bütün meşhur 
fabrikaların musiki teşekkülleri pek 
zengindir. 

lıte, medeni merkezlerde bütün 
bu yoldaki olup biten!cri bilen bir 

d L!rl
0 fte Mevcut müaait salonlar an Dl 

de yirmi bin lira kadar aarfiyle ( 1) 
mükemmel bir alet getirilebilir. Org, 
bizde çok defa sanıldığı gibi münha
~uran bir kilise çalğ111 gibi ıayılmağa 
mahkum olamaz: Kiliıe harici org e· 
debiyatı alabildiğine genişlediği ıibi, 

bilhassa Amerikada - bir tek artİ5t 

tarafından çalınıp maırahız konıer • 
Jer verebildiği için - yüzlerce sine -
ma, mektep ve halta otel salonlarına 
bile orglar girmiştir. Konser salonlA
rındaki orglar gene baıka ... Tek bir 
org bir kaç orkestraya bedeldir. Son
suz bir kudrettir. Onun yapamıyacai 
hiç bir §ey yoktur. Keman, orkestra
nın kralı ise, org Tanrısıdır. 

Org refakatli "koro" muıikilerine 

başlamak demek: Memlekette en u • 
cuz ve en kolay bir şekilde olmak üze
re en ciddi muıiki üsluplarını din!et• 
menin yolunu açmak demektir. Hele 
"kotar'' lann •Özleri dilimize çevrile
cek olursa, hem icra, hem de anlamak 
meselesi büsbütün kolaylaşmış ve İş 
popü!er bir §ekil almıt olur. Tekrar 
ediyorum kl, bir org getirtip maath 
bir organist tutmak (ki, bu zat mu
kanen org konserlerinden batka bir 
iki Türk organisti ve bir çok korist· 
ler yetiıtirmek işini de üstüne alnbi -
lir), her hangi bir şehrimize en ucuz 
§artlar altında olmak üzere en istif~
deli bir musiki seviyesi kazandırabı

lecektir. işte gerek Alpullu şeker fab
rikamız ve gerek cliğer bütün mua -
dil zengin müesııee'erimiz memlekete 
bandocıhktnn ba§ka bu pek kestirme 
m:uiki teşkilatçılığı yolundan da hiz
met edebilirler. 

B:.ınu görmek isteriz. Bıındocılığın 
yegane pratik meziyeti "ıeyyar ola • 
bilmc~i" dir; org bu meziyetlerden 
mahrum ise de, snnati bütün mqsjkİ· 
lerin üstündedir. 

Köse Mihat zade 

Mahmut Ragıp 

( 1) Bugün üç klavyeli ve Bac:h
lar:ı kadar bfitün org edebiyatım çaJ. 
mağa kadir elektrikli bir org 200.000 
Fransız frangına Paristen gctirtilebil
mcktedir. 





, A:ğır mitralyozları nakilde kullanılacak arabalar 
-

'dc:ananıa kanalını Fransızlar inp. 

40 
-lcrken Amerikalılar bu imtiyazı 

1 Leh 

Aiır mitralyözlerin sikleti, ileri 
piyade hattında onların serbestii 
hareketini iıtenilmiyecek derece • 
de tahdit eder. Bilha11a hü -
cum esnasında onların ileri götü
rülmeleri için mitralyözcü efrat 
çok zahmet çeker. Ağrr silahı 

tatırken düıman tarafından gö • 
rülmemeğe lizım olduğu kadar 
dikkat edemez ve onun için fazla 
telefat verir. 

nn 
) • 

1 yon dolara satın almıılar ve 
.:;

1 tc§ckkül eden Panama devletiyle 
~ ınukavele aktederck kendileri için 
~lı~ tarafeyninde ·sekizer kilomet· °" bır mıntaka temin etmişlerdi. 

1914 senesine kadar devam eden in -
şaat sayesinde kanal ameliyatını ve 
tesisatını ikmal e}'.lemişlerdi. Ciha -
nın iki büyük denizi bu suretle birbi-

çocuğu hile bu kanalın koskoca do -
nanmalan bir denizden öbUr denize 
nakletmek noktai nazanndan ne bil -
yük bir ehemmiyeti haiz olduğunu bi
lir. Amerika bu kanal sayesinde bil· 
yük donanmasını bir denizden diğer 
denize geçirebildiği için Uzak p.rkta 
Japony:ıya ka11ı istediği zaman teh -
ditk!r bir vaziyet alabiliyor. 

Bu mahzurlerin önüne geçmek 
için mitralyözlerin daha kolay ve 
daha emin bir surette ileri gö • 
türülmesine mahsus tekerlekli el 
arabalan ile tecrübeler yapılmıt· 
tır. Sovyet orduıunda Sokolofun 
tekerlekli mitralyöz ıehpası kul • 
)anılmaktadır. Fakat bunun da 
bazı mahzurları vardır. Bir kerre 
ıehpanın arabaya ayrılmıyacak Me§hur Amiral Lord Beatty, boyu-

6 kadem S puslu boyunda bir tram
ıurette merbut bulunması yüzün· rine bağlanmış oluyordu. 1888 sene -

sinde bit leşik Amerika devleti Pana
ma kanalının kıymet ve ihtimamıru 
takdir Cimiyordu. Bugün her mektep 

l)ete savuşiyle konuşuyor. 
den endaht esnaımda mitralyöz ---- ---------

dan sonra Amerikalılar 1904 ten 

Paris, tertibat alıyor! 
lWllHUllJ;utu; ........................ _., ................ .... 

Askeri tayyareler Düşman tayyarebücumlannı defedecek 
l. L• ./1 / 2000 metre yüksekliğinde bir kule .. 
TfQ/ l/ telJOT. Tayyare hücumlarına karşı -kutru 210 metredir, duvar kalınlı

Franaızlarm naUI llamrlaailblda - I• 12 metredir. Kal.m. tepHbule 

Çekosl k rını anlamak için beton mütehaı • iıe kutru 40 metre ve duvar kalın· 
'-' O\·a yanın "Aero na • 
biındaki tayyare fabrikau,,hafif 1111 Lo11ier ile mimarlardan Fau· lığı da o nispette daha incedir. 
b 1' askeri t . 

1 
. . re • Dujarric tarafından hazırla • Kulenin 600, 1300 ve 1800 metre 

ou ayyare ıma etmıttır. I I k'k k tayYar h nan bir ku e p anını tet ı etme ı irtifalarda birer platformu var • bo h e, avcı tayyaresi, afif 
~iltı· a tayyaresi, uzak mesafeler kafi gelir. Bu kule 2000 metre dır. Buralara tayyareler ve tayya-

n ıstik• f t . yükseklikte olacak ve Parise kar· re mürettebatı yerleıtirilecektir. 
''t Ta ayyaresı ve topçu ra· 
l~~~~aresi olarak kullanılabi • tı yapılacak olan dütman tayyare Tayyarelerin havalanmalanna 

l'l:br T · k' . hücumlarını defe yarıyacakbr. Bu mahsus olan yerlere 105 milimetre· 
'-'iih · ayyarenın ma ınesı 
~d·ı endis Husnik tarafından ilJ.!a kule planının ortaya çıkmasına, lik yüzer adet tayyare topu yer· 

kifi derecede sabit durmamakta· 
dır. Bundan batka nakil eanaım· 
da parçalar yerinden oynadığın • 
dan nip.n tertibab da çabuk bo • 
zulmaktadır. 

Eıtonya orduıuncla aiır mitral
yözler için tekerlekli arabalar ye· 
rine kızak kullanılmaktadır. Bu 
kızaklar bir veya iki nişancı ta • 
rafından iple çekilmektedir. Mit· 
ralyözün ~ura kartı muhafaza
•r için kızaftn iki tarafnlda ça -
murluklar vardır. Fakat Lehis -
tan orduıu tekerlekli arabalardan 
istemekte ve bunların imal tarzı 
için aıağıdaki taleı:lerde bulun -
:naldadır. : 

Araba ıili.1ıla lieraber azami 
elli, altmıı santim yükseklikte, 
yani dizçöken bir niıancı boyun • 
da olmalıdır. Genit dingil ara • 

lrklı iki veya dör~ tekerlek, ara • 
bamn lazım olduiu kadar yerin • 

d~ ~ttir. Tayyare çift kanatlı • yerde faaliyete geçen tayyare leştirilecektir. Bu platformlara 5 
'-'o~ö .~ ~ir adet "Avia • BY 3611 toplarının ve yerden hareket eden aaanaörle çıkılacaktır. Bu uan • 
~~ "li_ ıle mücehhezdir. Motörün mukabil tayyare filolarının bir sörlerin ikisi tayyarelere ve üçü 
:t,. ı. etı 6. 50 beygirdir. Tayyarenin dütman tayyare hücumunu def'e e•hasa mahsuı olacaktır. icabında ~ qe k·r l . v• k % de sabit kalmasını temin etmeli. 
llıt ._ıuın deposu vardır. Depolar a 1 ge emıyecegıne anaat geti · kule dahilindeki merdivenden 
"-trknadın. ortaundadır. Ve 4 rilmesi sebep olmuftu~. yukarıya çıkmak kabil olacaktır. dir. Tekerlekler iflenmit tarla • 
~· ı benzın alabilecek hacim _ Fransızların kanaatıne nazaran Kulenin tenviri ve veıaitinin tah- farda ve yumuıak topraklarda ye
~O'~. i ayyarenin ıürati saatte büyük bir irtifadan dütman tay - riki için dibinde bir elektrik fab- re saplanmıyacak kadar genit ol· 
~ılc'! ıloınetredir, 5000 metreye yarelerine kartı salverilebilirse rikau tesis edilecektir. Bütün bi • malıdır. Araba küçük gemi tek· 

il'rıi!ddeti 20 dakikadır. Aza· böyle bir yer Parisin müdafaaıı na zemine gömülecek olan 400 linde olmalı ve çekerken devril • 
.~ ...................... """... noktai nazarından büyük bir kıy· metre kutrunda muazzam yuvar . memek için yan kanatlarına ma -

fi~0--=---:=::=:===~ meti haiz olacaktır. Dütman bit· lak bir beton kütlesine iıtinat e . lik bulunmalıdır. Sehpaya mer • 
tabi en evvel mevcut tayyare ka • decektir. but olan mitralyöz en seri bir su· 
rargahlarmı gaz bombalariyle Planın bütün teferruatı dütü· rette el arabasına yerlettirilebilme· 
muattal bir hale so~a.cağından ve nülmüf, tatmılmıt ve her tey ha . lidir. Arabanın tekerleği on, on iki 
müdafaa tayyarelerının havalan· . l Kulenı'n · d kiloyu ıeçmemelidir. Nihayet a· . zır anmıttır. ın§&lın a 
maaını bu suretle menetmı§ olaca· b' · · · l'k ve b' · · · ra'ba ihtiyat cephane ve ihtiyat ırıncı nevı çe ı ırıncı nevı 

ğından, tayyareleri yalnız bu se- Portl d · entosu kullan la k . namlu nakline de yaramalıdır. 
k k b

. . . an çım ı ca 
hepten bile olsa, yü se ır ırtı - tır. Platformlar Krom • Nikel ve Lehistan ordusu ağır mitralyöz-
fadan mukabil hücuma sevketmek lere malısuı böyle bir el arabası yahut Krom • Bakır çeliğinden 
büyük bir ehemmiyeti haiz ola • 
caktır. 

mamul ıkeletlerden ill§a edile • iıtemekle beraber bunun imali ko-
cektir. Statistik ve dinamik he- lay olmryacağı söylenilmektedir. 

. 

Süvari 
Motörleştiriliyor ! 
Motörlettirmeğe, yani hayvan 

yerine motör ikame etmekğe, her 
ıeyden evel taktik noktai nazar -
dan bir kıymet verilmektedir. 
Çünkü o sayede münferit silahla
rın hareket kabiliyetleri artmıt 
Ye lnf hareketler ya'Pdatik mWm-t 
lan inkitaf ettirilmit oluyor. Bu 
arzuların yerine getirilmeıi vasi 

mikyasta ahvali arziyenin hususi
yetlerine bağlıdır. Motörlü me -
rakibin seri ilerleme kabiliyetleri
ni gösterebilmeleri, hareket ettik· 
leri arazinin anzalı veya anzaıız 
olmaıma bağlıdır. 

Bir de motörleştirmek meseleıi 
yalnız taktik noktani nazardan 
değil, ayni zamanda mevcut kuv
vetler uzun yollar yürütülmektt!n 
kurtarılarak onların kayırılması 

dütünülerek dahi faydalı addolu
nabilir. Süvarinin motörletmit 
vasıtalarla yürütülmesi için Ame

rikada §&yanı dikkat bir tecrübe 
yapılmıt ve bir bölük süvari, ne· 
fer, hayvan ve teçhizat motörlü 

arabalarla harekete getirilmiştir. 
Hayvanlar 11 metre boyunda ve 

3,90 metre yüksekliğinde arkaya 
takılan arabalara yerlettirilmittir. 

Her bir arka arabasına sekiz hay
van sığdırılmıthr. Hayvanların 

arabalardaki vaziyeti dingillere 
müvazi idi. Yarı açık olan bu ara
balar ara sırıkları, hayvanları bağ-

• (Devamı 1% lncl •yıfada) 

inşası teklif edilen kulenin 
maktaı altı genit olup tepesine 
doğru hafifçe inceleten huni tek· 
linde bir borudur. Zeminde harici 

saplarda en ıon ketifler nazarı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••n••••••••••••••••••••••• •• 

bııll 
\tan ism· . 
ltorint ındekı İngiliz muhribi 

ıı. kanalından geçerken ...... 
d· ll'tifa lr 
~.,.· l'a •hiliyeti 6500 metre • 
~t.,.,dir'Yarenin kanatları 14.7 

' uzunı " lit· 
3 

ugu 10.6 metre ve 
1 ,S metredir. Tayya • 

.. , ........... n.MltlH .... ll .. lll•U•l•l•lll-ftllUIAll•tt1tllltllUMmPUlllD4"N•ıı•tu• 

renin bot ağırlığı 2040 kilo, dolu 
ağırlığı 3220 kilodur. Teslihatı 

iki adet önden atet eden Vikkero 
mitralyözü ile arkada bulunan ve 
her tarafa endaht edebilen birkar 
~ane Lükx mitralyözünden iba • 

rettir. Bombalar tayyarenin ön ta· 
rafına şakuli vaziyette ve alt ta -
rafına ufki vaziyette raptolun · 
maktadır. 

dikkate alınmıthr. Rüzgar tazyi • @ 
kı zeminde metre murabbama o 
250 kilo, kulenin tepesinde metre 
murabbaına 500 kilo olarak ka -
bul edilmittir. Platformlardaki 
topların hepsi birden endaht yap· Umumi harpte ln-

" . l l giliz filosunun A-
tıgı takdırde husu e ge ecek mu • miral em.isi olan 
kabil tazyik bir istikamette 3600 Aym ~uk'un bil· 
ton olarak hesap edilmi,tir. Bütün yük toplan atet 
kule on milyon ton aiırlığmda halinde .. 
olacaktır. 

Kuleye inta mahalli olarak Pa· 
risin cenubunda lssy • les • Mou· 
lineaux münaıip görülmektedir. 
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.~ı: antras·tM.Venizelos Profesyonel oyuııcul 
temeli atıldı Siyasi hayattan bir arada 

lBq tarafı ı inci aaytfada) 

te kabul resmi yapıldı. Bilahare 
yeni yapılan Fırka ve Halkevi bi
nası gezildi. Müteakiben otomo· 
billerle Türkit maden mmtakaıı • 
na gidildi. Batvekil Hazretleri 
burada ocakların umumi mesaisi 
ve umumi faaliyet hakkın.da iza • 
hat aldılar. 

Suni antrasit f abrikasmm teme
lini atı§ merasimi çok heyecanlı 
ev çok parlak oldu. ismet Paşa 
Hazretleri burada bir nutuk söy
lediler. 

ısmet Pata Hz.nln nutuklar 
"- I! Bankası ile Sümer Ban

kın mütterek tetebbüsü olarak te· 
aiı edilen suni antrasit fabrikası
nın temelini atmıt bulunuyoruz. 
Bununla hakiki kömür sanayiine 
girmit olacağız. Sanayide ve ev· 
1erde kullanılmakta elveritli ikö -
mür tedarik etmek bu fabrikanın 
mahsulü olacak. Fabrika ayni 
zamanda kimyevi mahsuller ver -
meğe baılayacaktır. 

leri kudretli ve uğurlu eliyle idare 
eden lktısat Vekili Celal Bey 
programın tatbiki için bize hangi 
müddetlerden bahsettilerae hepsi· 
ni de zamanında tahakkuk ettir • 
mitlerdir. 

Şimdi temelini attığımız fahri· 
kayı bir sene sonra açmı§ olaca • 
ğımızı kendileri bize bildiriyorlar. 
bilhassa yeni tesisatta zaman cet
velini tahakkuk ettirebilmek bü • 
yük bir kuvvettir. Meselelerin iyi 
tetkik edildiğine, tedbirlerin gayet 

iyi hazırlandığına kanaat verici 
bir delildir. Bizim memlekette 
geri ve uzak zamanlarda zaman 
mikyaıım iyi tayin ve tahakkuk 
ettirebilmek Cumhuriyetin huıu • 

siyetlerindendir. Fabrikanın mü
essiıleri bugün temelini attığımız 
müessesenin ancak bir ba,Iangıç 
olduğunu bildiriyorlar. Daha bu-

nun temelini atarken, müteakiben 
vücuda getirecekleri eserler için 
kendilerinden ıöz ve zıman alma
ğa çalı§tım. 

Tasavvur edildiği gibi memle -
Hepimiz ayni sevinç veheye • kette yakılacak madde ve hu ıe-

can ve birde geç.mi§ zamanları heple kuvvet membaı olarak kö-
süratle kapamak için hayırlı bir mür rr.iiştekkatmı sarf etmeği art-
sabıraızlık içindeyiz. Büyük Türk brmak ile m emleket yalnız sana-

yide değil, her sahada mütemadi- milleti, durmadan yüce hedeflere 
yen inkişaf etmiş bulunacaktır. doğru ilerliyor. Büyük Türk mil-

letinin her sene alacağı mesafeler Elde bulunan sanayi programı 
kolayca tahmin edilemiyecek ka· demir m~·.rzuunu ele aldığı gibi 

faal bir surette kömür mevzuunu dar geniş olacaktır. Büyük Türk 

d l. l t s· iki sene milleti, yüksek kabiliyetini insan, a e ıne a mış ır. ıı· 
1 

• 

zarfında demir ve kömür de sana- lığın, medeniyetin hayırına ve hız· 
yi noktni nazarından vücude geti- 1 metine olarak en geniş mikyas • 
receğimiz eserler, memlekette sa· 1 lar'da sarfetmek gayretindedir. 
nayi hayalının bel kemiğini vü - lımet Paşa Hazretlerinin nu • 

cude getirmiş olacaktır. tuklar.ına Zonguldak Fırka reisi 
Kömür meselesini bütün mem - l cevap verdi. 

le~et için büyük bir dn~.a ~~lakki 1 Merasimden sonra Türki! mü -
edıyoruz. Memlekette komur sar- dürlüğü konağında ıekıen kitilik 
fiyatının artması, memleketin me- bir ziyafet verildi, öğleden sonra 
deniyette yükselmesi için elle tu - Kilimlide ı, Bankası kömür mm· 
tulur en kıymetli bir deli~dir. Kö· takasında yeni kömür yıkama fah
mür havzasının meselelerı çoktur. rikası merasimle açıldı. 
Bu meselelere cesaretle ve kuv- .. .. 

ı · ek ı k t' · k' f Kilimliden Zonguldağa donu} -vet e gırm , mem e e ın ın ıta ı 
· · • b k l · l dü. Gülcemal, Zonguldaklıların 
ıçın gerı ıra ı ması caız o mıyan 
bir lüzumdur. Biz bu kararı kati co~kun tezahür~tı arasında Ayan-

b. · 1 · b 1 cıga hareket ettı. yarın sabah A-
ır azım e vermıt u unuyoruz. kt 

. yancı ayız. 
Şimdiye kadar aldığımız netı • 

Ayancıkta Zlngal şirketi 
tesisat. görUlecek 

Sinop, 15 (A.A.) - Ba§vekil 
İsmet Pata Hazretleriyle iktısat 
vekili Mahmut Celal Bey Zonğul· 
dakta kurulacak sömikok fabrika · 
sının temel atma merasiminden 
sonra Zingal şirketi tesisatını tet-

kik maksadiyle Ayancığı teşrif e· 
deceklerdir. Paşa Hazretlerini 
kar~ılamak üzere vali bey maiyet 
erkaniyle beraber bugün Ayancı· 
ğa gitmitlerdir. 

Safraya da gidilecek 
Bafra, 15 (A.A.) - ismet Pa· 

şa Hazretleri ve iktısat vekili 
Mahmut Celal Beyefendi maiyet · 
lerindeki elli ki§ilik heyetle bir' · 

çekilecek mi? 
Yunanistanda huzur ve 
sükun, bu eski politika 
adamının siyasetten çe. 

kilmesine bağlıymış/ 
Atina, 15 (Hususi) - Liberal 

fırkası idare heyeti bir tebliğinde 
M. Venizelosun siyasi hayattan 
çekilmek niyetinde bulunduğu 

hakkındaki §ayiaları tekzip et· 
mekte ve bilakis liberal fırkası re· 
isinin, siyasi vaziyetin inkişafını 

en derin bir alaka ile takip etti
ğini, 5 eylüle kadar Yunaniatana 
dönerek tekrar fırkasının ba§ında 
siyasi faaliyete atılacağını kayt 
etmektedir. 

Hükumet taraftarı gazeteler, 
M. Venizelosun siyasi hayattan 
çekileceği rivayetini pek büyük 
bir sevinçle kartılamışlardır. Hü
kumet taraftarı Proin gazetesi, 
neşrettiği bir makalede diyor ki: 

"M. V enizelosun siyasi hayattan 
çekilmesi, dahili meseleyi halle • 
decektir. Dahilde sükun ve hu -
ı:ur teeasüs edecektir. Fakat M. 
Venizeloıun cumhurreisliği ma • 
kamına geçmek için kısa bir müd
det hususi hayata çekilmesi, si
yasi hayattan çekilmek manasını 
tazammun edemez.,, 

Ayni gazete, M. Venizelosun 
harbi umumiden evvelki siyasi a
damlar sınıfına mensup bulundu • 
ğunu ve bugün hu kahil adamla • 
nn siyasi faaliyetten çekilmiş ol
duklarını da kaydediyor. 

M. Venizelosa, liberal gazete -
}erinden biri tarafın.dan, hakilta-
ten siyasi hayattan çekilmek niye 
tinde olup olmadığına dair çeki • 
len telgrafa verdiği cevapta, takip 
edeceği hattı hareketi, gelecek ay 
siyasi vaziyetin alacağı inkişafa 

tabi tutacağının ve muhtemel hal 
tarzları karJısında şimdiden fikir 
ve mutalaa beyan etmiyeceği gi • 
bi, her hangi bir karar da alamı
yacağını bildirmiştir. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyası Guete 

tıtanbul Ankara caddesi, ( V A.Kll'l yurdu 
TEl.f;F'O:'ll NUMARALA.Hl: 
Yıw {Jlerl telefonu: 241711 
idare telefonu : 24310 

Telgrnf adresi: lııtanbul - (VAKIT> 
Pcııtı ııutuııu No.. •il 

J\UU!'ıE KEl>F;l,Lı:IU: 

~·nelik 

il ft)'lık 

~ B) tık 

1 &) tık 

l'ürklye 
HOO Kr. 

730 .. 
400 • 

Ecnebi 
z;oo K.r. 
HSO • 
1400 • 

ırıo ~oo • 
n.AN ()ORETLEKI: 

rıcart llMlarm ııa.ıı aayıtaıarında ıao· 

timi 30 ln;ruştan başlnr. ilk ıayıfada 250 
kunışo luıdar çıkar. 

BUyUk, Cazla, dcvııınlı lllln \·erenlere aJl 
ayn tcnzllAl vardır . 

Restmll llAnlarıo hlr ııatın 10 kuruştur 
KUÇUI\ il.ANI.AH: 

lilr detaı.ı :so, iki d~ 'ası 50, U<; detaaı ti~. 

dört de!aııı 75 \'e on defası 100 kuruııtur. 

Oç ıı.ylık lltın \'Crenıertn bir detaaı meccn· 
nendir. Dört satırı ı;eçeo llblaruı fazla 

ııalırlnrı be.' kuruştan bes:ıp edJUr 

celer cesaret verici ve tetvik edici 
mahiyettedir. Cumhuriyet kömür 
havzasını, senede 600.000 ton is· 
tihsal ile ele almııtır. Aldığım 
malumata göre bu sene 2 milyonu 
geçen bir ton miktarını yerden çı
karmış olacağız ve bunun tam bir 
buçuk milyona yakınını geçirilen 
kısma nakletmiş bulunacağız. Dün 
ve bugün temel attığımız veya aç
tığımız müesse!eler, 100 binden 
fazla ton ıarf etmek için kömür 
havzasına yeniden müıteri olmuş· 
tur. Büyük Millet Meclisinin ka
nunlarını ve programlarını tahak
kuk ettirmek ve milletin umumi 
inki§afma bütün kuvvetleriyle ça
lı§mak için milli bankaların gös -
terdikleri gayreti sizin huzurunuz· 
da ve sizinle beraber, bütün mem· 
leketin karşısında takdir etmeyi 
vazife sayıyorum. Her hadise bize 
memlekette sanayi programının 
herkesin sevdiği ve takip ettiği u~ 
mmi ve milli bir ülkü olduğunu 
göstermektedir. 

te Zonguldaktan Gülcemal vapu· lil••nımı••••ı:m-••-

Hiç bir program hu kadar u· 
mumi alaka ve heyecanla kabul 
edilmemi§tir. Bu hal programın 
tahakkuku için en kuvvetli un.sur
dur. iki senedenberi yeni sanayi 
için tasavvur ettiğimiz zamanlar 
saat gibi işlemiştir. lş ankası, 
Sümer Bank ve bütün bu hareket-

ru ile cuma sünü Kunduz orman- lıtanbul yedinci icra. memurlu· 
ları Türk limitet şirketinin kereste ğundan: 

fabrikaıınm ihraç limanı olan Bir borçtan dolayı mahcuı o
Kumcağız iskelesini teşrif buyura- lup parnya çevrilme&İne karar ve· 
caklardır. Pata Hazretleri Baf - rilen büfe, masa, gardırop ve ev 
r yı ve bu meyanda.kereste fahri- efyası 19/ 8/ 934 tarihine müsadif 
kasını ziyaretle tetkıkatta buluna- .. .. t 10 30 dan 12 ye . . pazar gunu saa , 
caklardır. Bafra halkı s.evgılı.haş- , kadar Çengelköyünde Çşngırakh 

k·ı· · · k b" "k hır sevınçle ve ı ımızı ço uyu bostan sokağında 2/ 4 numaralı 

beklemektedir. 1 hanenin önünde açık arttırma su-
Nafıa vekili Ali ve Maliye ve - j retiyle satılacağından taliplerin 

kili Fuat Beyler dahi ayni günde i mezkur c.:.'ıalde hazır buh·n~ ·ak 
Bafrada Batvekil Paşa Hazretle- memura müracaatları · ilan olu-
rine mülaki olacaklardır. nur. (1826) 

_. (Baş tarafı 8 inci aayıfada) 

Veıonra kendiliğinden foto mu • 
habirimizi çağırarak resmimizi 
çekmeıini söyledi. Bu sırada ba
na ringi gösterdi, buyur etti. Ben 
hemen merai yi yapı§tırdım, 

PehlivanlaTın en uzun boylusu 
bize doiru geliyordu, İkimizin 
resim çıkartmamıza alakadar ol • 
muıtu. Mersi yi yapıştırdığımı 

i§İtince ti man ve boyca hemay r 

olduğum pehlivanı galiba beğen -
mediğimi zanneti. Şöylece om· 
zumdan çekti. Ringi gösterdi ve 
gene gali ha: 

- Eğer onunla güreşmek istemi· 
yorsan benimle boy ölçü,... De· 
mek istedi .. 

Şiıman pehlivanla boy ölçüt • 
müttü.m. Bununla da ölçüııem 
ne olurdu sanki.. O beni ringe 

çağırmıftı. Ben de ona itaret et· 
tim. Ringin ~kıi istikametinde 
tenha bir yere ç.ağırdım, yanma 

durdum. İtte boy ölçüıüyorduk. 
Foto muhabirimiz hemen yetitti. 
Resmimizi aldı. El sıkıttık. 

Söylendiğine göre 928 olimpi • 
yadında birinci gelmiş bir pehli -
anla boy ölçütmüttük. Ötekiler -
le de boy ölçüşecektim, ama artık 
yorulmuJtum. • 

Yarın Kara Ali, Rif at, Tekir -
dağlı Hüseyin ve Mülayim pehli
vanlarla güreşecek olan pehlivan· 
ları da yormak istemedim. 

Biz kötede ıresim çıkartırken 

beride halk p~k merak ettiği bu 
adamları yakından görmek iıte
mi,§1 narmaklıklar üzerinden at-

'ff.ı b• "' ~fl)fl fi NliJ """I"" 
}ayarak pehlivanların etratmı aı • 
mıttı. Kimisi pehlivanların kolu· 
nu aıkıyor, kimisi yere eiilerek 

Şuşnig -
-- (Bq tarafı ı inci eayıfada) 

büyük manevralar, 19 ağustosta 

başlıyacak ve 24 ağustosta hitama 
ereceğinden Prensin ziyareti bu 
manevraların tam f a~liy~t halin· 
de olduğu bir zamana teıadüf e -
decektir. 

Avusturya ba§vekilinin Duçc i 
le yapacağı mülakat, ltalyan hü
kumeti için malumat isti~sali nok· 
tasından büyük bir kıymeti haiz 
olacaktır. Filhakika Avusturya 
hükumetinin 25 temmuz. vekayiin
de Almanların mesuliyetine dair 
bir doaya hazırlamakta olduğt· 
söylenmektedir. Avusturya ha! · 
vekili M. Mussolininin hali hazır· 
da Schuschnigg kabinesinin tem · 
sil etmekte olduğu Avusturya iı · 
tiklaline müz~herete kati ıurette 
azmetmiş olduğunu görecektir. B\.· 
müzaheretin ameli !Ck1i ne olaca· 
ğı malum değilse de Mussolini -
Schuıchnigg mülakatı her halde 
kıymetli olacaktır. 

Londra, 15 (A.A.) - Londra 
siyasi mahafilinde mustrrane c!e -
veran eden bir §ayiaya göre M 
Dolfusun ölümü ile neticelenmiş 
olan na:ı:i isyanı doJayıaivle Avus· 
hırya hükfünetinin büyiik cl r · • 

1 
bacaklP.!UUn ~drtıitini .. 
ediyordu. Pehlivanlar ise .... 
ki can.sız bir adam, sanki 
mankendi. Halkın aruıncla 
§ıyor, §urasının, buruınSJI 
masma ehemmiyet vermİJ 
~uayeneden sonra si 

bir münakatadır bqlaclı. 
ce uzaktan fikir •• mütalla 
tenler, pehlivanların y_.aına 
de tetkikleı-ini bitirince id 
nı teyide çalıııyorlardı ••• 
se bir kaç kiti aruında d 
de olacaktı. Bet dakika 
pehUvanlar, boylarma en 
göre taraflar kaUDmıılarclı. 
iae, Çelebi :ıade Sait Bey 
çıktı: 

- Parmaklıkların arkaı 
kilmezseniz pehlianlar ıü 
yecek .... 

Bu ıöz teıirini ıöıterdi. 
bir kımıldama oldu. Herkd 
li yerine çekildi. 

Pehlivanlardan bir kaçı 
atladı. Kafalar hirbirine 
cak derecede öne etildi. el 
selerde şapırdadı. bel, kafa, 
cak kapmaları oldu. On 
kadar bir müddet zarfında 
ri9 miisabakaları yapıldı ve 
ra.... Bedava müıterilere 1 
riş müsabakalarınm hittiii 
rildi, stadyom da bofaldı. 

Dün Taksim stadyomundı 
zeniz yapan güreKller, dü 
runa çıkmış profesyonel p 
lardır. Yarından itibaren 
yomda müsabakalan
caklardır. Bu mUsabakal 
turka süreı yap~ peW' 
mrz da gireceklerdir. 

Güretçilerimize muvaff 
ler .... 

Musolini 
lere m . ntla Avualurya 
ıunun kuvvetini vui miky 
tırmak mezuniyetini talep 
zannolunmaktadır. Ayni 
göre İngiliz, Fran11z ve 
kabineleri böyle bir taleı.. 
bir guna itirazda bulı1111m1J" 
lardır. Hatırlarda olduiu 
Trianon muahedeaini İJQd 
olan devletler aeçen ilk 
M. Dolfuı' e böyle hir m' 
bulunmutlardı. 

Romanyada mattl 
tahrikahna kar 

alınan tedbir 
Pl'ager Prease,. 

Bükreı aansür idareei, • 
mevzular teıbit etmit ve 
hakkında gazetelerde 
mütalealar netri caiz o 
ilan eylemiıtir. Buna 
bundan böyle milfrit 
hareketlere dair fpli 
programların müialt bir 
tasvir ve rnütalea wi....ı 
dil mittir. Bundaa t.atka 
ırk husumeti uyandıradok 
leler ne,ri de ıaralPtla 
mittir. 

J ________ ıs __ t_a __ n~t--··-·_• __ F_,_~ __ ı_e_c_. _•_~_,e __ s_1 ___ '_!a __ n __ ıa .... r_• __ -:""'_ 

lstanbul Nafıa idaresi için lüzumu olan 1 O adet c•"'i.t 
!ıkla abnacakhr. Talip olanlar şeraiti ın1•mak üıer•. at 
MOdUrlüğUne, pazarlığa ~irme'< için de 67.5 liralık te••• r 
buzu ile 20 · 8 - 934 panrt~ı· qünü saat on beşe ka4•r4 Encümene müracaat etmelidir. • t 



başbaşa: 

\1inizde 
Ocalık • 

t1>irn. . 
'İ •ıın annesi ve babası 
ı de bı'l' · · k' h '. ıra:nız ı - er feyı 
• 11! dc"ifd' •rtı· {f ır. 
,. 

12
dc öyleleri var ki, çocuk

"lln · hn· esınden bnba.!mdnn dah~ 
ır. 

tden nı'' •• 1 •• 
\ltıL· 

ll\l si-- c·· h . . Jtı <ı um urıyetın en ye· 
ektepı . 'd' }' .erıne Cl ıyoı-aunuz. 

a.nın · ı · h'l ·ı · · en ı erı l gı ennı ya-
"e aklınıza göre ~ğreniyor· 

a.Ibuic· b 
1 ı azılarımızm anne VC' 

arı, ~thk igleri de ç:>ğalmır 
ii fka he.tka rnc:lc~lcrc girmi:
liU i · . 
. 
1 

Çın bunları bilmezler. 

: llteıler ama, öğrenmek de 
. tr. 

Ü!\k" • 
u !•ındi sizin he• öğrendi-

: Çok güzel, gör.ül aydınla!ı-

~a.nll büyük yarınlar vaade

İrtıdi her öğrendiğinizle, bir
)'a.!Iı adamları matcdebilirsi· 

:1: :Ya, mektepte öğrendikle
•tı, eve döndüğünüz zaman, 

ta.ti( zamanlarında, annele· 
"e babalarınıza öiretiniz. 
lıror muıunuz?. 

ı. de hocalık edebilirsiniz, de
ı l' 
'

1Yorum. 

Öğretiş: 

Neler y()\ 
Olsa! 

Dünyadan pamuk yok olsa, 
insanlar elbisderini yapacak baş· 
ka ıey bulurlar. 

Altın yok olra, bambaıka bir 
m:ıdenden para yapmak mümkün· 
dür. 

Fakat demir yok olıa, itte c 
zaman en büyük güçlük başgöstç· 

rır. 

Yirminci asırda yaııyan insa
nın demire ve çeliğe olan ihti)·a· 

cı büyüktür. 
Şimendifer yollarını, otomo

bil!eri ve çelik gemileri bir yana 
bınkın, insanlar demir sapanda~ 
bile mahr~m kalması büyük fela

k~ttir. 

Eski insanlar, gerçi bronzla 
i~lerini görür!eı·m=ş. Fakat bakır 
\ t. teneke miktarı, bugünkü dün
y amn ahalisinin ihtiyacına yet· 
miyecek kadar azdır. 

Demirsiz dünya, mahvolabilir 
Yerini hiçbir 4eyin tutamıyac~ğ· 
~eylerden biri de tuzdur. Tuz yal· 
r.ı:t; tat için değil, yiyecek madde· 
krini muhafaza etmek, mikrop
lardan korumak için de kullam· 

lır. 
Tuz insanın kanında bile var

\lır. Sağlık için lazım olan ,eydir. 
Cıva madeni de pek kıymetli· 

cir. Cıvadan - hiliyoraunuz -
pek mühim ,eylerde istifade edi -
fü . Barometre, termometre yapı-
' ılr. ll' ,de • • • • 

rıu ınaan hır kere dnaler, Aynaların arkaama crYa •Grti· , anlar 
·· Wdür. Dünyada civa, gittikçe faz-

'kat B .. sonra ezbere bilerek an- ,a kullanılmaktadır, unun ıçın 
&a 'L• k' k ' 1~1 defa kağıt üzerine yaz- fie1.tı da çok yükıe tır • 
~:a.dr..r o deıs ar.ğlamlaıır. Çocuklar için "cıva gibidir,. 
~U"up ·· derler. Her halde çocuklar kadaı 

~ ' ogrendikkrinizi, bir 
'-'de Yem kt h' kıym~tli olduğu ic;İn, cıva ile çocu· 

~c ~ ::n ıonrn ır araya • . 
1~'n! .. .. . . ğu biribirine henzetm• şler. 
t ..... nı:.1.ın, bo§ yahıtlerı- :::- • ıı:::ı.-mn111:1111:mR11ıuu:111:::m:ır-t.: 
' sanki hoc.a · · · · 1 t ı 
'-'eri~ ım:~s:nı~ <:e 1 Meraklı Bilgiler ! 

d 'J 0~n1u:;sunuz gıoı aılem:o: ~ • __ .;_ 
~ a.n ı atınız. r.:::::=wwwwwwaaw:J1111C:::=.m .... -

.. }'lecn d·ı· ·. Hayvanların yaşı 
ti· "'• ı ınız de düzgün ce-
·ı s'· 1 ' oy emeğe alışır! İnsanlarda orta ömür müdde-
t~ dütü ·• k' d h' tinin 70 le 80 araıında olduğum· '•~ıl nun ı, ev e ıç ama 

k. l'nazaınız. Ferah ferah an-

d,ı_ 1111
2. Bu yüzden cesareti· 

tİitt 1. kuvvetlenecek hem erte
' 'Yn' d 1 1 erai hocanıza, daha 

'
: Ya.nlı•aı ·· ·· ·· t tıtıd % z, puruzsuz, - e-

hil •n kıl çeker gibi - ıöy· 
~kıini:ı?. 

~ dan k itk ne azanılıyor?. 

C)~,:te evde küçük bi.r "ho::a,: 
bil !ıuı. Siıden yaşlı olanla-

Qıedikl · · .... · erını ogretıyorsu-

~~ 
1'11ld lllektepte, hocanı2m 
~tt,· ~· evdeymiı gibi kolay-

ltııı· , 
ı ~ld 1 anlatıverme alııkan· 

bt e ediyorsunuz. 
L. ta]~· . 
"l~ı, •nıı adamakıllı pişiyor. 

~ '""· 'bu aktam bir deneyiniz 

'tild 
~- ~il evvelki ıon derste ak· 
~~~rı. ka.lınıtb?. 

•ıe an.lalın 
'-..._ (i;· .. 
~~lüksü~ Amca 

, 8aş .. s.lltf agrısı 
'~~1 a-r~· ., ~ -~ ıgun için bana verdi-
~" Yolc lbu anıca? Şimdiye 
ti,._ en · · h '•ıl ol ıyı ediyedir? 
.\~UYor bu? 
~ "-- S-lnuyayını diye, her ... , ~ 

l'l>r ••• 

söylüyorlar. Tam ve aağlam bir 
bünye ile doğmu§, iyi yaıamı§ sağ 

lık kaidelerine riayet etmit bir 
adam için bu heıap doğru olabi· 
lir. 

Hayvanların hayabnı tetkik e· 
den merak •"-bipleri de her hay· 
vanın vaıati hayat mü·ddetini he 

sap etmitlerdir. Hayvanlar çe§İ . 

çetit dütmanlarla sarılı oldukb.r 
için içlerinde tabii ölümle ölen · 

ler azdır. Bununla beraber her 
cinı hayvar.ın tabii h~yah k..,,-

aene ıiirebi!eceği tesb:t e.:liln:~i v· 
ıu rakamlar meydana çıkmı,ır: 

Fil 151) •;eya 200 sene yaşıyo 

biliyor. Ş:ıhin 162, akbaba 11"' 
kar~al 1C4, kuğu kuıu 102. kc.· ı 
ördek kar;ta papağan kaplur.ıbn· 
ğa 2JO • 300, at etek deve ayı 4f 
50 sene yaıarlar. 

Koyunun vasati ömrü 1 O • 15 
knracnnın 15, domuzun 20 - 30 
köpek ve kurdun 10 - 12, tavıu 

tilkinin 1 O. ulanın 20, - 25, hap· 
lanın 20. kedinin 7 - 9, farenir 
3 ıenedir. 

Böcekleı·in ömrü kııadır. Yal· 
ıiız ba:::ı nevi karıncalar muh:ıfazr 

altında yatarlaraa on sene ya41 · 
yabilirlerınit. 

Hikaye: 

Yırtıcı hayvanla 
döğüş 

/ • _. Bu~~n hikayeıini anlatmak istedi
ı gım Bmnci mülazım Ali Turgut, kan

lr bir ınuI1archeden liOııra, bir Bede,; 
şeyhine esir düştü. 

l~rsa bir zaman sonra harp bit
mişi.i. Esirler arns:::-d ki mübade'e 
baılamık üzere .. ·di C'eyh te B' . . 

.. • .,, • 't ınncı 

y t.,_; hir OlJUn 

muJazıınr bırakıcaktı D~tıa d • 
b" 1 · " ogruıu 

oy c yapınz.k liızım geliyordu; fakat 
yapma:Jr: 

- Onu bırakmıyacağım!. Dedi. 
Muhar~b~de ölen en yakın arkadatla-Bu yeni bir oyundur. :-. -----------= 
rımın ıntıkanıınr Birincı' .. ,. ve elleri üreı-ine yere diz çökQcuktan biri rl!ı>İmde .. - p .. - .. 'b' d" 1 • 

• • •v • • goru.uugu gı ı, ız e11 
den kavı-ail" ve kendıne dogru ~erı elJerini l&enetler yerd t • 

• muıazrm, 

ancak esarette kalmakla ödeyeb'I' ı . ı ır ... , e ya anrn enıesın· 
Yerde yatanın, bafını dik tutie başlar. 

işte böylece, yerde yatanı yerindenliznndır Yoka k · il · 

Bırinci mülazımın bu eaaret gij 
1

• 

lerinde, en iyi arkadaıı, Şeyhin kü -
çük kızı Zeynep oluyordu. Hemen he.r 
akşam, bahçenin kuytu bir köıeainde 
Mülazımın yanına otururdu: ' 

. . · ı , ıre enın e erı kayar. 
tir.. 'databilir::e, balı11 kazanıyor demek· 

Bu, vücudü tetik tutmak için iyi bir ı, 
Fakat, yalnız bir taraflı olmaz. Bok~ ta oı.. 

- 8ana memleketinin hikayeleri • 
ni anlat! .. Derdi. Orada en çok neyi 
hatırlıyorsunuz! .. 

etmek t&zımdır. '{İbi bir ravunt zamanı teıbit 
Mesela bir dakika sonra da, Ötf!ki yere yat. 

Garsonu Olmıyc.. 8 . · ır o LO_K ~NT h~ 
Amerikada çabuk yemek nasıl yeniy._ 

- Küçük kızımı!. En fazla onu 
hatll'lıyorum ! .. 

- Ya onu bir kere daha a-öremez• 
. ' senız ... 

- Ölürüm! .. Kızımı bir kere da
ha göı·ebilmekten ba~ka hiç bir arzum 
yok! .. 

Bu dakikalarda küçük Zeynep ba
tını eğer ve düıünürdü: Biliyordu ki, 

"A .k d d babası Biri . M"1• h' b' merı a a, ünyamn her ye- zeni verirler .. Biraz aıağıdan t&.. ' ncın u.umu ıç ır va-
h •t serbest bırakmıyacakt A k rinden daha ızlı çalışılır, hızlı lını da aldıktan sonra, kartına çı- • .. .. 1

• r asına 
• ?k gozculer koymuıtu. ilk lcaç • 

yürünür:, hızlı yemek yenir,, der• kan, hesap memurudur. Parayı da "satını a d - d k'k d ra ıgı a ı a a, onu 
ler. Bu doğrudur. verdikten ıonra, tepıi elinde doğ- d' '"duracaktı Kend' k d' . • . ıyor1.. · ı en ıne: 

Bakın ıize, Amerikanın, Şika- ruca masala~dan bırıne g~derek, beıt bıilade bir ıey olmalıdır ki, 
go tehrin4eki çabuk yemek lo • l oturup kendı batına yemege baş· hayatımı b. Birinci mülazımı ıer· 
kantalarından birini anlatayım: lanın. satını bulabfü Meseli, bir gün, 

Çabucak İ§İnizi bitirip çıkabi· Böylece, garson :zahmeti, ona iki ay kadar\ kurtarmak fır-
lecelhüa ••Jaaall' yeaaeli IOlranta• dert anlatm .. k zorluklan yoktur. ter hediye ettiler. 

ları,, nda ••otomat,, denilen, ye- İtini kendin yapıp, kendin bi- ilk sünler, küçük <? bir Pan-
meği kendiliğinden veren hi ta- tirirsin. sızdı. Hiç kimseye korku 

yordu. Fakı:t birinci ayın nll\r • 
kım aletler vardır. Orada garaon, yalnız bo .. lan 

r- birdenbire geliıivermiıti: ·-
Parayı eline alırsın, ve yukarki tabakları toplamak içindir. Müt· - Onu bir kafese koymalı) 

delikten attın mı, aıağıki kapak teri ile konu§masına bile ihtiyaç Dediler; bir tehlike çıkarabilir! .. 
açılarak meseli çorba gözüne at- yoktur. Bizde de böyle olıa, iyi Ve her ıeyden daha ziyade kü~ük 
mıısan çorban çıkıverir. midir, dersiniz?. Zeyne~in bayatı için korkuyordular. 

S b · t t) d • k'ld Panterin kafeste mahpus bulundu-e zem, a ını a aynı §e ı e r.:r:-.::::::r.::r.:-.:::=:::::::::mm::::::::=::m 
yedi.kten ıonra i.şin biter. ~:· Egv lenceli Fıkra =.:. ğu dikakı-larda, Zeynep, kafesin et • 

rafından ayrılmıyordu. Bakıtlarında, 
Bır ba•ka çe•ıt lokanta da gene :ı··~ ............ - ... -·•·ı:ı·-······ .............. :.... mutlaka '-apma'- ı'stedı'g··, bı'r ıey bellı' :r ~ ·····-········ ... "....... ............................ .; il 

Amerikada göriilür. Burada uzun Yirmi Paralık idi. Kendi kendine: 
bir tezgah vardır. - Onları birleştirmcliyim! .. Diye 

Tezgahın batından başlıyarak Köyün bakkalına, üç köylü ço- konu,uyoıdu; ikisi de birbirini bekli-
bir tepsi alırsın. lçersine, mesela cuğu gelmitti. yorlar .. 
çorba kısmından çorbanı verirler. Bakkal iyi tabiatlı, mütterilerini Bir gün iyiden iyiye karar verdik-
Geçer, ikinci kısımdan et yeme- sever bir adamdı. ten sonra, yavaı yavaş demir kafese 

T · k .. ·· · doğru ynklaştı. Kapının tokmağını çe· 
ğini alırsın. epıme oyar, uçun- Küçük mütterilerden birı tane 

d d virdi. Panter, yattığı yerde, küçük 
cü kııma geçersin. Ora a a seb- tane satılan sekerlerden yirmi pa· 

'l' Zeynebin hareketlerini takip edİ)'or-

Bulmaca [Nişan J 

lı:ıı-z.da IJır ~ ........ 11.ııo :ın c.. ... -:.1'1 , ... • 

lah atıyor. Amma nereye? 
Karşıdaki noktaları lıirbirine bağ

larsanız, ne olduğu çıkacak. 
Kuş mudur, nedir? 
Yalnız dikkat ediniz ki. nol:talar 

hepsini birbirine r~pt .. !Te:;e l;Jzum 
yoktur. 

Fakat çıkar~:atmız re :::n. bu nok
taların arasındadır. 

En giUel neticeyi ~labilene, hedi
ye vereceğiz:. Hnllcden b'r r-;ıl: <.:;ğer

lerinc de gene mükfıfat Y<ı•-..:ır. 

Bilmece müddeti 15 günC:ür. Bu 
müddetten sonra kab:.ıl olunmaz. 

ralık İstedi. du. Fakat bir dakika içinde, bütün 
Şeker kavanozu üst raftaydı. yırtıcı t.abiati birden bire damarlarına 

Sedirin üstüne çıkıp almak la- ge1mi,fi; parmaklığa doğru yaklaştı; 
zımgeliyordu. Bakkal çocuğun ha- Kapıyı itti. 
tırını kırmadan, aldı. Kavanozu Dışarı çıkmıştı. 
yerine koydu. Bu defa ikinci ço - Ayni dakikada, tenha ve kimsctiz 

gözüken bahçenin nihayetinden bü • 
cuk: 

dedi. Yir- yük bir gürültü iıitildi. Küçük Zey-
- Ben de istiyorum, b" · • ı hazırlanan ne ın uzcnne atı maya 

mi pa.ralık şeker!. pantere <foğru, Birinci Mülazım müt· 
Bak~;al iyi bı. 1Pli bir adamdı. hiş bir t:Üratle atıldı; elinde, Şeyhin 

Fak.at biraz sinirlendi. Ne istedi-
fjini, kavnncz aşağıdayken söyle· 

seydi ya! 

Tel<rar tır:ır..-.mp kavanozu in -
dirdi. verdi. 

Fakat ka·1anc:-:u yerine koyma· 
dan, kurnazlık edip üçüncü çocu· 

ğa sordu: 
- Sen de yirmi paralık şeker 

i~tiyorsun ga'iba .. Öyle mi?. Ha
zır ind'rm=§!:en verevim. 

Ücü.::ıc:.ii r,ocu'k "hayır,. makn· . . 
rnrıda baı;ım tnlladı. 

Bakkal -yeniden zahmc!ler ç.e· 
kerek !:c:.vanr"''' "Cr

0

nP- kc.yduk· 
!an sonra. bu defa çocu'<: 

- Bakkal amca, dedi. Sana on 

pl'\ralık teker verir misin?. 

daima tnşımaıına müsaade ettiği u -
zun ve ıivri uçlu kılıcı gözüküyordu. 
Bir hnmll'de, 7cynep'e panterin ara-
ıına giı-ıniıti; boğuijma uzun sürme
di: Yırtı<"ı hnyvan, Birinci Mülazı • 
mın aynklım dibinde yllhyoı·du. 

.Sarayın kapısında. bu ölüm bo • 
ğuşmasrnı sarı bir benizle takip edt-n 
Bedevi Şeyhi, kollarına doğru atılAn 

küçük çocuğunu Öptü~ Birinci Müli-
zıma: 

- Gidebilirsiniz! .. Dedi. Ne vakit 
nrzu ederseniz! .. 

Birinci Mülazım serbestti. 
Bu~ün. size anlattığım bu hikaye

yi küçük kızının yanında her sene 
büyük bir mcraıimJe Zeynebi hatırlı· 

yan Birinci Mü.i.zımdan, böyle bir 
merasim gecesinde dinledim. 

Ağabey 
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Amerikalı •luhabir Knickerbocker'in ihtisası 

i'! a 1 = J Müellifi : Henri F alk 

1 
'k" . tercüme ettikten \ - Bu barbarlık ... Bu yamyam-Bu u ayeyı . 1 
kl ma EI~ugru"' l Muhsin B. lık ... Bu cınayet. .• 

c:onra a ı ·"' f'l · · "'\ e-

\'ılın gı çen günleri 
Yılın talan ~ünleri 

3. \7 
HO 
14 ~ 

3.18 
ili 
144 

: lrl' , Ertuğn1l Muhsin Bey gelin- - Aziz dostum, ı mınız o ec 

~~' ~~1 hikayeyi Ertuğrul Muhs~n ği'7'·b~ra~;ız sakat yaşasın. <_\ ~_R_ı _._A_D._ Y O -.JL 
Beye ithaf etmek te geldi. Ertug- çını çe,. ~: __ . 
rul Mu'hc:in Bcve ithaf ediyorum. - Pek ala. d" ün- Bu g U n 

· - · Selami İzzet Ba,bata verdik. Beş saat Uf 
dük. Ertesi sabah Lamayara müj-D:>stum Hupnufu uzaktan gör· 

düm. Sinirli sinirli, masanın mer
merinde piyano çalıyor, hazin ha
zin, önndeki vermut - kaasi ka -
dehine bakıyordu. 

deyi verdl.m: 
- lki dekorla üç cün kazan-

lSTANBUL : Ajana ba-
18.SO: Pllk ne,rlyah. 1/e,rtyatı: (Ke

berlerl. 19.SO: Ttlrk mu~e Hayriye, l'IU· 
mat :Slyaı.1 . Az.mi be~'Um Sırn Bey ta
zı-yycn hanımlar.) :Z.30: Nurullah Şe\·kel 

Yaklaştım, enditeli bir ıes a • 
hcngi uydurdum: 

.-- Hayatından memnun görün-

dım. rafından konteranml , .e atUdyo ork~tra· 

A bey tanıfındaa ' - z. ş 

Klzmadım dersem yalan olur. sı . • OVA. tS4G m. 
223 Khı,,•nt.-slklst. - l\luht4-tlf. 21,12: 

_ Eğer prensin ziyafe~i kömür 20,15: : Haberler. n: MuWıabP. n, 
deposunda geçirelim istiyorsa- rıı\k. ; konaerı. za: lHwıahabf'. 2s,u: 

ız : Aıslkl.81. 24: Musah&M. 

n1z, salon·ı l< a1 dmıbiliriz. n. Khz. BtiKREŞ. SM m. m il 1orsun? ., 
l 

Acı acı omuz silkti: vıı - 15 : GUndllz ne,flyatr. 19: Hava 
Doğru du: H f Şaka- np:>nı. 19,03 Kanıık koneer. 20,15 Kon· 

N 1 1 _ Alnv etme upnu .... _ Değilim elbette. ası o u- ... rl feranıı. !0,45: LeoncavoDoaon eııerlnlnden 

1 • nın sırası deg"' il. Yarın "ihtiya bir perd~lk 'Palyaço,, operutyle Mueagnt-rttm? .. Bundan ıonra fi m çevır- , 
O '--'kım evi,, ile kötkteki yat.• . nlıı gene bir JM'rdellk "CavaDeria Ruatlca -

me:'TI.cğe yemin ettim... tur. ua 'h . var mı? ıının na,, operası. 
E'e na da bir vermut - ka11i ıs- dasına t tıyacınız · - - -

D .. "' .. gecesi bal Hasta B Q R S A mat:adı, sonra anlattı: - ugun ' d 1 ~ ~ 
k. · b' · eczahanes'ınde mi gefğın a m - Dinle. Bir kaç tfl ır tır-

k · · h · l el1° nir 1 l i?.:ılmnda vıldı 7. işıttti olanlar üur· 
ket yapr.n•lar. Film çevirme ıstı- i tıyar arı, g 

:r d \' ? J' crinde 15 A~ustosda muamele J?;Örcoler-
yorlarmı ... ReJ'isörlük için bana tedavi e e ım · 

:ı- G" .., .. ,-ı dekorlar kalsın. dir. I Rakamlar kapanış fiatlarını ı(Ssterir. 
müracaat ettiler. ogus ge 1 d "' 

- Pe,_ .ırın hazır an ıeını 1-- nukut (Sataf) 
Sözünü bal ile kestim: . ~ .===="'======.;;;;;!;;;=;;;;;·:.;.;--=d==U 

- İ•ten anlayorlarmıt demek ... 1 Esasen .k ... d ku l lkı 11: .• ~,nydorır• tı3l, - • Vıyııu '<14, -
'll' "K l .. 1 .m ı ısını e rar ar. .... ı 2s. - • Mıı:lrtı ı7, -

_ lltifattan vaz geç. ap an soy ,. h l . . el · • • • l'arl5 110 - • Berlln 47, -
. h .n sa ne erım e çevırırız. • l\\lllno 218, - • Vaısova 24. -

Penresi,, nın senaryosu oıuma Y "' .. .. b' ok 'ıh- • Rrtt"• e ' 18, - d 6 :r • l - arın agır gunu, ır ç ~. • 811 ıpe,ıe ! . -

gitti. Müellifi hot bir genç~. teıar figüran lazım ... AYuç dolusu J • Atl rı a 2s. - • Rllk~s 19, -
ba•ladım. Bir ay zarfında lazım o • A B' .. • Ctrıtv rr ·~4. - • Relgrat !'oi , -

:ı , • I b ld D eşy~ kıra parası lazım... ır gun- " Sofyı sıs . -- • Yohhıt111 36. -
lan san atkar an u um. e d b" d ., ·ı ·? • Amı ter.111 n 84, - • Altıa 9!~. -• H 1 .. e ıter egı mı. ! 
}arı tespit ettım. erıey yo ı;u.. Ş f ki b be ba•la- * Praı: ı oo. - * Mecidiye ll6. ~o 

b h • 1. ı - a a a era r ı,e .,. • ~rothoı'" 3~. • R'9hnr uo -
dı Derken bir sa a , flrY b' ·-=-=~~~-=-"'=-=-==-=--~:====~= 
dUrü Lamayar stüdYO."'ın.ıbı'raızr rım. ,- - Çekler (kap. ea. 18) j 

- Saat yedide hepsini davet et- ...;-=·-;;;;;;========;:::::ı1==---ı11 
züne bakt.ım, cen~5i sordum: mitlim ... ihtiyarlar daha evvel gel ı · ı .ondra tı:ıı.1s • Stot.hlm 3.0664 

"f d • ·• • f'ıitV)Ork 0.803! • Vlyıııı 4tfl:I 
adam 1 a esı gomemnun gö- mişlerdi ... Fakat hastanede ne bir * Paııs J2.06 • ~lıdrlt s.8166 

evvel bana SC?.I? yatak varc>.-, ne de bir iskemle... ı • Mlllno u;r.ı.; • Rcrlln 2,ıı3 ı 
H " • Rrübel 3.38!'i7 • Varşon 4 ~06 

."'!:""" ayr Gelinin yatak odasnda ne karyo- j • Atin~ S3 096.'\ • Bııdapıştr 4.028.ı 1 

rünmÜYfonra görütürüz. la bulduk, ne de bir sedir. • Crcme 2.424 • BUlms 49.4525 

C..Yerdim. Bir köteye çe- d Anlat-
1 

• Sorya 64,77 • nııırıı 3 ı 834 Aksesuareyi çağır ım. • Amaterdanı 1.1121 • Yot.ohamı 'ı?. 6tı64 

-dözü uzalımıyayım, dedi, ma-
tı: • Prag 19, 1437 Mos\ova 1090. 

Onun k,..ar hiç bir Fransız yok
tur ki I rupadaki harp ve ıulh 
'ht" .lerini yakından taüin etme-
1 111' 
.., .uktedir olabilsin. Bir Alman 
~:iklopedisi ondan bahsederken 
arthou'nun askerlik hizmetini 

üç seneye çıkardığından dolayı u

mumi harbin zuhuruna sebebiyet 
verdiğini yazmıftı. Barthon beni 
nezdine kabul ettiği zaman dedi
ki: 

- "Bu iddia yanhttır. Askerlik 
hizmetini üç seneye çıkaran kan
un harbi tahrik etmek demek de
ğildi. Netekim bugün de müdafa
aya hazırlanmamız bir harp tahri· 
ki sayılamaz. 

Biz Almanların askeri kuvvet
lerini fevka)ade arttırdıklarını ha 
ber almıtbk. Bizim için kendi kuv 
vetlerimizi de arttırmaktan baıka 
bir çare kalmamıtbr, Ben memle
ketimin müdafaa vasıtalarını art
tırdığımdan dolayı utanmam için 
hiç bir sebep yoktur. Bahusus onu 
takip eden hidiıelerin bu müda
faa vasıtalarına nekadar ihtiyacı
mız olduğunu isbat ettikten sonra 
bilakis, Fransayı mütehammil bir 
mağlubiyetten kurtaran bir kanu
nun meydana gelmesine çahtlı· 
ğımdan dolayı iftihar ederim. 

Bugün de askeri hizmetin bir 
aeneden 18 aya çıkarılması lüzu
mundan bahsolunuyor. Fakat zan 
netmem ki buna ıimdiden ihtiyaç 
duyulıun. Biz hazırız. Harp iste
miyoruz, fakat aeline, bizi hazır 

bulacaktır. 

Fakat M. Barthou ba§ka bir 
noktai nazardan 1914 ile 1934 se
neleri arumdaki mütabeheti pek 
tehlikeli buluyor, diyor ki: 

- "Geçen sene haftalık mecmu 

alarımızdan birisinde Avrupanın 
vaziyetini nasıl gördüiüm~ yaz-

mı§lım. Bu makalemde hiç 
sa 1934 senesi nihayetine 
bir harp olması ihtimali 

olmadığını söylemittim. 
rim 'i o makalede bahsett' 
mütalaamı mu haf aza et 
kin yoktur. 

Niçin? Bunun aehebi 
Bunu bir sözle hulasa 

"Avusturya,, dememiz r 
lir. 1934 deki Avusturya 

ile 1914 deki Sırbistan 

arasında fayanı dikkat bit 

yit vardır. Ozama SırbistJ' 
turya Macaristan taraf ırıd 
dit ediliyordu. Rusya ise S 
istiklalinin muhafazasındl 
ediyordu. Bu ihtilaf 'um~ 
sebep oldu. Bugün Avu 
iıtiklili Almanya tarafın 

dti ediliyor. Diğer tara 
yük devletlerle küçük itilif 

turya istiklalinin muhaf 
11rar ediyorlar. Sırbistanl• 
turya arasındaki bu müt• 
ditelidir.Herhalde 1934 te 
mıyacağını kat'i olarak 

den tahmin etmeğe imkiJI 
Fakat, bununla berabe' 

betten 1934de de harp o 
ğını ümit etmek kabildir· 

lnıiltre, Fransa ve ltaly• 
leri tarafından Avusturya 
ıine dair Almanyaya veril 
terek notayı dütünüyoruıt" 

Bu nota kısa idi. Haki 
cümleden ibaret bulunuy 
kat bana kalırsa senelerde' 
vukua gelen en mühim di 
hadise idi. Çünkü Avrupl 
için hayati bir ehemmiyeti 
lan bir meselede üç dev\ 
tehit olduklarını gösteriY 

- Kira ile eıya veren mağaza- ·- ·- E 5 H A M _J 
ya on beş gündür borcumuz öden- 1 '~=======.::::::======= •• l t • •ı • 

E 1 . 1$ Bankası 9.10 l'trt:os -.110 1 s ee e tor eş ırı l memit··· tYa arı gelıren, parayı I\ Anadolu 27.3~ <;ımeııto u . ıt. ı:ı 1 • .,,.arı mo 
almayınca, e§yaları bırakmama- Reji - oo Uayoa Dtl -.oo U V 

-vaziyetimiz f enalaftı. 
- Fena haber ... Paranız hazır 

değil miydi? 

- Hazır sanıyorduk, bize kre
di yapacak olan bankanın vaziye
ti fena18§mıf ... Buna rağmen fil
mi tamamlamaja çalııacağız. Fa· 
kat azizim Hupnuf iktisat edecek
siniz. Mümkün olduğu kadar kı
saltınız, hulasa ediniz ... 

Dedim ki: 

- Ben zaten kısalttım. "Kap
lan pençere,, kedi tırnağı gibi bir 
ıey kaldı. 

- Bir kaç dekor atamaz mısı
nız? 

- imkanı yok. 

- Sinemada imkinsız bir fey 
yoktur •.• Bu itte hepimizin men
faati var. Aziz dostum (aziz dos
tu oluvermittim) bir gayret edi
niz. Müellifi derhal çağırtınız ... 
ismi neydi? 

-Brutvat. 
- Brutvala haber yollayın. Bat 

b&§a verin. Filme, asgari para sar
f edilecek bir tekil verin ve çabuk 
bitirin. 

- BitinnelC kolay.. Ama ya· 
nm yamalak değil. 

- Ben ıizin meharetinize gü
veniyorum. ister misiniz ben kısal 
tayım? 

- lıte bunu liat'iyyen istemem. 
- Bu miltkül vaziyetimi nazan 

dikkate alıp razı olacağmıza e· 
mindim. ~it t•11r ......... Yann ...... 

Brutvala meseleyi açlığım za. 
man ne hale girdiğini tasavvur e
~rsin: 

11 tenbih edilmif. Veznedar yoktu ~ır. llayrtye IM O ~arı De!. - .oo 
Mtrktz Rankası !1!1,-· Balya -,Ol 

Muhasebeci tediye emri alma- u. Slgona -.oo ~arı m. ecu -.oo 
mı§ ... Adam ~~yaları alıp gltti 1 Bomontı • ı:ı.~ o Telefon -00 

Telefona sarıldım. B~ e mada ~-fatlkrazlar - tahvlller 
La:nayar gel .H. Daha !..ru sorma- I ~.::::-·=----=::;;;--:-.;:;.---==--======~ 
dan 

0 
boyun büktü: • t93JTUrk nor.I 28.40 Elektrik -.00 

• , • il !7,3~ Tramvıv 
- Ne yapayım ... Dünyanın en _ .. _ 111 17.5~ Rıhunı 

- .oo 

ıüzel filmi için, cepte bulunan ı lsukrtıı Dıhlll ı 94,50 
• Ergaııl lstlkraıı 96 2~ 

para sarfedilir... Bizım mağaza I 
1928 Mü A. - ,00 

-.a> 
Aaadola ı 48 00 
Acadohı il 48.00 
'*'aadota nı - .00 
;\lDıussll A 49,00 kafa tuttu. Fakat kaybedecek za • oııdat -.oo 

manımız yok. Ayakta çeviririz, o - .. ...-... ;;..;;;-.-;;;;;;;_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiillllll 

(Ba,tarafı 9 uncu aayıfada) 

lamaia mahsus halkalar. ve ke
ten bezinden mamul yemliklerle 
birer ahır ıekline aokulmuttu. A
rabanın açık olan kısmı bir tel 
örgü ile örtülmüıtü. Bu tel örgü 
hayvanlara emniyet hissi vermek 
ve dı§arıya sıçramalarına mani 
olmak içindi. Arabanın arkasın
da kapı, endirilip kaldırılabilecek 

lur biter. 
Gürledim: 

-Hastane koğuşunda, hastalar 

zı ic.ra memurları müzayedeye çı- bir tarzda imal olunmuıtu ve bu 
kardı. Fakat hakiki aıkın e§yaya, sayede hayvanların tahmil ve tah· 
koltuğa, kanapeye, yatağa ihtiya- liyesi esnasmda rampa vazifesi 

ayakta dolatır mı? 
- Brutval düzeltir. Bir şey uy

durur ... Eğer bu kadarcık bi r şeyi 
yapamazsa, müellif diye geçinme
sin. 

Brutval haykırmağa ba,Iadı: 
- Hastalar, koğu§la neden a

yakta dola,ıyorlar ! ... 
Şurdan, burdan bir iki iskemle 

bulduk. Kapıcının demir karyola
sını getirdik ... Brutval izah etti. 
Doktoru föyle konuıturdu: 

- Asıl tedavi hastayı iyi oldu
ğuna ikna etmektir. Haslalarr.m, 
gençle!tiklerine kani oldular. Eş -
yaları pencereden attılar. Yerleri
ne jimnastik aletleri istiyorlar. 

Lamayar hayran oldu. 
- Ala, mükemmel, enfes, hari

kulade •.. elin odası için ne yapa· 
caksınız? 

BrutvAl izah etti. Damadı şöy

le konuşturdu: 
- Bu sabah tekmil eşyalarımı-

er yoktur... . görüyordu. 

Gelin tasdik eder. Keseriz. Eski harp malzemesinden iba -
Müellif kapıyı çarpıp giderken ret olan kamyon kolu eski 4 ıilin-

Lamayar: dirli Liberty motörlerile müceh • 
- Bundan ili.sı can sağlığı de- bezdi ve saatte azami 21 kilomet-

di. re ıüratle gidebilirdi. Bu kamyon 
l; te azizim o filmi böyle çevir- koluna yeni arabalar, meseli mo-

dim. Mundan sonra tövbe.. h 
törlettirilmiş yeni sahra topu, sa -

ıc: •• 

Bir kaç hafta sonra Hupnufu 
gördüm. 

- Kaplan pençesi ne oldu? 
- Gazetelerde okumadın mı? 

Dehşetli muvaffak olmuıuz ... Müt 
hiş rağbet gördü... Münekkitler, 
sütun sütun yazı yazıyorlar. Fan· 
tazyalı sahnelerin birbirine tezat 
teşkil etmeleri, itin dramatik tara· 
fınr vüzuhla meydana koyuyor· 
muf ..• Descartes - (dekart) m le 
Discour de la Methode'mı filme 
çekmek niyetindeyim. Eğer De
karu komiğe çıkarırsam, muvaf -
fak olacağım muhakkaktır! •• 

ra mutvağı, sıhhiye ve fen kıtaatı 
aletlerine mahsus arabalar ve bir 

de telsiz teıiaatı taııyan araba 
terfik edilmitti. Tecrübe için ya
pılan bu yürüyüf muhtelif yollar
dan geçilmek tartiyle 868 kilo -

metre devam etmittir. 200 zabit 
ve nefer ile 170 hayvan için la • 
zım olan on ıünlük erzak ve yem 
berabere alınmıttır. Efrat teçhi -
zat ve erzakı yanında olmak üze
re sekiz kiti olarak kamyonl~ra 
verle"t1r11mi .. tL Yalnız cephane 

harp hal: ' ' ~ lazr.m QJacak . mik -
tarda değildi. 

Bu yürüyÜf hakkınd• 
haber!ere bakılacak olur-" 
rın kısmen müsait olma ~ 
men eski tarzda hayvıO 
edilen süratin hiç ol 
misli kazanılmııtır. Biilii' 
esnasında 46878 litre 
muharrike sarfedilmiştir~ 
ki 2,4 kilometreye yuvar

1 4,5 litre isabet ediyor. 
çok teknik mütkülit çık 
kat 170 hayvan için y• 
beygir hariç olmak üzere 

., . . 868 ~ at verı .memıttır. il 
katedildikten sonra bo

1 

binerek 21 kilometre daJI' 
tir. Efradın ve ha 
yorulmadıkları anlaşılrO 

Bölük kumandanın•~ i' 
raporun sonunda süvari~ 
letlirilmeıi arzuya ,af i' 
en iyi hareket metafesi .. 
563 kilometre araııınd• 
ğu söylenmektedir. "4' 
ziyette olan askeri isl•;,ı 
rafında hududun nez• 
bulundurulması için 111 

mit süvari kılc:atı ço1'. 

im it. Fakat motörletl: 
vari lotalannm büyük 
rü vardır ki o da bi'IUJ' 
kolunun 7 kilometre u 
olmasıdır. Bu nokı.İ 
düıünülecek olursa sil~ 
rının motörleştirilmeıi~ 
tereddütle kar~ılanaC 

keyfi)"ettir, 



HAFTALIK 

Radqo Programı l 
19 A§ustos Pa::!ar 

llrANnm..: 
itd.11,aoı PWr :qrl)'&tı, 19,!0: Ajau haber
llt 11.IOc !l'Oıtı: mua1kl Dfllrlyaı., (Kema.. 
V ~~ Xmut Clemll, Mazatter beyler ve 
eclbtı, Vc&a. R1za b&nnnlar.) 

~~ Ate, • ıtlnet kltıblbıden naklen kon
----. %1.SOı Orkmtra bnpJıc proçam. 

S'8 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 
21,15: Bud&pefte hayvanat bahÇP.alnden 

-..S.ı llılMmpbda (Oa...ntma Raltlcana 
::-- (Harta NemcUıla lftlraklle) 21.15: 
~er. %Ul5: 8lpn mmlklsl. 

221 Klız. VA.BŞOVA, lW m. 
l!w le.ta: Dam mosDd. Muhtellf. 21.U: 8o

t.c-uım komer. 21.&5: llUerltır. %!: 
~ ıs.ao: Bat1f mullld n dana par
c.Jan. - Mııııahabe. 24.03: Dana musikisi. 

ba Kbz. Bl'mREŞ, SM m. 
~lS: Boınm mnatldal. - Musahabe. 19.0IS 
'1 llJlıaDdsl. 20.SO: Konfcraruı. 21.llS: 

Clka :nnutklıl. - Spor. 2!.10: :Romen mu. 
:::· 2!: Haberltır • .2S.SO: Llodol kaplı<'a-

4an Mklmı kon~. 
'785 Khz.LEtPzt G 882 m. 

ttt!ıl.35: Operetlerden parçalar. 29.25: Ak. 

2 
ite. 20.•o: Spor. 21: Akpm musfktııl. 

&: llabeı'ler. - Spor. 2S.50: Gece muaD<lsJ. 
3eı Khz. '1TANA, 507 m. 
21.05: Burıgart.endMı naklen ııeufonlk 

~on9er, 2S: Alqam moılktıl. 2S.SO: Haber
er - Kon11P.rln dnamr. 21.•o: l'IAk. 

20 A§uatoa Pazartesi 
ISTA~"BUL: 
18.ao: Fran11ı.ca den. Hı Dr. All ŞtıkrU 

bty taratmdan konferans. 19.SO: 'Ittrk musl
ld neertyatı: (P'.JcN!m, Ru,en, Cevdet, Şe • 
l'f)f, lbrahlm beyler 'Ve Veclre hanım.) 
21.ıo: Ajanı "" borıa haberleri. 21.so: Bed
l'fye ltruıım hanımın l5tırakJ~·le <'BZ ve tan. 
Co orkestnlın. 

5U Khz. BtiDAPEŞT!.:, MO m. 
20.10: Radyo tiyatrosu. ''Kral stetan .. 

2%,10: Haberler. 2%.40: Opera orkeatraaı. 28: 
lran rnıutldsl. 

2!S Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
21,12: Hafif muıılkt. 21~0: Haberler, %1.12 

l>opnıer orkestra kOJltlerl. 23: Umınat har
bin fllnr. 25.15: Hafif musiki ve danı par
~. 

1%3 Khz. B~, H4 nı. 
la - 15 Gftndlts nfllriyatı. 19.05: Karqlk 

~aer. 20: Konferans. 20.15: Konserin de • 
"ını. 21: Konferans. 21.US: 04a muslkl!I. 
:tl,u: Mtt!ahabc. ft.SO: Keman ıolo. 2S: 
11.herıer. 28.SO: Kah\"ehanq konecrl. 

'lla Khz. LEIPZtG, 382 m. 

2 
19.ıo: Karqık neırtyat. 20.s3: Musahahf-, 

O,li4: KtUtur propaganl'lam. 21: &!rgldf!n 
naJdt. 23.ıo: Haberler, BJKlr. 

li92 lhlz. '11'A?ıı"A, l50'7 m. 
20..tıS: Babcrlcr. 20.45: Akttlallte. 21: Ku

::ot konseri. 2%: St Stefan gecesi. mUt.cakL 
., l«an muslklsl. (Budapeıtteden nakli .) 
"'3•15: Org kon!W'rl. !4.45: l'llk. 

21 A§uatos !5eh 
il'STANBUJ.: 
18.tO: l"llk neerlyatı. 19: Melllt Cemli h 

~metan Çocuklara maııul, 19.SO: Tilrk 
~Ualkı ne,rlyatı. (Etüdyo uz heyı>ti ve IU· 
~t b(.y Belma., Mrhllka, hanımlar.) 21.20: 
' lana vo bona haberleri. 21.SO: Stüdyo 
Orkestrası. 

~ Khz. BUDAPEŞTIC, 550 m. 

11
16-'5: Budapeşto kon9CT orkr.ııt~ı. 2%: 
llbcrJer. 2%.M: Slgıın musikisi. 23."5: Rn,._ 

~raporu, !S.%0: \'lyolonıel konaerl. 2. 
1 nıualklsl. 

:tıs Kh1~ VARŞOVA 1H5 m. 

1 ıo.15: Piyano muıılklsJ. - Muahalıt'. 21. 
21 l'IAk (tapımı) - Mnsahabc-. 21.55: Vl-
~lldan naklen Polonya musikisi. ::!S"'IO: 

Olıferal)s. 2s.•ıs: Danı plAklBTr. 

12& Ktız. B'UKREŞ B64 m. 
le 11 • 111 Gtlndilr; n~rtyab. 19.0IS:Karışık 
tcoaae.r. 20.80: Unh.·rrıılte . 20.40: Pllk. 21: 
~ns. 21.115: Senfonik konser. 22: ::\I•· 
fi 22.115: Senfonik konRrin &-\'llmJ. 2S 
~rler. 28.SO: Pllk. 

1'73 Klı 
2 

ı. J.EtPZIG, S8Z m. 
l1 l: llaberler. :!1.10: Saar. 21.S:S: MIHI n,..
~ 2!: Senfonik akıam kon1erl. 23.20: 
ıı..._ rter. 2S.SO: BeetlıOTenln CRrlerlndt>n 

t.lar. 

~ Khı. VlYAN~, 50'7 m. 
'tl.ai,IO: Daberler. 20.40: Radyo orkestnun. 
~.ao'. lWUlalıabe. 2S.05: tktıııacll neerlyat. 
Yat. • lla'berler. 2S.:SO: E8)M'rantO<"a nf!frf. 
ltotı %t: \'lyelonwel lcon11ert. 2'.16: ~ 

ler1. 

1~2 Aiuatoa Çar,amba 
.ı\ 1' "BUL. 

1S.so. p · 
tıhtro · rnnAıxca dt'rıı. 19: Monolog tehJr 
:t\tk !IU artistlerinden Muammer bey. 19." 
Get, l\f hıUllJkl ncarlyatı. (Ekrem Ru~rn, Ce\'. 
~ Ultata beyler ve Veelbe, SPmlha, ha
tJ.ao. ), 21.20: AJuı• ve borsa haberler! . 

· 8ttıdyo caz ve tango orketıtruı. 
'43 kbz Btm l0.30. • APEŞTE, MO m. 

"httat. Zt Slltdyo ttyatı-ostı. 21.t:S: Dans mu· 
:aetetı .&IS: Haberler. 22.415: l'aylı sular 
.. ' 2S.30: Pllk. 24.SO: Sigan mu8lklsl. 

tı.11~lı&. VAıtşo\'A, 11145 m. 
~ ll'anr nmsnct, mnndolln orkf'Stra111. 
~lat le· ll.12: l'fynno - keman - tagnnnlll 

' onaerı. 23.13: Dans musikisi. 23.16: 
hllıllktaı. 

5!S Klız. B'VJauı;Ş, SM m. 
18 • 15 Gtındtız neertyatı. 19.0ll: Batu 

mualld. 20: Konferans. 20.US: Radyo orkes
tra.ar. 21: Konfera.Q. 21.15: VJyolonııel kon. 
ııert. ıu.a: Konferans. 2%: TagannI. n.so: 
Karqık llOlo konferau. 22: rapımJ. nsG:. 
Karrılk aolo 2S: Haberler. 2S.SO: Kahvehane 
konseri. 

5'75 Km. LElPZtG, 8S! m. 
19.20: MancloHn muaUdııL 20: ~: Der 

Brave Menach clenkt an •lh aelbR zoletr;t,,. 
20.SO: Yeni Tttrklye (~nt Dr. Herbert 
Dacl& t&ratmdan konferans.) 21: 11.aberler. 
21.10: Dana mmDdsl. 2S.20: Baherler. 

59t, Khz. ViYANA, 50'7 m. 
20.fO: ll&berler ve saire. 22: Polonya 

nıuslldsl. 2S.SO: Haberler. H.60: Oda musi
ki~. 2t,80: Gece moalklsl (pllk). 

23 A~utstos Periembe 
1STAI"ıı'BUL: 

18.IO: l'IAk netrlyatı. 19.%0: Ajanı ha
bf'rlerf. 19.SO: Törk muıılkl neırfyat. (Kemal 
Niyazi, Az.mi Bflyll'ır ve Hayriye Müzt>yyen 
hanımlar. 21: &-llm Sırn bey tarafmdan 
konferanı. 21.SO: Nnnıllah Şt>vkt>t bt>y tara
fından tagannl ,.e attıdyo orkeııtra.ıı. 

5'5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21.15: Salzburgtann&klJ • 2S.05: Son habf'r

Jer. 2S.l5: Slgan muılklsl. U.15: Dana mu
ılktal. 

2ıs Khz. VARŞO\'A, 1145 m. 
20.U: Operet ve serenatlar. - Musahabe 

ıt,12: Piyano orkeaart ve tagannlll hafif 
musiki. - Haberler, 2!.15: PopüJıır konııe • 
rl. (tagannlll) 2S: Mnııahahf-A 2S.15: Dan11 
muafldıl. 

8H: Klaz. BtlKREŞ, SM m. 
ıs • 13 gUndUı: ne,rıyatı. 10.M: Karrıık or. 
kestra konseri. 20.15: tlnlvrrılt4'. 20.45: 
J.eon KaTiaonun "Palyaço., ve opemlıın. 

17Z m. Kbs LEtPzlG, 82S m. 
20.85: Konf!!ranS. 21: Haberler. 21.10: :Sr.

şe11 muıılkl, kar"ık neşriyat. :28.20: Haber
ler. 

m IOlz. vtY ANA. &0ı m. 
20.05: Haberler. 20.%5: FIS~'ton, %1.15: Vi

yana fllharmonlk takmıı. 2S.05: Radyo or • 
keetraST. 2S.SO: Haberler. !IU5: Konserin 
dP.vamr. %4.41S: Ge<'e muıılklıl. (l'IAk). 

24 Aiuatoa Cuma 
1STANBUL: 

JIUO: l'l&k netrfyatl. 19.20: AJıuı11 h.s • 
berlr.rl. 19.SO: Tlrk musiki n~rlyatı. (Ek
rem Ruşrn, 0.-vdet beyler ve 'Ve<'lht-, :Sl'dL 
me, NaıAnJ:ı:rtdıın ha.n1mla1 0\.Tfk rft>ndl). 
ll:'!J ~ ~ ~ . ha• ._L sı.&o: 
Radyo örkei.truı lü&tmlGD hıi.hr ınuılkl. 

545 Khz, BUDAPEŞTJI.:. 550 m. 
ıo.•ıs: Llaztln nadiren çalman eııerlerlndrıı 

piyano konMı.rL ıı.~: Haberler. 2Z: Ppera 
okerstnun. :?S.115: Ha\·a raporu. 2S.t0: Plllk. 

24: Slgan muılkbl. 

22S: Kln:. ''ARŞOVA, lSt5 m. 
20.15: Plyaııo refakatiyle "arkılar. 20.SS: 

MAk, 20.llO: ~or. 21.12: Senfonik orkrııtrn. 

kon!M'rl. 21~0: Haberler vıı. 22.12: &-nt,.~· 
knnııerfn de\-amı. ıs: Mııııftha~. %8.1:>: Dans 
mutlklıl. 

821 Khz. BtlKREŞ, S6' m. 
18 - 15 GUndUz n('3rl~·ntı. 19.0:S: Opera par

çalan. 20. Konf«-ranıı. 20.15: Kon!lf'rln deva
mı. 21: Konff!rans. 21.15: K Şeman - gitar 
konaerl. 21M: Musahabe. 2%: Tagannl (fran. 
sız mualklıl.) 22.!0: l'lı\k . 23: Habrrler. 
2s;so: Kahveh1U1e konscrt. 

8'75 Khr- ınnto, 8S! m. 
21: Haberler. 21.10: Ne&t-11 hafif mnıılk.1 

22.10: Temııll. 2S.20: Hahf-rlt'r. 28.05: Gr.ce 

muıılklal. 

ıs92 Khr. \1YANA, M'7 m. 
20.SO: Radyo orkutraar. 21.S:S: "Bunbu. 

ry., lıılmll O&kar \'lldenln eseri piyes. 2S.15: 
H"oorlrr. 28.S:S: Kua~t lrnnserl. 24.M: Gl'
ce kon!l<'rl. (pllk) 

25 A~uatos Cumartesi 
tSTA:\BUI,: 
18.SO: Pllk nf!,rlyatı. 19: Fransızca. der"!. 

19.SO: Tiirk musiki nctrı~·atı. (FahJre ha • 
nrm Refik, Fikret beyler). 21 : Eşref ŞPfik 
bf-y tarafından konreranıı. 21.llO: TanJ'O ca7. 
\'tı studyo orkeııtra111. 

5'5 Khr.. BUDAPEŞTE. 550 m. 
21: Operf:tlflrdt':n parealar. H.%0: Haber 

ler. 22.o&O: Rl«Ut mualldal. ıa.10: R8\'a ra -
poru. 21.50: Bertha salon takımı. 

228 Khz. \'ARŞO\'A lS.f.:> m. 
20.15: Danıı pllkları. 20.SO: Spor. ::· 

Clıoplnln ıır.erlerlnclen pa~abr. %1.SO: Kon
terans. 21.•5: Piyano retakatlyle şarkılar. 

2!: Musahaoo. 2%.12: TagannUI orkf'stra kon. 
M'rf. 

82S Khz. BtlKREŞ, 364 m. 
l8 _ 15: Gtlndllz Mfrlyatr. 10.50: Kanşık 

mruılkl. 28.SO: nnıvenlte. 20.43: PlAk. 21: 
Konfrran11. 21.ll'I: Opera par('aları. 22: Poıta 
kutmıu. 22.20: Radyo orkf'struı. 2!1.SO: Kah 
\·elıane konseri. 

3'75 Khz. ulpdıt 832 m. 
20: Latıta refakatlle prld l'nrsya halk 

ıarkılan. 20.16: MuaahıLbe. 20.M: KWfür 
prOpaJrandası. 21: Haberler. 21.10: Musaba· 
be. 21.15: Hallf'den nakli (karıtık nc.,ri~·at). 

2~.20: Rabf'rlr.r. !S~: Of'CC mu<ıfkhıl. 

K9! Khı. \1\'A • \ , M'T m. 
:!9,lö: "Donju:ın., ı .. ımıı 1\loznrtın <'!!erit· . 

rindt>n opera. 23.SO: Raberl<'r. 2S.50: 0e<'r 
kon.eri. 

1!" - VAKiT l 6 AÖUSTOS 934!!m!ll!'! 

BU 
Maymun guddesi aşnsi e genç
leşenler maymunlaşıyor mu? 
Aşılanan bir ihti-

•• yar, maymun go-
rünce, çıldırdı 

"Novoati,, gazeteıi yazıyor: 
"Budape§tede, Voronov metot· 

lariyle gençleıtirilen bir liıe ho -
caıın1n macerası bütün Macariı -
tanda buyük bir alaka uyandır
mıttır. 

Budapeftede oturan mütekait 
liıe hocalarından Yoıip Sinkoviç, 
Budapeftede Voronov ameliyatla
rı yapan aanatoryoma müracaat 
ederek gençletmek iıtediğini ıöy
lemif, Voronovun talebelerinden 
Macar profesörü Nemeı Nagy bir 
tecrübe olsun diye yetmit beş ya· 
şmda olan bu zatı ameliyat etme· 
ğe razi olmu§tur. 

Ameliyat çok muvaffakiyetli 
olmuş ve ihtiyar muallim, eıki er· 
keklik kuvvetine kavutmuıtur. 
Mütekait muallim bundan aonra 
geçen üç sene zarfında kendini 
ihtiyarlıktan kurtaran prof eıörü 
sık sık ziyaret etmif, te§ekkürleri
ni bildirmittir. 

Ameliyat yapan profeaör, Voro
nov aııaı yalnız üç sene devam et
tiğinden üç ıene geçtiği zaman 
ihtiyarın gelmez olduğunu görün
ce merak ederek tahkikata başla· 
mış ve muallimin bir gün Buda • 
p.pe hayvaııal habçeıinde ııezer· 
ken, maymunlann bulunduiu ka· 
feı önünden geçerken anıızın ak
lını bozduğunu ve bir maymun 
çevikliğiyle gelene geçene hücum 
ettiğini, bundan sonra da haıtala· 
narak öldüğünü öğrenmiştir. 

ihtiyar Profesörün cenaze -
sinde yapılan ameliyan neticeıin· 
de "Demetia Seniliı,, denilen deli
liğe tutulduğu anlatılmııtır. Bu da 
ihtiyarlarda sık ıık görülen "ihti
yarlık deliliği,, dir. 

Gençlettirilen muallimin ailesi 
ameliyattan ıonra profesörde gö -
rülen değitiklikler hakkında şu 
tafıilitı vermittir: 

"ihtiyar, aile erkanının malu -
matı olmadan gizlice ameliyat ol
muttur. Profesöre, Habeşiıtanda 
yatıyan "Papio Hamdrigaı,. cin
sinden bir maymunun uzviyetleri 
aıılanmıttır. Ameliyattan ıonra 
bir müddet ihtiyar kendisini çok 
taze ve vücudünü çok elastikiyet 
peyda etmit hi11ediyordu. Fakat 
bunlar uzun zaman devam etme -
miı ve aile efradı, ihtiyarda ne • 
den ileri geldiğini kestiremedik • 
leri bazı değişiklikler görmeğe 
b'aılam19lardır. Hırçınlaşmıf, ba· 
yağiletmit ve neşesizleşmittir. 

Vaktiyle pereıtiı ederceıine 

sevdiği kızına kartı ağıza alın· 
maz sözleri ıarfetmeğe batlamıf • 
tır. ihtiyar genç, ıandaliyeye o -
turamamağa ve başını iki dizi a
raıına alarak oturmağa, karyo • 
ladan bahsedillnce tahammül et • 
memeğe, yerde yatmağa başla • 
mıthr. 

Yemek yerken çatal ve bıçak -
ları atıyor, elJeriyle yiyordu. Za • 
vaHı ihtiyar, böyle bir buhran a -
nmda hayvanat bahçesinden ge -

ccrken ra,,,,,,,.._l .,.,.. röriin~... ta· 

mamen mayımunlatmıt ~e kendini 
yere atarak ölmüttür. 

Beş milyon 
mai oHarn su 

terlnne 
bendli 

Yukarıdaki resimde görülen su milyon lngiliz lirasına mal ol.muş· 
bendi, Hindistanın Madraı eyale- tur. Metur bendinin, dünyanın 
tinde İJl.!a edilmiştir. lsmi Met ur en bü:> ük su bentlerinden birisi 
bendidir. Bu bendin inşaatı ge· 1 olduğu söylenmektedir. 
çenlerde bittiğinden Hindistan Yakında inşası hitam bulacak 
umumi valisi olan Sir George olan Ankarn civarındaki Çubuk 
Staley huzurunda küşat resmi ya· bendi de dünyanın en büyük beI'!t
p1lmııtır. leri sırL'.sına geçecektir. C•Jhl1k 

Bendin intasına 1924 senesinde bendi dört senedenberi inşa edil
baılanmıf, it bu seneye kadar de- mektedir. Şimdiye kadar bu b"rıt 

vam etmİ§tir. On senede bitirilen ıçın sarfettiğimiz paralar dört 
bu bent Madras hükumetine beş milyon liraya yak' · - - ' ""<ln. 

190 metre irtifada çalışatt adam! 

Birçok sanat erbabı vardıır ki ı 190 metre yi.iksekliğinde biı bınu
vazifeJerini, bizim minareleıin nın en üst katında bulunan ve ge
alemlerine kurşun levha döşiyen ce]eri elektrikle aydınlatılan mn
ustalar gibi, hayatlarını yüksek- azzaın bir saatin bozulan hir ~ m
lerde çalışmak ve her an tehlikeye pulünü c~ r~unnel\1e meşgul hu
maruz kalmak suretiyle ifaya mec- Junuyor. Çok meyilli bir satıh ii -
burdurlar. Bu işçilerden birisini zerinde göriilen bu i~in ehemmi
de yukarıdaki resimde göıiiyorsu- ı yetsizliği nisbetinde elektrik u.:;ta
nuz. Bu adam bir elektrik usta~ı · sının maruz bulımdu~u hayat t(lh
dır. Aınerikada altmış katlı ve likesi de hi.iyüktiir. 

············································~·············································· 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mii.düriüğünden. 

Dört kalem it!Afıfir malzemesi şartnmesi mucibince açık mı· 

nakaaaya konulmuıtur. Münakasa 25 Ağustos 1934 tarihine müsadif 

Cumartesi günü saat on dörtte Galata'da Kara Mustafa P<>şa 
sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkeıinde müteşekkil 

komisyonda yapılacağmdan isteyenlerin şartnamelerini görmek 
iiı:ere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

Ayniyat Muhas:bi Mu'ullüğüne veya mezl<iir Merkez Bt:ştn '>a be· 
tine müracaatları. (43 J 8) 



Ankara Yüksek Ziraat 
f nstitüsü Re~törlülün~en: 

1 : Bu ıenc Yüksek Zıraat Enstıtüsünün Baytar, Ziraat ve 
Orman FakOltelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nibari 
erkek ve lcıı talebe alınacaktır. K yıt ve kabul şutları a,•i'ıda 
yazılıdır: 

a : Türk tab'asından olmak (Ecnebiler busu si talimatname· 
ıine göre kabul ediJir). 

b : Lise bakaloryasını vcrmit bulunmak. 
c: Leyli olacak: talebenin yaşı 17 den atağı 25 den yukarı 

olmam3k. 

d : Mesleklerinin icap ettirdiji beden kabiliyeti ve saj'lam· 
lıkları hakkında tam teşelıcküllü hastanelerden ııbhat raporu 
getirmcık ve aşı tahadetoamcsi •ermek. • 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
retirınck. 

2 : En1titüye sıirmek istiyealer yukuıdaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotofrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne gönJermclidirler. 

3 : Müracaat zamanı temmuzua onuncu gününden eylülün 
ıonuncu günDne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyaolar Enstitüye "abul edilemezler. Mü
useae kayıt ve kabul edılcn talebeyi iki ay zarfında tekrar mu
ay~n e ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyaoların kaydı silınir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya bhsil devresi için de 
stajını veya Fakültesini bırakanludan veya cezaeu çıkarılaolardao 
hükümelçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enıtitünün vere· 
ce ~ı nümuncye göre Noterlikten musaddak kefaletname vere
cek 1• 1 dır 

6 : Vaktında tam enakla müracaat etmitle.r ara11adan kabul 
edı e · . talebe diploma dereceaine •e müracaat tarihlerine ıöre 
tefn .. c .lıJccekti r. 

7 : Ziraat, Baytar, Ormaa Fakültelerine alınacalc talebeler, 
Tıbbi ılıınler FaküJte.inin 1, 2, 3 üncü ıömestrlcrinde mncut 
dersleri de takıbe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 
Orman Çiftliğinde on ay ıtaj göreceklerdir. . 

Ta leb eye bu staj müddetince yemek Ye elbise maarafJarı 
karıı lığı olarak 30 lira aylık "Yerilir. Harcırah nrihnez. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti üç tıkıitte adenmek üzere 
275 liradır. 

1 O : Ücretli leyli talebe tercib olunur. K•bul ıartlarıaı haiz 
olan nihari talebe için miktar tlhdit edilmemiıtir. (3704) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
' Satınalma Komisyonundan; 

Erzak Kilo lbale tarihi Günü Saati Munkkat temiaıt 
Ekmek 210000 '.l2 • 8 - 934 Çarıamba 17 1122 kapalı zarf 
Sığır eti 2500.: 23 .. 8 - 934 Pertembe 16 458 " ,, 
Koyun ,, 1000 ,, ,. " " 
Kuzu ,, 500 ,, " " " 

Gelibolu Jındarma mektebi ıçın 1 • 9 · 934 ten 31 - 8 · 935 
tarihine kadar ihtiyaç olan yukarıda , cioı ve miktarı yazılı me· 
vaddı iııe 25 · 7 - 934 ten itibaren kapalı zarfla miınalıcasaya 
çıkarılmıştır. 

2 - lbale yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale Villyet 
Daire.indeki Komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma YokJama Komısyooundan Kilit
. bahirde Satınalma Komisyonundan lstaobul'da Jandarma Satın 
alma Komisyonundan arzu edenlere gösterilecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyen teklif mektup Ye tcmiqat
Janaı ihale saatind~n evvel Komisyon Riyasetine maibur: muka
bili11de teslim etmeleri ve ihale günü komisyona müracaatlan 
illn olunur. (4468) . 

Istanbul mıntaka san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

934-935 ders seneıi için Ankara in9aat usta mektebine 
talebe alıaacaktır. Aıağıda yazılı vesailde birlikte ve bir iıti da 
ile raliracaat edilecektir. 

A - Nufus teıkercai ''Talebenin yaşı on üçten küçük "Ye 
on yediden büyük olmıyacaktır.11 

B - ilk mektep şabadetnamesinin a lı. 
C - Aşı şabadetnamesi. 
D - Dört tane kart onsuz vesika f otografı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti l 8. 8. 934 günü akşamına 

kadardır. Müsabaka imtihanı 20. 8. 934 tarininde yapılacaktır. 14524) 

Adana belediye riyasetinden: 
Kanara Baytari Laburatuvarı için Alat ve Edevatı 

Baytariye, Ecza ve Mefruşat satın alınıyor 
Belediye kanara11 Baytari laburatuvarı için isimlerile cinsle

ri •e miktarı şartnamesinde yazılı ahit ve edevatı baytariye Ye 

ecza Ye mefru,at kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi Ağuıtosun 28 inci Salı günü ıaat on bette icra edi· 

'-tinden taliplerin o gün Belediye Encümenine •e .şartnamele· 
rini g8rmek jıteyenlerin de Beledıye yazı işleri kalemine mira-

, caatJarı ilia oluaur. (4603) 

lstanbul Harici Askeri / 
Kıtaat ilanları 

' 

Eski. ehir Hava l\lektebin
de yaı>~1acak kalorifer tesi
satı kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Sartname 
ve prpjelerini görmek isti -
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya gire
ceklerin 5/9/934 çarşamba 
giinii saat l 0,5 da teminatla
rile hirlikte A nkarada l\I. 1\-1. 
V. Satınalma komisyonuna 
m ii racaa t ları. 

(6i) (4593) 
Bergama A·arnizon kıt"a· 

sının bir senelik ihtiyacı olan 
5200 kilo toz şeker ve 345 ton 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satınalma Komisyonundan 

Erzalıc 
Ekmek 
Un 

Kilo ibate tarihi Günü saati Mankkat temiu 
~8000 22/8/934 Çartamba 16 525 kapalı zarf 

ı 50 ,, " .. " 
1 - Bayramiç Jandarma Ajır makineli tüfek taburu i 

J /9/934 ten 31 /8/935 taribine kadar ihtiyaç olan yukında ci 
ve miktarı yazıla menddı iaıe 25/7 / 934 lea itibaren kapalı urfl 
münakasaya çıkarılmııtır. 

2 - lbıle yukarıda yazılı ıDn •e saatlerde Çanakkale Vill
yet Dairesindeki Komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jaodırma Yoklama komisyonundan Y• 
Kilitbabirde Sıhoalma Komiıyonuodan Ye lıtanbul'da Jandarma 
Sıtınalma Koıniıyonuodan arıu edealere göıterilecektir. 

4 - Münaka•ya girmek iıteyeo teklif mektup Ye teaiaat• 
larını ihale saatind~o 'vnl Komiıyon Riyaaetiııe makbuz muka• 
bilinde teslim etm~leri 'Ye ihale ıünü Komisyona mmacaatlan 

saman,508ton ot 18/8/934 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cumartesi günü, şeker saat Istanbul Posta ve Telgraf Baş 
10 da, saman 11 de, ot 16 da 

ilin olunur. (4467) 

kaı>ah zarfla alınacaktır. Müdürlüğünden: 
8artnamesini göreceklerin 
her gün nliinakasaya iştirak 1 - Haftada lıar~ıhklı Dç ıefer yapılrna11, Y•.zın otomobil 
edeceklerin belli saatten ev- kıtın icabına göre hayvan Ye kııalc gibi Yasıtalar ile nakloJun•all 
vel Bergama Askeri Satın al- me~rut ıylıiı 787 lira eski bedelli Trabzon • Bayburt arası poı· 
ma komisyonuna teklif mek- tası biri eskisi gibi ve dij'eri denk poıtasilc birleıtirilmek ıuretile 
tuplarını vermeleri. (8) iki tekilde •e kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

(4110) 2 - MUnakaaa Ağustoıqn 13 üncü puartui rünüaden iti• 

Altıncı icra dairesinden: 
Tamamına üç y~minli ehli vu

kuf marifetiyle 2409 lira kıymet 
takdir edilmiı olan Heybeliadada 
Jak ıokağında 15 - 17 numaralı ve 
elyevm bahçeli iki hane ve ahırı 
havi olan mahallin tamamı açık 
arttırma ile paraya çevrilmesine 
karar verilmif ve §&rtnamesi 9/ 8/ 
934 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için divanhaneye talik 
edilmiıtir. MezkUr gayri menku • 
lün birinci açık arttırması 18/ 9/ 
934 tarihine müsadif salı günü sa
at 15 ten 16 ya kadar Altıncı icra 
dairesinde yapılacaktır. Arttırma 

da ıayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be~İne 
talip çıkmadığı takdride en çok 
artbranm taahhüdü baki kalmak 
üzere 3/ 10/ 934 tarihine müsadif 
çarşamba günü ıaat IS ten 16 ya 
kadar ikinci açık arttırnıa ile satı
lacaktır. Bu arttırmada da rene 
gayri menkulün kıymetinin yüzde 
yetmiı beşine talip çıkardığı tak
dirde 2280 numaralı kanun muci -
hince aatıı geri bırakılacaktır. Ta
liplerin ~uhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akcesi veya milli bir bankanın te· 
mi~at mektubunu hamil olarak sa· 
tıs zamanından mukaddem müra • 
c~a.t eylemeleri lazımdır. Müte • 
ı Akim vergi, vakıf icaresi, tenvi -
r::ıt ve tanzifat vergileri müıteriyr 

aittir. 2004 numaralı kanunun 
126 ıncı maddesinin dördüncü fık· 
rasına tevfikan bu gayri menkul 
üzerinde ipotekli alacakltlarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husu· 
ıiyle faiz ve masraflara dair olan 
iddialarını tarihi ilandan itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbiteleri
le birlikte bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilleriy -
ie sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylatlırılmasından hariç kalacak 
)arı cihetle bütün alakadarlann 
mezkUr maddei kanuniye ahkamı
na göre hareket eylemeleri ve faz
la malumat almak ve gayri menku
lün evsafını öğrenmek için Altıncı 
icranın 933/ 6950 numaralı dosya
sına müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (1825) 

baren yirmi göndür. 

3 - Birinci ıelde i~re (itme ye gelme 650 ş~rden her 
ıeferde 1300 kilo, ikinci ıekle göre yine gitme ı•l•e bi11erden 
iki bin kilo yOk taıınacaktır. 

4 - Bu nakliyat için beheri 1500 kilo ainhiı ta· 
,ıyabilecek d6rt otomobil buldurulacaktır. 

5 - Kararlaşacak bedellere ı5re idare lehine görültcek 
ıckil tercib olunmak üzere ihale Eylülün birinci Cum"rtui günü 
ıaet 16 da Trabzon BaımüdUrlüiünde vapılac.ık tır 480j) 

Posta telgraf ve telefon bin~lar 
ve levazım müdürlüğunden: 

Fabrıkaaıaz Varnon pil ibtiyıcı için bOO adet kuru pil, ı500 
adet Varnon pil kadehi, 4000 kHo rrafit, 500.000 adet boncuk, 
•• anbar ihtiyacı için de 5000 kilo ni9adır ayrı ay11, ftnni "Ye 
idırt ıırtnımeleri dıbiliad~ pazarlıkla mübayaa oluaacakhr. Ta
lip olanların 5/9/934 tmribine milsadif çartımba gOoü saat 14 de 
Beyo;Juoda bul•nan Müdürlüiümüz mübayaat komiyonuna 'o 7,~ 
teminıll muYakkatcleriyle birlikte müracaatları \'e ıartnameyı 

her ıBa kalemden alabilecekleri illa olunur. (476 ı) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Aıaiıda cinı Ye miktarı yazılı malzeme alınmak üı:ere 20 

gün müddetle Ye kapalı ı:arf uıuliJe mDnakaaaya çık~rılm~ıtır. 
Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi b.uçuğu n11betınde 
teminata ve teldifatını hui pullu Yarakayı bır zarf derununa 
koyup üıeriae "Su malzemcıi" ibaresini yazarak yHmi. iblle~ea 
eYnl Belediye Encümenine Yermelidirler. NDmuaelerı Edıra• 
Belediye Hey'eti Fenniye dairHiade ıörebilirler. . 

ihale 3/9/934 tıribi•e müaadif pazartesi pnii aaat 16 dadır. 
(4728) 

Bileyzik Boru kutru Adet Kalmlıiı Geniıliği 

" 
;o M. M. 100 10 M. M 60 M. 

,.. 
,, 60 " 

,, 75 ,, 
" • ,, 

" 
,, 

" 80 " 
,,. 75 " " il ,. " 

,, 
,, 100 ,, 1 sc ,, ,, •• ,, ,, 
,, 125 ,, il 50 " " • ı 

,, ,. ,, 
,, 150 ,, , 50 ,, ,, ,. ,, " 
" 175 ,, , sc ,, ,, t ,, 

" 
,, 

,, 250 " t 25 ,, ,, 
" 

,, ,, ,, 
,, üç yüz 300 ,, ,, 25 ,, ,, ,, ,. ,, '' 

3/8 piriz muluj'u İJİ cioı buronz 5~ . . , 
But alda 12 kilo aikletinde dökme deaırden Ye üıe";o 

Edirne B. S. markası olacak Ye ııcak katranla boyınacakbl". 5 

adet O il d• 
Buı akle boruıu 80 M. M. kularnada Ye 5 O metre tu n 

100 adet ıal.aniıli demir boru 3/8 kutrunda 2500 metro 

Iıtibllk muıluiu 11rı piriaçten 500 adet . . a,S 
Su ile dolu taıyik altındaki boruları delmek ıçın huı 

makkap bir adet PuntamHOD ıirketi nimuaeaine röre 
3/8 "utrmada delikli kurtun rondel 500 adet. ~ 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
K b tel dikif 

1 Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
lbbı~li. Ankar:ı cadıJcsı Nn tjtı 

Telef1,,n . 22565 1 

lıtanbul Merkez Maliye Daireıinde mevcut o ya, ait 
: Ye zımba makineleriyle MOcellit Pircıi Çinko La•man ~el _11~ muhtelifülcins 54 kalem eşya 139,5 liu mubamPJeD be_ e u •fi 

rindeo açık arttırma uıuliyle 'ahlıcaktır. lıteklilerin yed eı~ef 
görmek isteyenlerin 5 - 9 - 934 çar,amba rünü saat 12 .. ;57) 
akçılariyle müracaatları. ..M.,, ( 
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Halk Ticaret Biletleri 
YOLLARI ILANLAR1 Vapurc1:1luk 

Devlet Demiryollarında 
yeni tenzilat 

Kuru sebze nakliyati 
f lS Ağuıtoı 1934 tarihinden itibaren kuru ıebze nakliyat ücretle-
l~de, •ıağıda yazılı tadilat yapıJmıttır: 

111 
- Kuru f asulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bakla, kuru 

k ercinıek, kuru nohut, kuru ıoğan "arpacık hariç,·, , kuru sarımsak, 
F' uru bamya, patates nakliyatı, tam vagon hamuleli olmak şartiyle, 

baremindeki ucuz ücretlere tabi tutulacaktır. 
h ~ - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de umumi seyri
t~fıf ~uncu tarifenin 1 inci ıınıfmdan 111 üncü sınıfına nakil ve ten· 

edılıniştir. . 
Sebze ve meyva nakliyatı 

~ l - Sebze ve meyva nakliyatını teshil için 15 ağustos tar ihinden iti· 
:~en ıncri olmak üzere tenzilatlı yeni bir seyriıeri tarife ihdas edil-

1ttir. 

)' 2 - Bu tarifeye göre, bir vagon hamulesi asgari bet ton olmak ve· 
)'al bu siklet üzerinden ücret verilmek ~artiyle ton ve kilometre başına 
a nrz 2 kuruı ücret alınacaktır. 

Ilı 3 - Muhtelif nevilerde yaf ve meyva ve sebzelerden bir vagon · ha
d ·~esj kabul edilecektir. Hamuleriin kısmen ambalajlı ve kısmen 

0 
ille olması da caizdir. , 

c·· 4 - Tam vagon sevkiyah yapan mal sahipleri, vagonlarda 111 ün
r~k?lıevlti biletini hamil bir muhafız bulundurmak hakkını haiz ola· 
~ hr. 

~ 
7 
5 - Sch7:e ve meyvaların perakende nakliyatından da ton başına 

' 5 kuru~ ücret alınacaktır 
Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 

b 1 - Tnze balık ve deniz mahsulatı nakliyahnda ton ve kilometre 
a~ına 1,80 kurut ücret alınacaktır. 

t• 
2 - Bu nakliyata ait bo, kaplarmalireclerine parasız iade edilecek-

ı~ • 

Kuru üzüm nakliyab 
b lS Ağuıtos 1934 tarihinden itibcren meri olmak üzere bilumum 
) evlet Demiryolları şebekesi üzerinde icra edilecek kuru üzüm nakli
llına, tam vagon hamulesi kaydına tabi olmaksızın, a!ağıda yazılı 

~lla.ddel ten zilli tarife tatbik edilecektir: 

b 1 - Şebekenin herhangi iki istasyonu arasında ton ve kilometre 
aıına 4 kuru,. 

ton2.b--.. A.lafehirClen İzmife nakledifijtek ktlrtr üztönle den raaktüal'! 
•ıına 500 kuru,. · 

b 3 - Salihliden lzmire nakledilecek kuru üzümlerClen maktuan ton 
aşına 400 k • uru§. 

t 
4 - l<aaabadan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuan 

on brtına 200 kuruf. 

"b 
5 - Maniaac1an lzmire nakledik cek kuru üzümlerden maktuan ton 

asına 180 k · uru§. 
torı 6b - Akhisardan lzmire nakledHecek kuru üzümlerden maktuar 

aşına 350 kuruş. ton\- Kırkağaç tan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuan 
aırna 425 kuru!. 

ha. 8 
- Somadan lzmire nakledile · ek kuru üzümlerden maktuan ton 

fıtıa 450 kuruı. 

ihtar: 
Bu· 111,Cak ıata~yonlar araıında bulunan 

ltr I naldıyattan, yukarıda isimleri 
a. :nacaktır. 

diğer istasyonlardan İzmire yapı· 
ya~rlı ilk uzak istasyona ait ücret· 

1 
Kuru incir nakliyatı 

ltt DS A.iuıtos 1934 tarihinden itil:aren meri olmak üzere umum Dev· 
d11.n. crrııryolları ıebekesi üzerinden yapılacak kuru incir nakliyatın· 

l 
~İlo - En az on tonluk tam hamı: Je teıkil eden nakliyattan ton ve 

l~etre haıına 2 kuruf, 

- Perakende nakliyattan 4 kuruş ücret alınacaktır. 

Kumdarı nakliyatı 
1 E: lzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında 

'1terj ;l(il 1934 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve temdidi hattı 
~tu 11 

e kumdan nakliyat ücretleri ton ve kilometre bafına 3, 1625 
la tenzil edilmittir. 

t~laınut ve ÇamkabUju nakliyat. 
111.t'ı~ lllır, Bandırma, Haydarpaıa, Derince, Samsun ve Mersin )iman· 

"~l'l h !l\~~ettep olm~k ve asgari 1 O ton vagon hamuleıi tetkil etmek 
to, tlr~·ucreti vermek ıartiyle palamut ve çam kabuğu için 15 ' ağus
~İttir. 8•nde~. itibaren meri olmak üzere yeni bi_r tarife tanzim edil-

i ...._ 
1 
u tarıf eye göre ton ve kilometre batına: 

101 .._ 
1 

00 kilometreye kadar mesafede 3,50 Kurut 

Türk Anoninf Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
' Uman han, 1 el el on: 2292~ 

1 - Milli istihıal milli ticaret ve milJi sanayi münasebetlerini ko- ı•--------------
laylaıtırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memleketi tanıtmak gayeleri
ni güden Devlet Demiryolları idaresi "Halk ticaret biletleri,, namı al· I 
tında 20 ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevkalade 1 
tenzilatlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 

2 - Halk ticaret biletleri on beş günlük, bir aylık ve iki aylık ol-
mak üzere üç seri üzerinden tertipedilmiftİr. 

Ücretler : 

Birinci mevki 
On bet günlük biletler 35 
Bir aylıt ,, 60 
lki aylık ,, 70 

ikinci mevki 
25 
40 

50 

Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir 

Üçüncü mevki 
17,5 lira 
30, -
35, - " 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Perşembe "ünü saat Hı 
da Galata rıhtımındao kalkaı 

doğru İzmir'e gider . Bu vapur 
her pazar gUnü saat 16 da 1zmiı · 

den kalkıp do~ru f stanbul'.l gelir. 

Trabzon Yolu 
D 1 Vapuru 

um upınar 19 Ağusto~ 
Pazar günü ıaat 20 de G•· 

3 - Halk ticaret l>iletleri hamilleri biletin meri bulunduğu müddet· lata rıhtımından kalkacak. Gidiş · 
çe Devlet Demiryollarr üzerinde hiç bir munzam ücret vermeksizin di- te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
ledikleri istikamette diledikleri kadar seyahat etmek diledikleri istas· Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti· 
yonlarda inmek ve binmek ve durmak hakkını haizdir. rcbolu, Görele, Trabzon vf! Rizeye. 

d Dönüıtc bunlara ilaveten Of ve 
4 - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk esnasın a 

b Sürmeneyr. uğrayacaktır. 
biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek mecburiyetine ta i b••• .. m•• .. -••BJl!ılD-
değildir. 

5 - Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıkları hakkındaki 
ahkam ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten ayrı· 
ca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya kadar eş · 

ya nümunelerini veya nümune kolleksiyonlarım ayni trende parasız 
naklettirebileceklerdir. 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıfta seyahat etmek is· 
terlerse ücret farkını umumi tarifeye göre tesviye edeceklerdir. 

(4519) 

Tu~la, keremit, toprak ve saire nakliyatına mahsus tarifeye 
boya toprağı ve feldşpat "Terkibinde cüz'ı miktarda kıymets"z 
ma,den bulunan kireç taıları,, da ithal edilmiş ve tarifenin kısa 
mesafelere ait tartları ile kiremit nakliyatına ait şartları 
değiştirilmiıt r. 

Muaddel tarife 10. 8. 934 tarihinden itibaren tatbik edile· 
cektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (4518) 

Kayseri hattında Km. 389 da kısmen toplanacak ve kısmen 
de ocaktan çıkarılacak 10000 M3 balasho kapalı zarfla müna· 

kuası S/9/934 çarıamba glnü saıt 15 te Aokara'da idare bina· 
aanda yapılacaletır. 

Tafsillt Ankara, Kayseri ve Haydarpaşa veznelerinde onar 
liraya sahlan tartnamelerde vardır. i 4"ı74) 

Ankara Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Birinci Madde - Bedeli keşfi "46:512,, lira ve "98,, kuruş · 
tan ibaret olan Ankara istasyon eşyayi ticariye anbarı yollarının 
parke kaldırım inıaatı mukavelename tarihinden ıtibaren 150 gün 
zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf ile '2 • 8 • 934 tari· 
hinden ıs· 8 • 934 tarihine kadar "23,, gün müddetle münakasaya 
konulmuıtur. 

ikinci Madde Münakasaya ikhdarı fenni ve itibarı mali-
lerini isbat edenler lcabul olunur. Eunun için münakasaya dahil 
olmak iıteyeolerin. 

A. - Bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan "3474,, lirayı 
Villyet muhasebeıi veznesine tndi ettiklerine dair makbuı 
senedinin veya milli bankalardan birinin tem nat mektubunu 
yahut esham mukabili muhasebeden alınacak ilmühaberı ibraz 
etmeleri llıımdar. 

B. - Ticaret Odaarna mukayyet olduklarına Ye itibarı m a· 
!ilerine ait bir •csika göstermeleri İcap eder. 

C - Yctlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarına yevmi iha 
leden en az ıekiı gUn evvel VilAyet Baş mübendisliğine göste· 
rerek müoakuıya dahil olabil11ceklcrine dair ya bir eh iyetı 
fenniye Yesikası almaları veyahut ellerindeki vuikanın zirine 
ferh vcrdirmcleri iktiza eder. 

Bu Dç şartı tamamen haiz olmayanların münakasaya i şt ira k· 
ları ~ayanı kabul olmayacağ ından teklifleri kabul edilmez. 

3 ü11cii Madde - Talipler 66 ı numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddeai mucibince ihzar edecekleri l•apalı 
zarfı :lS • 8 · 934 tarih ve Cumartesi günü saat on beşte Vılivet 
mdnakasa komisyonuna tevdı edecekaerdır. 

4 üncü Madde - Evrakı ketfiye ve projeyi görmek veya 
daha ziyade ma!üınat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilayet• 
Nafıa Bat Mühendisliğine müracaatları ilin olunur. t4434) 1 

........................................................................................... 1 

Z AY l 

418 sicil numaralı sandalcı eh
liyetnamemi zayi eltim. Yen isi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. 
Sandalcı Mustafa 

(1816) 

§ 1789 numaralı ehliyetnamemı 
3283 numaralı sandalım kazaen 
batarak Sarayburnunda sandalım 
kayboldu ve ehliyet namemde za· 
yi oldu. Yenilerini çıkaracağım • 
dan eskilerin hükmü yoktur. 

(1821 ) 

..... -..... ·-----· 
Denizyolları 
iŞLETMES ı 

Acentelcn Karıköv: "" l'ört.iiN 
1 e l. 4!36Y - 5irke8 Mühünl21 z :ıJ,.. 

fbrı Tclelorı 22740 

TRABZON 
Sür'at volu 

" 
C h . vapuru 

um un yet ı 6 Ağustos 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişle 
lnebo'u, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabıoo, Rize, Hopaya 
DönOtte bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Po!athıneye u~raya · 

caktır. (4787 ı 

MERSiN 
S •• ' JUice, J 

Ur ~ri Sint 0 U 

ANAF ARl A ı 1v'ı~~~ es 

CUMA 11 de Sirkec. rıh t ı 
mınd•n kalkacak. Gidişt i! 
it.mir, Antalya, Mersı'ne. Dö 
nüşte bunlara ilaveten Al anyr., 
Küllü!<, Çanak ka 'eve uğra\ a 

ca ktı r. ~788 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

ı 6 Aöus oc o 

Perşembe 19 da ~ . r " ' c 

rıhtımından kalkaca\ctır. 

ı4789 

Dikkat 

1St .._ ~ ,, ,, 350 kuruta ilaveten 2,00 ,, 

3oı k'I " " 450 " " l ,OO " 10,637 kurut ücrete ta.bi halı ve 7,906kuruş ücrete tabi zeytin yağı, su-
1 °rnetreden fazla bütün mesafe ic_in 2,00 ,, 

Vapur başlarında izdihama ma 

hal kalmamak üzere biletlerir 

ha reket günlerinden evel Kar~ 

· ·öy ve Sirkecideki acentaları· 

-ızdan teda rik edilmesi muhtc 
ıam ve yumurta nakliyatına 10 ağuatoa 1934 tarihinden itibaren Dev· 

fi J alınacaktır. let Demiryollarında. meri umumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 
a ı, Zeytinyağı, Yumurfa . ve Susam· nakliyatı kuruı tatbik edilecektir. 

la~· lzmir - Kasaba ve· teitiaidi hatlarında Tatbikat tartları hakkında malumat almak için 10 ağustos 1934 ta· .. •ır _ v a. ........................ .. 
"-&saba ve temdidi hatl arında ton ve kilometre başına rihinden itibaren iıtasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. ( 4517) 

· -·- • · •- ..• ...; ... -~nfnatleri ica· 
btntfandır. (4628) 



•• •• . 1 \ , / 
BUTUN SENE ZARFINDA · ~ 

JO DERECEDEN AŞAÖJ . ~- ® 
BİR DERECEİ HARARET ı ~ (/:1 \' 

Hatta gölgede derecel hararet 35 derece dahi olsa 

"Frigidalre" deki derecei hararet dalma 10 derece

den asağıdır. Bu derece! hararette bulunan mekOIAt • 
dalma emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veya 3 

dereceden aşağı bir derecei hararet lazımsa, 

"Frigldaire" bunu da, nazaret edilmesine luzum 

bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli ota·matik soğutma tertlbatl, 

tıem asgari bir elektrik istihlaklle çalışır, hem de 

hiç zayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız, 

tamamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul

mak tehllkeslne maruz değildir. 

Sazan, birinin bfr " Frlgldalre" satın aldıjını 

zannederken ona daha aşaiı bir marka verlldlil 

ıarolmektedlr. isimlerin mOşabehetlnden sakın

ınız. Tek bir "Frlcldalre" vardır. Satın aldıiınız 

solutma dolabının, "Frlıldalre" markasını tatıdı· -iını tesb.lt ediniz. 
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BOURiA BIR-ADERLER ve Şsı 

Istanbul Universiteslne 
Di§er 9ehirlerden gelecek talebe hanımlara mahs 

TüRK KADIN BiRLiGi 
Hjmaye ve murakabesinde 

K Z TALEBE YURD 
Kayit muameleıine baılanmıttır. Geçen ıeneki talebelerin kayitleri· 

ni yenilemeleri beyan olunur. Yurdun bütün ıeraitile aylık ücreti 
umumiyetle yirmi iki liradır. Şifahen veya tahriren tafsilat almak .Utiyen· 
ter Cağafoğlunda Birlik merkezine ve Şehzadebatında Yurt müdürlüğÜ• 
ne müracaat etmelidirler. 

ŞARK DEl\11RYOLLARI 

t LAN 

TENEZZÜH BiLETLERi 

17 Ağuıtostan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine l<adar zirde göt 
len mevakif gi,eleri CUMA ve P A ZARTESl günleri berveçhi ati 
haller için gayet tenzilatlı olarak tenezzüh biletleri satacaklardır 

ı · lstanbuldan Edirneşehir 
Sade Gidiş: 

2 • latanbuldan UzunköprU 
Sade Gidit: 

;.-s • lstanbuldan K1rklareli 
Sade Gidiş: 

1 inci mevki 494 75 Kurut 
2 nci ,, 360 25 ,, 
3 ncü ,, 230 -- ,. 
1 iaci mevki 408 50 Kurut 
2 nci mevki 296 50 
3 ncü " 189 25 " 

" 
1 inci mevki 421 75 Kurut 
2 nci ,, 306 25 ,, 
3 nen " 195 75 ,, 

4 • Edlrneşehlrden lstanbula l ) deki ayni fiatlar 
Sade Gidit: 

5 • UzunköprUden lstanbula 2 ) deki ayni fiatlar 
Sade Gidit: 

8 • K1rkUarellden latanbula 3) deki ayni fiatlar 
Sade Gidiı: 

Bu biletler yalnız 106, 107, 322 ve 323 No lı trenlerde ve veril 
leri ayni gün için muteberdir. Bunlar bagaj eıyası için bir mec 
hakkını haiz değildirler. 

llil••••ı-iimli-iıiiiiiıimiıi-ilmiıiilllil•••••••••••••••••••••••- Dört yatından yukarı çocuklar büyükler gibi ayni ücreti tedi 

Kumbara Sahipleril 
1 Eylül 934 ... tarihine 
kadar Bankada A 

asgarı 

yirmi beş lira _ yatırmış 
olmalısınız ! 

TEŞRİ 

EYLÜL 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide-

PAZARTES İ sinde talihlerini denemek isti yenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~. lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

enede 10. liira llnükdfat l 
~---=--- - - - - -- - -

- Türkiye iş Bankası -

derler. 
İstanbul, 12 ağustos l 

MODOR1YE1 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonunda 

Erzak Kilo ihale tarihi Günü Saati Muvakkat K 

Hu ekmek 890,000 22/ 8 / 934 Çar§amba 15 
Un 1200 ,, ,, 
Sığır eti 120,000 23/ 8/ 934 Pertembe ,, 
Koyun eti 8000 ,, ,, 
Kuzu eti 2900 ,, ,, 
Pirinç 41700 25/ 8/ 934 Cumartesi 15 
Sade yagw ı 26-800 ,, ,, 
Odun 1470000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makarna 18000 ,, ,, 
Şehriye 9850 ,, 
irmik 2080 ,, 

17 
15 
17 

teminat 
4690 

2278 

915 
1910 
1379 
642 

Kuru fasulya 6-1200 27 / 8/ 934 Pazartesi 15 . 459 
Arpa 295500 ,, ,, 17 570 
1 - Çanakkale Jandarma Birlikleri için 1/ 9/ 934 ten 31/ 8/ 9,f 

rihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cins ve miktarları 
mevaddı iate 25/ 7 / 934 ten itibaren kapalı zarfla münak 
çıkarılmı,tır. 

2 - ihale yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale Vilayet 
sindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma yok lama komisyonundan Kelit 
satın alma komisyonundan lstanbulda Jandarma ıahn ah-' 
misyonundan arzu edenlere göıterilecektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyen lere teklif mektup ve temin• 
ihale saatlerinden evel komisyon riyasetine makbuz mul<• 
de teslim etmeleri ve ihale günü komisyona müracaatlar• 
olunur. ( 446' 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Buna daki Lisesinin orta mektep • 

kısımlarında fU dersleri okutacak daimi muallimler aranmakl 
"Riyaizye,, , "Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji,, 1 Fizik, Kimya,, , ' 

Edebiyat,,, "Yurt bilgisi, içtimaiyat, Felsefe,,, "Bilha11a Ri 
ve Fen bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir., •. 

Lazım gelen vaııfları haiz muallimlere men,e, kıdem ve ehi• 
riyle münuip ücret verilecektir. isteklilerin vesikalariyle berab" 
karada Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatlar~ (,.,,. 

Sahibi: MEHMET ASIM Ne,riyat müdürü: Refik _.\tı 
YAKIT Matbaa11 - lıtanbul 


