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gezintiye iştirak etmek iCiin 

bunu kesip saklayınız. - Pazartesi •ayımızda -
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l' ayyare BayramıM 
na Hazırlık 

y (~) Ağustoı günü yaklqıyor. 
:,,_rıı !e~i Türkiyenin temelini ku· 
beta 'buYlik zaferin yıldönümü ile 
~ lı Oer herkes tayyare bayramı· 

l.zın.lnıyor. Cihanın umumi 
~etine gelince büyük 2aferin 

b.ÜDıünü ayni zamanda Tay
~ .'bayramı yapmakta Türk mil
~'fll ne kadar haklı olduğu, her 
l1iıt hiraz daha fazla anlaııhyor. 
~eçenlerde İngiltere hükUme-

Yeni battan hava kuvvetleri 
:,ltiliııe karar verdiği malumdur. 
011-·· İ "1 .u~asebetle ngiltere mebusan 
cc eclıı1nde söz alan Baldvin: 
d Şitrıdiye kadar lngilterenin hu
(:ı_,, (Duvr) deydi. Bugün ise 
il en) sahillerindedir.,, demişti. 
h \l •uretle İngiliz nazırı gelecek 
~l'plerin talii hava kuvvetlerinin 

"1\i d . . . .. ~ •1. .. ~melerı netıcesmde teayyun 
. ecegıni anlatmak istemişti. ln

tıltere gibi çepeçevre denizlerle 
r~!miş olan bir .adalar memle
~tnın hava kuvvetlerine bu de-

_.ecede ehemmiyet vermesi her ta
~~ta büyük akisler uyandırmış-

1-d 8u cümleden olarak aon gün
'- e İıviçre Federal meclisi de. 
. •a. muharebelerine hazırlanmak 
~in §ayanı dikkat bir karar ver· 
"'ittir. Bu karar mucibince lıviçı-e· 
de hulunan bütün Kantonlar ve Ko 
~ler ve mühim olan bir çok hu· 
''-t -Üesıeaeler bareketleriııi ha
~~ bliidafaası hakkında federal 
d iilttbııetin .alacağı tedbirlere · uy-
~llk mecburiyetindedir. 
. Bu hadiseler hava. muharebele;::n her memlekette gittikçe ar

ıt ehemmiyetini tebarüz ettirme
ııe kifid' ı ır. 

. lıviçre gibi bitaraflığı beynel
"'ılel Jnua.hedeler ile tayjn edilmit 
~ bir memleket )>ile ~va mü
~. ~l&nna hazırlanmak için bu ıe
~e bir lüzum ve zaruret görür-
~~afi vaziyeti itibariyle her 

u •iyut fırtmal.arm geçit ye
~e hulu.nan Türkiyenin ıu veya 
-- lıthnale karıı kaytsiz kalması· 

h.ıkin var mıdır? 
~ ~ tlün (Frans~ca İıtan
f'_ ~.bat muharriri M. Pierre Le 
~ Yazdığı bqmak.aleainde bu 
~hrı nıevzua temas ederek şöyle 
1~or: 

te ;7 •yYare, tayyare, gene tayya
~er taraftan ititilen bu aesin 
h· t bir ahenk ile Türkiyede da
-:ı ~eıi elbette tabiidir. Çün
' lll'kiyeyi kuvvetli bir hava or
~ ile teçhiz etmek için hakika
dl 1'.h.rikuli.de gayretler aarfedil-

. ._)yUe Cemiyeti bu yolda bü
~ takdirlere liyik bir"Surette fa. 
~etler gösterdi. Bir sene içeri-

Mehmet ASIM 

'--• ' llncu aayıfamn s tmctl antananda ) 

--. 

Yan İtleri Telefonu: 24379 

Nafıa, iktısat, mali
ye vekilleri Anka .. 

radan geldiler 
Nafia Vekili Ali, lkt.is;t Vekili 

Celal, Maliye Vekili Fuat Beyler 
dün sabah Ankaradan gelmişler, 
Haydarpaşadan motörle Dolma
bahç"e sarayına geçmitlerdir. 

· Vekil Beyler, sonra, Y alovaya 
Batv~kil Patayı görmiye gitmişler-
dir. • . 

Nafia Vekili Ali Bey, Afyon -
· ~ntaly"a dem

0

İryolunun, ayın yir
mi yedisinde yapılacak ilk kazma 
merasiminde bulunqıak üzere bu
radan Antalyaya gidecektir. 

Ha iclye Vekilimiz. 
Hariciye VAkilimiz Eylülür 

dördünde Cenev.reye gjdecektir. 
Tevfik Rüştü Bey Cenevre de 

Milletler Cemiyetinin heyeti uınu
miye ı91>fap~ıına i§tİrak edecek
tir. 

Cumartesi, 26 A§ustoa (8 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 

Yunanistan melek gibi mi duruyor? 

Eski Yunan hariciqe nazırı endişeli,0 
soruqor: Niçin silô.hlanmıyoruz? 

Uzak Şarkta vaziyet gün YUNANİSTAN 
günden gerginleşiyor Is~ı;;:ee ie:n;;:~e-

Sovyet Rusyanın Tokyo elçisi Japonya 
hükumetini protesto etti 

Sebep: Çin şark demir 
yolları meselesi 

Moskova, 24 (A. A.) 
Sovyet Rusya'run Tokyo ıe· 
firi, 22 Ağustosta Japon hü
kumetine bir protesto notası 
vermittir. Bu notada, gerek Çin 
şark demiryollarında müstahdem 
Sovyet memurlarının tevkifi, ge· 
rek bu demiryollarına k&rtı taki
ler tarafından yapılan hücumlar 
ve resmi Japon makamatınm Sov
yet memurlarına, Sovyet konıto
loshanesine ve Sovyet u~ak 9ark 
ordusu kumandanlığıan tevcih et
tikleri ittihamlar protesto edil • 
mektedir. 

Nota, bütün bunlardan Japon 
-ve Mançuk9 hükWnetiııi meaul 

Japon Parlamentosu 

tutmakta ve japon hükUnıetinin 
İcap eden neticeleri intaç edece • 
ii kanaatini izh~ eylemektedir. 

mes'ut sayabilir .• 
Sabık Yunan hariciye nazın 

M. Mihalakopuloı dünya ıiyaıt 
vaziyeti hakkında "Atinaiki Nea,, 
gazetesinde bir kaç yazı neıret• 
mİ§tİr. Sabık nazır bu makalele
rin sonunda §U fikirleri ortaya at· 
maktadır: 

"Eğer etraf ımrzdaki bulutlar 
on sene sonra veyahut ondan da
ha evvel bir zamanda genitletirae 
hasıl olacak birtek, çokaçık ve red 
di kabil olmıya.n kana.at · vardır. 
Bütün dünya bugün, insanlık ·için 
metum ve medeniyet için tahrip
kar olan bu ihtimale karşı tedbir
ler almaktadır. Bütün devletler ve 
bunlar arasında bazıları daha tid· 
detle, bazıları da daha mutedil bir 
tempo ile velhasıl her biri kuvvet 

Gazete müvezzileri be- 1 . ismet Paşa Hz. 

ve vasıtalarının derecesine göre, 
hazı;lanmakta ve silahlanmakta • 
dırlat. İngiltere, Fransa, ltalya, 
Amerika, Japonya ve Ruıya faal 
bir tarzda ıilihlamyor. 

Polonya, Çekoslovakya, Roman· 
ya, Türkiye, Yugoslavya, Bulga • 
ristan, İsveç dahi silahlanmakta • •• I k . · ki 9 Eylul panayırını açmak yaz gom e gıyece er üzerepugünlzmiregidiyor 

Niçin siyah değil, gıri değil de beyaz olu
yor? Berberlere benzerler diye mi? 

İzmir dördüncü beynelmilel 
9 Eylül panayırını açmak üzere, 
Batvekil ismet Pata Hazretleri bu 
gün Gülcemal vapuriyle İzmire gi
decektir. · 

Daha çok, Köprü ile Köprüye 
varan iki yaka üzerinde gazete 
satıcılığı yapanlar evvelki akşam 
ıaat altı ile yedi arasında Galata 
seyrüsefer merkezinde toplattırı
larak Emniyet müdürlüğüne sev

kedildiler ve bunlar gece dokuza 
kadar orada tutularak bazı ten• 
bihlerle ıalıverildile . 

Dahiliye vekili Bf.- . Ba,vekil Paşaya hariciye Vekili 
Tevfik Rü§tü Bey de refakat ede-

k h l cektir. 
ye~çı arzu a - Gülcemal vapuriyle bir çok me· 

nı değittirmeğe kafi gelir. 
buslar, gazeteciler ve tanınmış ta~ 
cirler de gitmektedir. 
-~~~~~~~~I, 

' Sanayi mıntaka1arında 1 

1 
bir tetkikin intibaları 1 

t 
Başmuharr:irimrz Mehmet 

Asım Bey tarafından yazılan , 
bu intibaların altıtıcısmr yann-

1 

ki sayımızda vereceğiz. 
1 

1 

dırlar. ! 
Yunanistan kendini Avrupanın 

en küçük devletlerinden biri olan 
ve eski dütmanlan olmıyan lsviç • 
reye benzetebilse mesut sayılabi • 
lir. İsviçre dahi, bitaraflığına 
rağmen müdafaa kuvvetlerini ço • 
ğaltmaktadır. Halbuki harp ha • 
linde maruz kalacağımız tehlike • 
ler lsviçrenin maruz kalacağı teli· 
likelerden az deiildir. 

Misakın imza11 Yunanistana 
büyük askeri yardım mecburiyet• 
leri doğurabileceğinden Yunanis • 
tanın da hazırlanmasını icap et • 
tirir. • 1 

Herkesın enditeli bulunduğu, 
herkesin hazırlandığı bir zamanda 
Yunanistanın bir melek gibi dur • 

(Devamı 9 unc·t aayıfann ' UncU .Utununda)' 

Ergaırl°- Istikrazı-: 
' t.h"lllerl 30 A§ustosta 
\' •• •at.ta Cilkıyor 

llıde 5 faizli, ikramiyeli 
t sağlam olan bu 
ahvillerden almayı 

-........_...., unutmayınız 
•••••• ....... ınwuamıwı ..... ua 

Resmi, hususi, her nerede, her 
ne itte olursa olsun bir fikri tatbik 
ederken seçtiğimiz saat işin mahi
yet ve ehemmiyetine de uygun 
dütmelidir. Saat yedide herkesin 
dükkanını kapatmaya karar veri· 
ıimiz gösterir ki gündüzün yedi
sinden evvel, ak§amın yedisinden 
sonra gelen zamana yakın ve u· 
zak olmak bir hadisenin manası-

lıtanbul polis kadroıuna dahil 
memurlarınızı evvelki gün akıam 
saat altıdan gece saat dokuza ka
dar işgal ettikten ıonra, öğrendi
ğimize göre, dün de, cuma tatili 
olmasına rağmen, batka bir kafi
lenin gene polise ıürüklenmeıini 

mucip olan bu dava nedir? Eğer 
bu da va bet on gazete satarak üç 
beş kurut kazanmak için sokaklar
da çırpınan fU yavrucuklara ger· 
çekten: (Beyaz gömlek giyeceksi
niz!), (yakanıza numara koya
caksınız ! ) , (falan, falan noktalar
da durmıyacak, tramvaylara ga
zete uztmıyacakaınız !) , (ıiz de 
seyyar esnaf gibisiniz, yediden 
sonra çalışmıyacakıınız !) demek 
için değil de, hatta matbuat kanu· 
nu mucibince gazete satanlara ve· 
sika vermek için olsa bile Yük
sek ikazlannızdan her zaman is
tifade etmekte olan teşkilatınızın 
hassaten kudret ve kuvvetini tem· 
sil eden bu cephesine her ıeyden 
evvel işe göre tatbik zamanı seç· 
menin ehemmivetini, bir C:le bu 
son ~.isale ba.karak, ha~ırlatmıt 
olacağınızda "iinh~ etmiyoruz. 

; Devamı 9 uncu uyıf&D.111 1 inci .Utununcla ) 

Dün Suadiyede T,ürkiye yelken birincilik müsabakaları~ başlanacak&. Bu mü• 
sabakalara. iştirak için İzmir yclkcncile ri de gelmişlerdi. Fakat dün •avama 
çok rüzgarlı olması bu müsabakaların tamamlanmasına mani olmuştur. Yuka
rıdaki resim denizin vaziyetini çok iyi gösteriyor. Güreş müsabakaları, Bal
kan oyunları, at koşulan ve diğer spor haberlerini 7 ci sayıfamızda bulacaksınız: 
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Çekoslovak/ar Ro -
ma itilafına girebi
lecekler 

Üç Baltık devleti görüşecekler 
Rinada bir kon"erans 1 Hava taarruzuna 

Almanya hava f aar
ruzuna karşı tedbit 
düşünüyor 

Y alıudiler AlmanlJaqa 
boykota; qapacaklar 

~ 1 

• I ~ karşı 
f 0 p l Q n l lJ 0 T Almanya büyük şehirlerde 

nüfusun sıklaşmasına 

1934 kongresinde dünya Yahudileri 
müşterek bir idare tesis edecekler 
Cenevre, 24 (A.A) - Üçüncü J grenin programında dünya Yall\I" 

beynelmilel dünya Yahudi kon • dilerini daimi surette temıil et ' 
fcransı mesaisini bitirmiş ve bir mek ve müşterek menafii ve h\l• 

çok kararlar ittihaz ebnİ§lİr. kuku himaye eylemek :zere bit 

Konferansta Şark Avrupasının 
emniyeti bahse mevzu olacak 

Riğa, 24 (A.A.) - Gelecek 
çarşamba günü burada Letonya, 
Estonya ve Litvanya mümessille
rinden mürekkep bir konferans 
toplanacaktır. Konferans, üç dev
let arasında daha sıkı münasebat 
tesisi hakkında Litvanya hüku • 

meli tarafından yapılan teklifi 
tetkik edecektir. Konferasın da-
ha sonraki mesaisi şark Avrupa -
sında emniyet ve sulh meselesi • 
nin daha geniş bir tarzı halle 
bağlanmasını istihdaf edecektir. 

Peşte, 24 (A.A.) - Yarı resmi •. hüsnü niyet sahihi bir memleke • 
Peşler Loyt gazetesi, Çekoslovak- tin iltihak edebileceğini ehemmi
yamn da Roma itilaflarına gir - yetle kaydettikten sonra diğer 
mesi ve -Çekoslovakyann Maca - sureti hallin de Almanyan.ın ilti
ristan ve Avusturya ile mukare- hakı olduğunu ve Macaristanın 
neli imkanlarım tetkik ederek her halde mevsimsiz teahhütlere 
mezkur itilafların küçük itilaf a - girmemesi lazım geldiğini yaz -
leyhine müteveccih olmadığını ve maktadır. 

Tataresko istikrazdan bahsediyor 
Bükreş,24 (A.A.) - Targu .. 

Jiuda yapılan büyük siyası top .. 
1antıda başvekil M. Tataresko 

hükumetin tahakkuk ettirdiği e -
ser ve milli meseleler hakkında 
mühim bir nutuk söylemiştir. 

Mumaileyh, hangi feci şerait 
içinde iktidara geldiğini hatırlat
tıktan sonra asayşin de~hal tesis 
edilmiş olduğunu söylemiş ve ma
li tedbirleri tetkik ederek harici 
tediyabn indirilmiş ve altı mil -

yar ley itibariyle üç seneye tak .. 

sim edilmiş oldıığunu anlatmış • 
tır. 

Başvekil, bir kaç hafta içinde 
münhasıran ordunun itiya.cı tabii 

servetlerin i~letilmesi için büyük 
bir istikraz aktolunacağını haber 

vermiş ve sergüzeştçilerin yapa .. 
cakları her türlü tahrikatın şid .. 
detle bastırılacağını söyliyerek 
nutkuna nihayet vermiştir. 

mani olacak 
Berlin, 23 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: Alman hükUmeti, bü
yük şehirleri hava taarruzuna 
karşı himaye edebilmek maksa • 
Clıyla büyük şehirlerde nüfus ke
safelinin çoğalmasına mani olma
ğa çalışmaktadır. Bunabinaen a

lakadarlara verilen bir emirde 
yeni ikametgah inşaatında bu hu
susun da nazarı dikkate alınması· 
tavsiye edilmiştir. 

ce-

Sofya, 24 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti meclisinin önümüzdeki 
toplantısında, Bulgaristan· harici .. 
ye nazırı M. Batolof ve maliye 
nazırı M. T odorof ile daimi mu • 
rahhas M. Antonof temsil edecek
lerdir. 

lngiliz borsacılarından 
kazanç vergisi 

(ondra, 24 (A.A.) - lngiliz 
borsacılarının Amerikada teacil 
olunan kıymetler üzerinde yapa .. 
cakları kazançlardan vergi alın • 
masına dair Amerika maliye ne
zaretince verilen kararı proteıto 

için İngiliz bankacıları vesarraf • 
ları meclis müıterilerinin isimle
rini bildirmekten imtina etmit· 
lerdir. • 

Bu kararlar arasında mlli sos- idare tesis olunması da mevcut -
yalist Almanya ya kar§ı boykotaj tur. Bu idare, Yahudilerin dahi~ 
yapılması vardır. siyaset işleriyle ve din mesele1etl 

Konferans, dünya Yahudi kon- ile katiyen meşgul olmayacaktJ1'• 
gresinin 1935 ağuslosunda top • Reisliğe, alkışlarla M. GoldmaJI. 
!anmasına karar vermiştir. Kon· intihap olunmuştur. 

Almanyada Hilter aleyhine rey vererı 
150 rahudi tevkif edildi mi? 

Berlin, 24 (A.A.)" - Son re· ltarafmdan kati olarak tekzip r 
yiamda, M. Hitler aleyhine :rey dilmektedir. Uzun zamandanbt" 
vermiş olanlara karıı tiddetli ta- ri devam etmekte olan devletiıı 
kibat baıladığına ve aleyhte rey emniyetine 'karşı suikast davasil• 
vermit olmalda maznun 150 kato- alakadar olmak üzere son günler' 
lik ve Yahudinin tevkif edildiği • de komünistler arasında münferit 
ne dair ecnebi matbuatta çıkan tevkifat yapılmıştır. 
haberler Alman istihbarat bürosu 

Amerikada N. R. A. münakaşası 
Vatington, 24 (A.A.) - Ya· • kabil taraf, lconlrolün vaziyeti 

kında yeni bir safhaya girecek o- vaziyeti ikinci derecede kalac~ 
lan N. R. A. hakkında şiddetli idareci ile kuvvetli bir heyet t• • 
münakaıa vardır. rafından yapılmasını istemekte ' 

idareci vaziyetin.de kalan M. dir. 
Conıon kontrolun istişari bir he- llois de Karolon 'da M. Jtt' 
yet yardımr ile bir kişi tarafından neyin cenaze merasiminde b"i 
yapılması pakkında kati bir şe • Iunan Reisicumhur bu müstac• 
kilde ısrar etmektedir. i§lcri tetkik etmek için VatingtO' 

M. Ruzveltin sanayi mümessili na gclmeldedir. Reiricumhuf 
olan Ritberg ile iş nazırı M. Per- Haydparkta olan annesini ziy• • 
kins tarafından idare edilen mu· retten vaz geçmiştir. 

BuğdaykomisyonuPeştedetoplanacak c bA Af .k 1 ·1 Peştede Yahudi aleyhtarı 
. enu ı rı a, .. ngı tereye bir gazete kapahldı 

Amerika dan F ransny• 
altın .. 

borcunu odeyor .. 
Londra, 24 (A.A.) - Resmi karar vermiştir. Gelecek toplantı- Pette, 24 (A.A.) - Son gun· 

bir tebliğe göre istişari buğday sında so b" 1 1 b'I Kap, 24 (A.A.) - Cenobi Af- )erde Yahudiler aleyhinde şiddet-
k . ' n ır an aşma yapı a 1 

• rika hükumeti, lngiltereye olan ı· · b l 1 "N omısyonu bug"' day anlaşması · · . h'"k" l . .. .
1 

ı neırıyala a§ amıt o an as-
' mesı ıçın u umet erın mumessı - h b ı k · · · b · · · esnasında kabul edilen bir rok arp orç arının son ta ııbnı u yonal Sosyalıı.t,, gazetesı adlıye 

'l' lerine lazım gelen talimatı ver • h ı k l 
tadilatı tetkik ve tasvip etmi•tir. ayın ni ayetinde ödemeğe karar nazırının emrıy e apatı mıştır. 

:r melerini tavsiye edecektir. · · B b k" 1 ·1 Bu tadilat komisyon faaliyetini vermıştır. u a ıye ah mı yon 
kolaylaııracak ve fili bir şekle 50• Macar hükmetinin teklifi üze- İngiliz lirasıdır. 
kacaktır. rine komisyon, 20 - ı 1 de Buda- _.....,..,....._.... 

Komisyon tadilat h.akkında hü- peştede tekrar toplanmağa karar 
hükumetlere bir rapor vermeğe vermiştir. · 

Gömböş, ikinci karısı Sovyetlerin Milletler cemi
ölünce, birincile evlendi yetine girmesi ve lsviçre 

Beynelmilel coğrafya 
kongresi 

Varıova, 24 (A.A.) - Beynel· 
milel coğrafya kongresi dün reisi· 
cumhur ve bir çok hükUınet ve 
siyaset adamları olduğu halde a
çılmıştır. 

Havana isyanı 
Havana, 24 (A.A.) - Mira· 

lay f emandezin tevkifi için yapı

lan mücadele eınaıında sekiz ne

fer ölmüıtür. Diğer bir kaç sui • 
kaıtçı daha yakalanmıştır. Harp 
divanı faaliyete geçmiştir. 

Ingilterenin Vorşova elçisi 
Peıte, 24 (A.A.)' - ikinci 

zevcesi geçen sene ölen başvekil 
M. Gömböş, evvelce ayrılmış ol
<lufu birinci zevcesiyle tekrar ev
lenmiıtir. Ba§vekilin birinci zev
cesinden üç çocuğu vardır. 

Londra, 24 (A.A.) - Matbua
tın bazı neşriyatr hilafına olarak, 
en salahiyettar mahafil Sovyet 
rusyanın milletler cemiyetine gir
mesine lsviçrenin muhalefete ka
rar verdiği te'kzip edilmektedir. 

Stratosfer uçuşu yapanlar L<>ndra, 24 (A.A.) - Sir Vil
yan Kennard, Bern orta elçiliğin
den Val'§ova elçiliğine tayin e· 
dilmiıtir. Var§ova elçisi Sir Vil
yam Erskin tekaüt olmuştur. Evlenme merasimi başvekilin 

malikiensinin bulunduğu Najte .. 
ne§ köyünde yapılmıştır. 

Hariçten rejim ithalatı! 
Dublin, 24 (A.A.) -Oevalara 

hükumetine kartı birletmiş olan i

ki grup reisi arasında ihtilaf bat 

göıtermittir. Ceneral Oduf fi fa -

§İıtliğe doğru meyletmekte eski 
batvekil M. Cosgrave ise İrlanda 
•İlliyetperverliğine sadık kalarak 

~ *NJlm ithalabna,, mua • 
IW .. lunmaktadır. Bu ihtilaf hü -

kümet aleyhindeki birliği zaiflete

cektir. 

İsviçre efkarı umumiyesinin 
mühim bir kısmının aleyhte mü • 
cadeleıine rağmen lsviçre hüku .. 

meli mez'kUr mesele milletler ce
miyetinde mevzuu bahsolduğu 
vakit müstenkif kalmakla iktifa 
eyliyecektir. 

Alman Ticaret odaları 
mürakabe altında 

Berlin, 24 (A.A.) - Otorite 
prensibinin tatbiki ve bütün Al • 
man hükumetleri kanunlarının 
tevhidi üzerine Alman ticaret ve 

sanayi odaları bundan böyle Al • 
man iktisat nezaretinin muraka • 
besine tabi olacaklaı dır. 

Brüksel, 24 (A.A.) - Son de
fa Stratosfer uçuşu . yapını§ olan 
Belçikalı alim M. Kuzins ile ar • 
1'ada§ı tayyare ile buraya gelmi§· 
ler ve resmi zevat ve büyük bir 

kalaoalık tarafından hararetle 
karşılanmıılardır. 

Jngiltereden Amerikaya 
gümüş .. 

Londra, 24 (A.A.) - 1250 hin 
İngiliz lirası tahmin edile!\ gu • 
müş, bugün Nevyorka gönderile • 
cektir. 

12134 çubuktan ibaret olan Öu 
gümüş ile son on ib~ gün içinde 
Amerikaya gönderilen gümüş 

tahminen bin ton ağırlığı bulun -
makatdır. 

Üç sosyalist hakkında 
hüküm 

Viyana, 24 (A.A. - Graz 
mahkemesi, bir köprüyü dinamit-

le atan üç milli sosyalisti müeb
bet hapse mahkum etmiştir. 

ispanyada neler oluyor? 
Madrit, 24 (A.A.) - Müdafa· 

a hali, bütün memlekette bir ay 

daha uzablmıthr. Fevkalade 
mahkemeler itlemekte devam e .. 
decek ve umumi toplantılar yasak 
edilebilecektir, 

Nevyork, 24 (A.A. )- Man' 
hallen bankası 2 5- 8 tarihinBeı 
Parise, tahminen bir milyon do' 
lar kıymetinde altın gönclerece1'' 
tir. Bu altmıl\. gönderilmesi, ıo~ 
günlerde dolara karşı ecnebi d6' 
vizlerjnin, bilhassa frangın ıai ' 
lamlığıdır. 

Sporcularımız HarkofB 
gittiler 

Moskova, 24 (A.,.A.) - :T.üti' 
sporcuları kafilesi bugün Kiyef ' 
ten Harkofa gitmiştir. 

• 
Ingiliz - Japon çiftçiletl 

arasındaki ihtilaf 
Fkniks, 24 (A.A.) - lngill1 ' 

renin [osanceles konsolosu Ati " 
zona valisi nezdnde te§ebbüsati' 
bulunmağa memur eClilmiıtir. c~ 
marlesinden evvel memltkel' 
terketmek için halktan oltimatOiS' . ,.. 
almış olan 1000 Japon çiftçisı t' 

d . • d'" d tl· .. t 1 rasın a yırmı ort tane e nl•• 
vardır. 

Şako ihtilafı . 
Vaşington, 24 (A.A.) - Ş•1'0 

ihtilafı hakkında alınan haber~~; 
göre, Bolivya hükümeti mev...-, 
mmatkanın paylaştırılması but"' t' 
sunda hakeme müracatı kabul e C 

meğe ve Paraguay, Lahi a<1•1e t 
hakemliğine açıkça muvaf•1'', 

" t d•v• kt" d k" _,JJltJ gos er ıgı ta ır e mez ur ... e' 

kadaki askerlerini de geri çe]cı:IJ 
ğe amade bulunmaktadır. 



iŞARETLER 
··········· {) .................... . 
ış ticaret şıarımız 

1 • Seneler var ki, Avrupa memleket· 

1 'l'i orta zamanda olduğu cibi hudut
artıu birbirine kar!ııımııkı kapı • 
Yorlar A .. ·ı b. •-• vnıpa munzevı eıen ır ıuta 

\'e lrendi kendine kifayet etmek ar -
ıuauna d'· "k · d" • ı h llııı uıen ı tısa ı uzvıyet er a-
d' lldr. Sovyet Ruıyanın kendi ken· 
ltıe kifayet telakkiıini Ottava konfe· 

;:arndan sonra İngiltere kendi top • 
Jarında tahakkuk ettirmek istedi. 

bfı. 8u hayatın, bu yn§ama tarzının 
~ •Grii edebiyatı yapıldı: Konjuk • 
l • kontenjan, kompansaıiyon ıöz • 
~ bu yerü hayatın ortaya attığı ih
".Taçlarm dile gelmi§ ndlarıdır. 

Büyük harbin sonunda hudutla • 
~ değiımeıinden siyasi vaziyetlerin, 
~ baadi uzviyetler üzerinde yaptığı 
keıirJerden doğan buhran bugün hala 

dttıdine göre bir hal çaresi bu)mu, 
tiildir. 

Avrupa buhranına müıbet veya 

ttlenfi bir kıymet vermek taraftan 

değiliz. Çünkü buhranın seyri her 

lllernlekettc baıka akisler vücude ge· 

tirdiği gibi her memleketin buhran 

kartısındaki manzara151 da yakın ve

~- uzak memleketlerde baıka baıka 
ayıtla§tınyordu. 

Bunun için buhranın bizdeki akiı· 
lerinı· d.... . .. b ona ver ıgımız mus et veya 

!tıeııfi kıymet bakımından değil, aldı
iırnu: tedbirler yüzünden tetkik et • 
!tıek faydalı olur. 

Bu bakımdan bizim harici ticaret 
110litikamızın keskin hatlarını ıörmek 
!tıürnkündür. 

Milli mücadele baıladığı zaman 
ha.'ici ticareti 1916 gümrük esaslan 
kıUandınyordu. 

1923 ten itibaren devam eden beı 
'etıelik zaman içinde de bu vaziyet 
de\'arn etti. 

Can~lidation devrinden ıonradll' 
ld, Türkiye kendi bakımından ticaret 
"e tediye müvazcne işini müsbet bir 
hato koymafa çahttı. 

1930 da, Türkiyenin ticaret ve te

diye müvnzeneleri bedbin olmaktan 
kurt\lldu. Vakıa İ§ hacmi azaldı. Fa· 
!tat faaliyetin nevi hacim itibariyle 
dar olmakla beraber milli bir hüviyet 
'1dı. 

. Bu hüviycttir ki, bize Türkiyenin 
~ti&adi istiklalinden bahsettirmek im· 

lltnı veriyor. 

8u istiklal bugün filidir. Bunu 
~ttnıniyetle iıarct etmek isterim, 
~nk\i 1856 da Pnriıte de muahede 
~1tkilleri arr.-ında kapitülaıyonlann 
1 ı-.ı yani Türkiye iktiıadiyatının İı· 
tilclali ilan olunmuıtu. Fakat bu neye 
~dı? Devletler hukukundan bahıe
I "1 bazı müelliflerin kitaplnrına fÖY· 
e bir cümle ilavesine hizmet etti: 

Muahedelere yazılan haklar filen 

tide edilemediği takdirde hiz bir za

~ hakikat olamazlar. 

Bugün hudut harici ile ticaret mü· 
~ebetimiz de ~arih, kati ve müsta· 
tı bir haldedir. Bunun idafeaini, ik
i &at Vekili Celal Beyin ağzından din
trinı 

• •cMalımızı alandan mal alacağız!" 

tl lıte mUıtakil milletin mi1let olma 
rlarrndan biri! 

Sadri Etem 

Kadıköyü için 
yeni tramvaylar 

Üsküdar tramvay şirketi tara· 
f ından inşasına ba§lanıl.an Kadı
köy tramvay hattının bazı kısım· 
)arı gelecek ay sonuna ka.dar 
bitirilmiı olacaktır. Bu hatların 
Cumhuriyet bayramında işlemeye 
açılması mukarrerdir. 

Üsküdar tramvay §İrketi, son 
temdit dolayısile yeniden tramvay 
arabaları sipariş etmiftir. Bu a • 
rabalardan yirmisi Eylül başlan • 
gıcmda ıehrimize gelecektir. Yeni 
tramvay arabaları bugünkülerden 
daha geniş ve elli§er kif İ alabile
·cek büyüklüktedir. 

Yeni gümüş paraların 
projeleri 

Yeni basılacak gümüf parala • 
rın taslaklarını gözden geçiren jü • 
ri evvelki gün de toplanmıf, ça • 
lışmalarını ilerletmi§, fakat bun -
lardan en iyisini henüz ayırma • 
mı§br. 

Yeni gümüş paralar için iki tas· 
lak seçilecektir. Bunlardan biri 
paranın önü, biri de arka11 olacak
tır. Son ıöz bugün söylenecek ve 
beğenilen taslakları yapmış olan· 
lar da ayrılacaklardır. 

-0-

Hava raporu 
Kandilli rasathanesinden veri· 

len malumata göre, dün en fazla 
11caklık 26.5, en az 18 aantigrad, 
hava tazyiki saat yedide 760, sa· 
at on dörtte 729.5 milimetre idi. 

Rüzgar ekseriyetle ıimali şar· 
kiden eımittir. Azami sürati de 
14 metreye kadar çıkmıftır. 

- - o-

Seyahatten avdet 
Haseki hastanesi göz mütehas· 

sısı ve bat tabibi Doktor Nazmi 
Aziz Bey seyaha~en avdet ede • 
rek Çarııkapıda tramvay durağın· 
daki muayenehanesinde haıtala • 
rmı kabule başlamıştır. 

-~ 

Geçen hafta harice yap
tığımız tiftiğin satışı 

Durgun bir devre geçire~ tif
tik ticareti canlanmııtır. Geçen 
hafta içinde latanbul limanından 
muhtelif memleketlere 305 ton 
tiftik ıatılmııtır. 

Alıcı memleketlerin baıında 

Almanya bulunmaktadır. ı:-akat 
Alman müesseseleri adi cina san 
mal denilen tiftikleri almaktadır. 

Yüksek nevi mallar için büyük 
talepler bekleniyor. Sovyet Rus· 
yanın tekrar piyasadan mal ala
cağı ümit edilmektedir. 

ıi C~dikli küçük zabit mektebi \ lardı. Mektebi bitirip gemiye ie· 
iat't'rtıı gündenberi Pendikte Yunis çecek olan efendiler dün kampta 

"'
8Y.onu civarında kamp kurmuf- bir veda müsameresi verdiler. Mü-

~ - \ ı .Kl 1 25 AÖUSTO'S" 1934 

üç ahbap çavuş 
Garip bır dolandırıcılık 

şebekesi kurmuşlar .. 
Saf dilleri kumara te§vik eden 

ve dolandıran bir kaç kişi yaka • 
lanmıştır. lama il, Süreyya ve 
Yusuf isimlerindeki bu üç ahbap 
bir şebeke teıkil ederek içi kur • 
§Un dolu zarlar ve kumarcı fırıl • 
dakları ile mahalle aralarında bir 
çok kimselerin paralarını dolan • 
dırmışlardır ... 

Üç dolandırıcı dün de Üıkü • 
darda Arabacılar içerisinde oyun 
tezgah,larını kurmuşlar ve etrafla
rına topladıkları çocuk, büyük bir 
çok saf dillerin paralarını çekmiye 
baılamışlardır. 

Keyfiyeti haber alan polisler 
bu üç dolandırıcıyı cürmü me!hut 
halinde yakalamıılardır. Dolandı
rıcıların oyun aletleri müsadere e· 
dimi§, kendileri evraklar ile bir· 
likte adliyeye verilmitlerdir. 

0----

Belediye yeni çeş-
meler yaptıracak 
Şehrimizde mevcut vakıf çef -

meleri bir vakitler tamamiyle ak· 
tığı halde ıon zamanlarda bakım· 
ıızhktan dolayı bu çe§melerden 
çoğu kurumuıtur. 

Vakıf sular belediyeye geçtik
ten sonra belediye, bu çeımeler -
den bir çoğunu ihya etmiş, suları· 
nı yeniden akıttmnııtır. Fakat 
bunlara gelen Halkalı ve Kırkçeş· 
me sularının içilemiyecek derece
de pis olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine be1ediye vakıf 
çe§meleri ihya etmeği faydalı 

görmemiştir. Halbuki latanbu • 
lun bir çok semtlerinde susuzluk 
vardır. Belediye bu semetlerde -
ki vakıf çeşmelerini tamir ettir -
mektense mikropsuz bir hale ge· 
len yeni terkos çeşmeleri açmağı 
muvafık görmüştür. 

Bir senedenberi yapılan teıi • 
sat ve inşaat dolayısiyle belediye 
bu çeşmeleri teıis edecek vaziye
te gelmiştir. Ancak her semtte hep 
birden bu çeşmeleri inşa etmek 
kabil olmadığindan semtler ihti • 
yaçlara göre sıraya konacaktır. 

Belediye bir ıene içinde şehrin 
her tafarmda bedava çeşmeler 
tesis edecektir 

-<>--

Dördüncü şube müdürü 
istifa etti 

lıtanbul polis dördüncü şube 
müdürü ve ayni zamanda ikinci 
şube müdür vekaletinde bulunan 
lımail rasih Bey vazifesinden ıı· 
tifa etmiştir. 

Gayri mübadillere 
bono dağıtılması 

Gayrimübadillere bono tevzia -
tı devam etmektedir. Şimdiye ka
dar dağıtılan bonoların kıymeti al
tı milyon kusur liradır. Daha üç 
milyon liralık bono tevzi edilecek
tir. Takdiri kıymet komisyonu, 
bugün ve pazartesi günü para tev
ziatiy]e meşgul olacaktır. 

F el eki yat tahsili 
yapan Hanım 

Hükumet tarafından Fransa • 
ya riyaziye ve felekiyat tahsiline 
gönderilen Erenköy kız lisesi me· 
zunlarından Nüzhet Zihni Hanım 
tahsilini bitirmif ve memleketimi
ze dönmüıtür. 

Bu ilk kadın felekiyatçımızın 
Üniversitede bir vazife alacağı 

söylenmektedir. 

---o---

Dün iki yangın oldu 
Dün öğle üzeri Kariye, Atik A· 

Jipaıa mahallesinde Çakırağa cad
desinde Madam Etrasın kiracı bu· 
lunduğu evden bir yangın çıkmı§, 
evin üst katı atmamen yanmı§hr. 
Yangın bititik 34 numaralı eve de 
geçmif ve bu evin de çabsı kısmen 
yanmııtır. Yangının sebebi henüz 
malum değildir. 

§ Dün saat 14 te Betikta§la Ab
basağa mahallesi odalar çıkmazı 
sokağında 7 numaralı marangoz 
Lazarinin evinde çamaşır yıkanır· 
ken baca tutuaşmuf, söndürülmüş
tür. 

---o--

Adliyede yenileme büro
ları ve yaz tatili 

Mahkemelerin 20 Temmuzda 

batlayan tatilleri esnasında yeni -

leme bürolarına mezuniyet veril

memi§, bu büroların baktığı it • 

lerin acele olduğu için çalışmala

rına devam lüzumlu görülmüştü. 

Fakat müddetleri bitmiş olan 

bürolar, avukatların da tatilden 

istifade ettiklerini düşünerek ta· 

til günlerine mürafaa talik etme • 

miş oldukları için bu müddet zar • 

fında işsiz kalmışlardır. 

Bunu nazarı dikkate alan Ad

liye Vekaleti yenileme büroları • 
nm da beş eylüle kadar tatilden 

iıtif ade etme] erine karar vermiş · 

tir. 

Adliyenin yaz tatili beş eylül
de bitmektedir. Altı eylülde bü
tün mahkemeler faaliyete başla • 
yacaklardır. 

samereye ıaat 14 te batlanıldı. Is- reımi, sonra piramit hareketleri, 
tiklıil, Cumhuriyet barşları söyle- ıırasiyle yumurta, bayrak yarışları 
nildi. Sporcular evveli. bir geçit yaptılar. Muhtelif eğlenceler ter-

lktibaslar: 

"Mısır Türkiyeden 
örnek almalı ,, 
Mısırda münteşir "Al Balagh" ga

zetesi, "Mısırda ecnebilerin mevkü" 
serlevhalı başmakalesinde diyor ki : 

"iki gün evvel lııtanbul muhabiri
mizden aldığımız bir telgrafı neıret -
tik. Bu telgraftta Türkiye hükumeti
nin ecnebileri bir çok mesleklerden ha
riç tutan kanundan bahsediliyordu. 
Haber aldığımıza göre, bu kanun do
layuiylc bet bin kndar ecnebi, mem • 
leketi terketmeğe hazırlanmaktadır. 

Şüphesizdir ki, Türkiyede sakin 
tebealan olan devletler, bu yeni ka • 
nundan müteessir olmuşlardır. Fakat, 
Türkiye, lüzum hiasettiği her hangi 
bir kanunu tatbik etmek hakkına ma
lik müstakil bir devlet olduğu için, 
kendisine hiç bir müdahalede buluna· 
marnıılardır. Bu devletlerin yapabi • 
leceklcri yegane ıey, kendi memleket· 
]erindeki Türkleri mesleklerinden çı

karmak şeklinde buna mütabih bir ka· 
nun vazetmcktil".. Maamafih ltalyada, 
Fransada, Yugoslavyada ve ıair mem
leket1erde icrayi sanat eden Türlde • 
rin bulunduğunu zannetmiyoruz. 

Türkiye Lozan muahedesini imza· 
ladığından beri ecnebilere karıı kapı· 
sınr kapamağa ve içerideki ecnebileri 
de harice çıkarmağa baıladr. Türkiye 
bu muahede ile memleketini kapitü • 
lasyon belnsındım kurtarmış oldu. 

Yeni Türkiye; eskimiş ve antika 
olmu§ sistemin ilgaıi için şiddetli ha· 
reketlerde bulundu. 

ismet Paşa Lozan konferansında 
büyük devletler mümessillerine kati • 
yelle bildirmiıtir ki, kapitülasyonlar 
tamamiylc kaldınlmadıkça ve büyük 
devletler Türkiyedcki akalliyetleri 
himayeden vnzgeçmedikçe Türkiye 
yeniden harbe girişmekte tereddüt 
etmiyccektir. Bu katiyct ve salabet 
kar§1151nda büyük devletler, yeni bir 
harbin önünü almak için ismet Pa • 
§&nın taleplerini kabul etmek mecbu • 
riyetinde kaldılar. 

Lozan muahedesinin imzalanma • 
aından aonra Türkiye Cümhuriyeti 
Hükumeti dahili kanunlannı Türkle· 
re olduğu gibiecnebilcre de aynen tat· 
bik etmeğe başladı. Bu yeni vaziyet 
dahilinde her §CY yolunda gitti. Fa • 
kat bu §ckilden hoşlarunıyan ecnebi
ler, memleketlerine dönmek mecburi· 
yetinde kaldılar. Emrivakii kabul e
denler ise her hangi memlekette ya • 
şıyan ecnebiler gibi, yaşadıktan mem· 
leketin kanunlarına tebaiyet ederek 
ikametlerine devam ettiler. 

Türkiyedeki bu yeni kanun habc· 
rini okuyan her Mısırlı, gayri ihtiyari 
şu ıuali soruyor: Mmr hükumeti ne· 
den Türkiyenin gösterdiği misali ta • 
kip etmiyor?" 

Belediye, şehri 
ağaçlandıracak 

Belediye iki sene evvel Üskü • 
larda Şemsipaşa sırtlarına fidan • 
lar dikmek suretiyle bu sahayı a • 

ğaçlnmıttı. Burası kısa bir za -
manda çok güzel bir hale gelmiş· 
tir. Belediye §ehrin muhtelif yer· 
)erinin ağaçlanması için çalışmak· 
ta devam edecektir. Bunun için 
bir çalışma programı hazırlana • 
caktır. 

tip olundu. Bir orta oyunu oynnn• 
dı. Çoğunu talebe velileri teşkil 
eden davetliler hoş bir gün geçir
diler., 
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ı·anburi Salihattin 
Beyi dinlerken ••• 

Dün aece, Çiftlik parkında 

"Beıtekir tanburi Salahattin ge· 
ceıi,, çok güzel geçti. Kendisini 
ıeven birçok musikifinaslar kon
ıere iıtirak ettiler.. Çaldılar ve 
ıöylediler. Davetliler baheçyi dol
durmuıtu. Salahattini meslek ar
kadaılarından çok fazla seven 
büyük ve samimi bir dinleyici ka
l~balığı vardı. Ben de bu kalaba
lık içinde onu ve arkadaşlarını sa
at üçe kadar dinledim. 

Şope~ bet on gjn batını din -
lendirmek için bir köye gitmiş. 
Şopeni ıevenler köy tiyatrosunda 
bir konser vermesini rica etmi9ler. 
Üatat burada rasladığı birkaç ta· 
lebeaiyle sahneye çıkmış. Fakat 
o akıam nasılsa o vilayetin valisi 
de bu köye uğramıt ve zadegan
dan birinin §&tosunda misafir kal
mıı. Valiye Şopenin konserinden 
bahıetmiıler. Mağrur ve müstebit 
vali tiyatro ıahibine fU haberi 
göndermif: "Şopen hemen şimdi, 
miıafir bulunduğum şatoya gel~ 

sin .. Beni eğlendirsin. Konıeri ya· 
nn geceye tehir ediniz!,, 
Şopen sahneye çıkarken, ken • 

cliıine valinin sözlerini tekrarla • 
mıılar. Üıtat, sabırsızlanan hal
km heyecanının kulis arasında 
ıörmiif ve: 
"- Beni seven ve beni hekliyen 

kütleyi kazanmıya mecburum. 
Vaİi hazretleri bensiz de eğlene· 
bilirler .. !,, dem it ve perdeyi açtır
mıt. · 

Salihattini sahnede gördüğüm 
zaman•daima bu vak'ayı hatırla· . 

rrm. O tıpkı bir Şopen tevazu ve 
samimiyetiyle tanburunun hazin 
ve muhrik nağmeleri içinde küçü
lür, küçülür ve kaybolur. Sala
hattin, dinleyicilerinin kalbine gi
den yolu bulmuttur. 

Bu gece gene, Kürdili hicazkar· 
dan beıtelediği: 

Nere'den sevdim o zalim kadını 
Bana zehretti hayatın ta.'dmı 
Sormayın· söylemem asla adını. 

Şarlöıını okurken ne kadar 
coıkun, .ne kadar cana yakındı. 

Sali.hattinin bestelediği ıarkı · 
lı.r araaında bu sene en fazla tu· 
tulan, hüzzamdan (güfte Mual -
Hm Vecdi heyin): 
Gözunün rengini sordum kara 

sevda de-diler, 
Beni mecnun edenin ismini Ley

la deoiler 
~ülfüne bağlı kalan dillere şeydn 

dediler 
,arkııaıdır. 

· Salahattin dün gece heatekar 

Bundan ıonra (Belvü) ve (Pa
ı1orama) saz heyetleri geldiler ve 
ayn ayrı f aaıllarla, durgun ve üz· 
gün çehreleri tekrar netelendirdi
ler. Saat birde paydoı oluyor zan
niyle mütee11İr olan dinleyiciler, 
hot geçen bu saatlerin biraz daha 
uzıyacağını anlamıtlardı. 

Belvü saz heyeti kemani Neca
ti, Neyzen lhsan, panço Cemal, 
hanende Cemal ,.e Hamit Beyler· 
le diğer arkadaılarının İftİraki 

le Dede Efendinin saz semaisin· 
den başlıyarak, bugünkü fasıllar 

arasında hemen hemen hiç din· 
lenmiyen (Nişaburek) faslına ge· 
çildi. ·Belliydi ki Necati Bey ve 
arkadaşları bu fasıl üzerinde faz. 
la çalışmıtlardı. Dinleyiciler bu 
faslı büyük bir zevk ve sessizlik 
içinde takip ettiler ve çok alk1ş

Jadılar. 
Bundan evvel ve hundan son

ra Mahmure, Fazilet ve Nebile 
Hanımlar ve Balıkesirli Mustafa 
Bey yeni §arkılar okudular. 

Bu sene kış sonu ile yaz ara
sındaki kısa zaman zarfında Fa
z ilet hanımın sesinde ve usu11e· 
rinde daha doğrusu taganni tar· 
zında terakkiye giden büyük bir 
fark gördüm. Lame elbiaeıinin 
göz kamaıtırıcı zar af eti de belki 
bu gÖrü§ümde amil olmu,tur. 
Gerçi gözümle kulağım araıında 

~ört parmaklık bir meaafe varsa 
ela, bu gece gözümden ziyade yal
mz kulağımın vaz~fesine ve has
usiyetine kıymet vermeğe mec
burdum. Malum ya, saza · karıı 

kulağın rolü gözden yüz misli, 
bin miıli fazla dır! 

Bu meyanda musiki ıevenlerin 

~aha doğrusu alaturkacıların, ve 
bilhassa lıtanbullulann güfte ve 
bestelerini çok tanıdıkları ince 
ruhlu bir bestekardan bahsedece· 
ğim: Mustafa Nafiz. 

Ona arkada,ları bestekar di · 
yorlar. Salihattin de lıalka öyle 
tanıttı. Onu dinleyicilere ben tak· 
dim etseydim: 

- Şair ve bestekar Mustafa 
Nafiz .. 

Derdim. 
Mustafa Nafizin güfteleri ken• 

di bestelerinden çok daha mana· 
lı, çok daha güzel ve caziptir. 

Akşam kuru bir gül gi~i yadrmda 
silindi. 

Yalnız o kadın karşıma bir nur 
gibi indi. 

Baktım yüzüne gözlerimin mate
mi dindi. 

Lem'f Beyin udla bir şarkısını Ve: 
yalnız baıına çaldı ve okudu. Udi 1 H;ısta kalbimdıe açılmış kanıyan 
Marko efendi, kemani Cevdetle bir yarasın! 
beraber (Bu gece ıerefine bir ha- Seni ölsem de unutmam bana son 
tıradır bu §arkı) parçasını söyle· hatırasm: 
di. Kaybolan cismini gönlüm nere-

Lavtacı Ovrik efendi ile kanu· 1erde arasın? 
nt Artakinin ve bir kemençenin Güfteleri gibi, Nafizin, yüzleri 
i~tiralciyle çalınan parçalar da es· geçen nefis eserleri vardır. 
ki olmakla beraber güzeldi. Ov · Mustafa Nafiz sahnede kendi 
rik efendinin: şarkılarından birkaç parçayı oku-
~evsem azarlar, sevmesem azar du. Halk Mustafa Nafizi yakın· 

1ar. dan tanıdı .. Sevdi ve candan al-
Öpsem azarlqr, öpmesem a zarlar kışladı. 
ara nağme1i türküsü de çok beğe- Onun güzel şarkıları arasında: 
nildi. Kara sevc~ıa gibi ruhumda duran 

Faruk Bey, Salihattinin "Nere- gözlerine 
Jeıı sevdim.,, §arkısını ve hüz· Gömdüm esrarla dolu aşkımın is
za~elan "Kalmadı bende ne arzu, yanlanm. 
ne cönül,, ü çok tatlı, oynak bit Seni kac· yıl aradım böyle · derin-
ı.esle 't'e muvaffakıyetle okudu ve J den derine, 
dlrıtlandı. Gözlerin içti bütün gençliğin 

Tayyare bayramı
na hazırlık ..... (Başmakaleden devam) 

ıinde milli müdafaaya 26 tayyare 
hediye etti.,, 

iş bankasının sergisi 
yarın açılıyor 

1924te sermaye ve kredi yoktu; Şi111 
bu müessese ile iftihar edebiliriz .. Muhterem Fr.anıız me,lektaıı· 

mızın Tayyare Cemiyeti hakkın· 
da.ki bu takdiri bizim için kıymet
lidir. Ayni zamanda bu takdir
karlar memleketimizin de tayyare 
ile müdafaa i,ine verdiği ehemmi
yetin ne kadar yerinde olduğunu 
gösterir .. 

Türk milleti, Türk hükumeti, 
Türk efkarı umumiyesi hava mu
harebelerinin ehemmiyetini birçok 
sene evvel yalnız takdir etmekle 
kalmamış, memleketi kuvvetli bir 
hava ordusu ile teçhiz etmek için 
filen tedbirler de almıtbr. Bunun· 
la beraber tayyarelerin ve umumi
yetle hava vasıtalarının milli mü
dafaa bakımından ehemmiyeti o 
kadar büyüktür ki bu yolda bun
dan sonra ne yapılsa gene azdır .. 
Onun için 30 ağustos tayyare bay
ramı gibi milli tezahürat günlerin
den istifade ederek bu husustaki 
ileri hareketlerimizi bir kat daha 
hızland1rmam1z lazımdır. 

İstikbal muharebelerinin hava
da olmaaı demek bundan sonra 
hudutlarda harbeden askerlerden 
ziyade cephe gerilerindeki sivil a
halinin havadan gelecek taarruz
lar ile ölüm tehlikesine maruz bu· 
lunmas1 demektir. Onun için halkı 
mızın Tayyare Cemiyetile elele ve· 
rerek milli müdafaa yolunda ya· 
pacağr her türlü yardımlar milli 
bir vatan vazifesi olduğu ka<lar 
liendi ,anıt selametleri · için de 
vaktinde tedbir almaları demek
tir. 

Mehmet ASIM 
. 

kanlanru! 
Ve: 

Bir gün bana sen ince hayalinle 
göründü! 

Gönlüm seni bekler kunı yollar
da bütün gün ! 

Ey saçları sevdadan uzun, gözleri 
süzgün, 

Gönlüm seni bekler .•••• 

Türkiye iş Bankası, yarın, ku· ı cluat yekun~ 33 milyon lirayı b 
ruluşunun onuncu yıldönümünü C.:u. · d 
kutlulayacaktır. Bu münasebetle İş Bankası kömür havzasın ' ~ 
Galatasaray mektebinde bir .sergi faaliyetini modern esaslarla te 
hazırlamıştır. sia karar verdi. . 

Sergide, bankanın bu on yıl i- Trabzon, Balıkesir, Edreıtl1 
l 

çinde geçirdiği safhaları gösteren Ayvalık, Gireson, Zon~Id•, " 
resimler ve tablo halinde yazılar Kayseri ve Mersin şubelerı -~ 
da görülmektedir. dı. 

Mesela bankanın kuru!uşu tari· 
hi olan 1924 senesi 26 Ağustosun
da bankanın vaziyeti nasıldı: 

Büyük çerçeveler içinde gözc

çarpan kısa, açık ve anlaşılıklı ya· 
zılar şunlardır: 

1924 
"Sermaye küçüktü. 

Eleman yoktu. 
Piyasada kredi ihtiyacı pek bü· 

yüktü. 
1~ hacmi fevkalade dardı. 
Y okıuzluk memleketin her la· 

rafında ayni şiddetle duyu]uyor
du. 

Bütün bu sebeplerden dolayı 
muhit, yeni başlıyan bu küçük mü· 
esseseyi ihtiyatlı ve mütereddit bir 
vaziyetle karşıladı. Bu küçük ban· 
ka lsta.nbulda dl\ bir şt1be açtı. 

1925 
Banka az zamanda yüksek bir 

itimat kazandı. 
Bir taraftani9lerini genişletti. 
500 bin lira sermaye ile Anado

lu sigorta şirketi tesis edildi. 
Bulgar Dağ Simli kurfun ma· 

deninin imtiyazı alındı. 
. Banka İstanbul ve lzmir liman 

şirketlerine müessis ve hi11edar ol
du. 

Ereğli ve Zonguldak kömür 
havzasında yerleşmeğe başladı. 

iş Bankası Ankaradaki ikinc= 
Merkez binasına nakledildi. 

İzmir ve B····-- •1- -··beler açtı . 

1926 

1929 
Sermaye 5 milyon liraya çı 

rıldı. 
Kilimli kömÜ.r ıirketi sahJ1 ılı ~ 

dı. . ~ 
Bir milyon lira sermayeli (l\'f1 

Reasürans) teskil edildi. , l 
• • 1 

Kozlu kömür işleri şirketi~. ' 
sermayesi 3.000.000 liraya ibl . 
olundu. ı, 

Bergama, Taraus. Nazilli, A~~ 1 

sar, Ödemi~, Zile, Erzurum. 
du, Milas, Konya, Uıak tubel ' 
açıldı. 

1930 
Sıkıntılı bir buhran yılı olrıı~ 

na rağmen müşterilerinin kredi 1 

tiyaçlarına yetişti. 

Bankanın iştiraki olduğu bi.i1 

işler sağlam adımlarla feyizli 
ticeler vererek ilerledi. 

Ankara mensucat fabrika&1 
tın alındı: "Yüniş., in temeli 1 

dı. 

Ormaniş faaliyete haşladı. 
Beyoğlund~ bir ~·.•be açıldı· 

1931 
Türk mallarına mahreç ola~ f 

yasalarda yerletmek için tedbıt 
alındı. 

İş Limitet teşkil edildi. 
lç piyasalarda günden $ta 

kuvvetlenen alaka v~ itimada le 
şılık olarak yeni m.uamele mer1' 
leri kuruldu. t 

Karıştığı piyasalarda halk lt 
ne faydalı bir nazım oldu. 

Sermaye iki milyon liraya çıka-
Ve bilhaaaa: rıldı. 

Yalnız benim ol, el yüzüne bakma Kömür ocaklarının ıslah ve i-

Pamuk>ş teıtkil edildi. 
Gaziantep. Manisa, Antah 

K .. n. Rarhn. Esk=ı::~hir. Af'::onıı 
rı . B"'fr~. lneh"lu M::o.latya. l 11 

könrU. Sıva~. D=y: nbekir, Af> 

sakın sen! 
Kıskan beni, göğsünde uyut, yan 

ateşimden! 

Aşkın o zehir hasreti ruhumda ka
narken, 

Kıskan beni.. ..• 
farkdarı, güfte ve besteleriyle be· 
raber sevilmif, tutulmuıtur. 

Mustafa Nafizin eserleri Dede 
Efendi gibi eski musiki üstatları
mızın çok değerli eserleri arasın
da yaııyacak ve nesilden neıle 
kalacaktır. 

Bu güzel musiki ziyafeti ara· 
sında birçok kimseler gibi, beni 
de sinrlendiren bir hadiıe oldu. 
Bazıları da gülüyorlardı ya .. Bir 
kısmını güldüren ve diğer kısmı
nı sinirelndiren bir hadise - ne 
kadar ehemmiyetsiz oluna olsun 
- madem ki göze çarpıyordu. 
Elebtte kayıt ve itarete değer: 

Salahattinin sahnedeki perde -
.:iliği! 

Bunu benim gibi herkes gör· 
dü. Yahut herkes gibi ben de gör
düm. Perdeyi, dünyanın her ye
rinde, - köy tiyatrolarında bilr 
- bir perdeci açar.. San'atkar 
numarasını yapar .. Sahneden çe
kilir ve perdeci tekrar perdeyi 
kapar. 

San'atkarın tanburunu çaldık • 
tan ve Jarkılarını söyledikten 

marına batlandı. 

1 .000.000 lira sermaye ile (Ma
den kömürü işleri şirketi) teşkil o· 
lundu. 

500.000 lira sermaye ile (Kozlu 
kömür itleri şirketi) kuruldu. 

Banka dış piyasalarda da tanın· 
mıva ve kuvvetlenmeye ba~ladı. 

lstanbul ve Trakya şeker fahri· 
kalarının kurulmasına iştirak etti. 
Dünyanın her tarRfmdaki ban

kalar müesseseye itimatlarını gös
termiye ba~laı:hJar. 

1927 
Sermaye dört milyon liraya çı

karıldı. 
itibari Milli Bankası, bankaya 

ilhak edildi. 
Halkı taıarrufa alıştıracak ham

lelerde bulundu. 

!!-Ubeleri açr] fi· 

1932 
Bankanın ihtiyat yekunu 2 

yon 540 bin liraya çıkarrldı. 
İpeki§ yeni ve asri metot11 

göre organize edildi. Serma~ 

arttırıldı. . . ' 
Ankara mensucat fabl'ikası 1 

misli daha büyütiildü. En son J 

tem makineler getirildi. 
Hamburgta, mallarımızın h' 

nivz sahrrh iyi şera;tle satılıt'~ 
için "iş Kotr'inport, . Mr~ı' • 
"Mt!ıris .. ş:rket!e .. j tesis edildi· 

Haml.··rg ve lekenderiye ttl 
leri açıldr. 

1933 
Ankara merkez binasının inşa· Eıkişehirde Ziraat Bankası 

sına başlandı. Sümer Bankın iştirakile şeker fı 
Samsun ve Adana şubeleri a

ç.:ldı. 

1928 

rikası tesis edildi. A 

Turhalda Ziraat Bankuile 111\1' 
tereken üçüncü şeker fabrikas111 

kurulması'la başlandı. 1 
Tasarruf hesaplan arttı. Mev· E · B k d • · f'"' h 

rganı .. !r ma erının "' 
sonra, ayağa kalkarak ikide bird~- w t~ geçmesine te, '!bbüs edildi~ 
perdeyi açıp kapamasına taham- $;şeve cam ihllvac•nm dahi1C 

S l h . . • • • . l_ı ' mül edemedim doğrusu. a a at- t " .,,l'lll ı-·n ımtm:- 7 a "'JJ, : 

tin gibi ince, hassas bir san'atka- Memlekette T ;: .. T.:\ntrasiti iJ11' 1 

ra perdecilik yaptırmak doğru ici'l teşebbü11e a~-ildi. · 
ır.udur?. Kad.ıköy ve Üsküdar §Ubel' · 

iskender fahrettin açıldı. 
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Ôtu··me ~usayan Go··nu··ı açılışını kutıuıuganlar 
"""~ ikinci Türk Dili KurultaJUU kut-

• 
Yazan: Seldmi izzet 

..... •--. ,....._11n, onları ıördütümü, Sonra çıktı. Beyothmda, yan 
.-~--.• ·- •İne yediremedi.. Ben sokaklardan birine ıirdi. Sata, .... 

, •Ilı brrakacaktım. Benim ıola saparak ataiı indi. lııız, dar 
"İni l>rrakmam, hataımın bir ıolrakta, bot ıibi •öriinen bir 

çdr:maıı idi. Böyle bir evin kapısın itti ve ıirdi. Kapı 

tahammül edemiyeceii - kendiliğinden gürültüıüzçe ka -
~dı .. Canına kıydr, kıymak pandı. lçeriıi karanlıktı. F ey • 

" Neırin hanımın bütün bu yaz, karanbkta merdivenleri 
affedilebilir. Affedil - çıktı. Güzel dö,enmit odalar i -

it İr de çinden geçti. Bir koridora ıirdi. 
tcl,an .. beyefendinin yüzü dü- Yürüdü. Koridorun nihayetindeki 
°'· Bu ıözleri makul buldu. kapıyı, 'bir elektrik düğmeıine ba

. '•iınen, biraz tereddütle, ıarak açtı. Bqka bir odaya ıeç-
tle ıordu: ti , . 

: Saınimi kanaatiniz bu mu?. • • • 
ileri ciddi ve candan mı Feyyazın hiç bir doıtu, bu 

p orıunuz?. earanenıiz evi bilmiyordu. Fakat 
'!l•z kart11ındaki adamın etikten ıörünen manzarayı ~rae-
1 tuhiyesini kavradı. Birkaç lerdi, hayretle ve hayranlıkla do

ile, onun ıon enditelerini, nup kalırlardı. 
•~ lerini de izale etmek kabil - Yerlerde kıymetli halılar var -
'111P elini kalbine dayadı ve rol dı ... Perdeler ve döıemeler ağır 

bir aktör gibi haykırdı: Kıymetli vazolar ve billolar etrafı 
's· d ı ıze namusum üzerine ye - İpekli kuma,lar an yapı mıtb. 

•elerim, ki Nesrin Hanmnn ıüılüyordu. 
• • benim terefime ve namu - Odanın nihayetinde, arabesk 
layık bir ııhattedir. Onu ıe- bir yatak, büyük bir ayna duruyor

ve ona eakiıi kadar hür- du. Billur bir buhurdandan ha
... Bunun için de tekrar fif bir lavanta kokuıu havalanı

'tııın: Nearin Hanımla evlen- yor, etrafa yayılıyordu .. 
•tzuıundayım, beni evlitlı- 1 Yatakta, u.zanmıt bir ıenç kız 

)L 1-I ediniz. vücudu göze çarpıyordu. Ayakla-
~uılu, dürüst bir inaanı al- rı terlikıiz ve çorapıızdı. Çıplak 

it kolaydır. Onun havaali- ıöğüı nefesten kalkıp iniyordu, 
ri Jcayrryamadıiı için eöyle- bir tomar 1&rı saç dalıalanıyordu. 

kolayca inanır. Feyyaz, 'bir müddet yakın -
Tan Bey, iki elini uzattı, dan onu ıeyretti. Sonra eararen-
nı eJlerini ııkb: riz bir rülüm1e111e dudaklarını 

Benim necip ve &.il evla - 'büzdü .. Sealendi: 
eledi, beni füpheden ve na - - Şikta! .. , . 

luiun a .. rlıimclan Jaartar - Y ai~ 
Bir ııçray19ta doiruldu: 

'" l t..• • • 1.....' • nrz oır feY 11tıyonım. 

~ hafta sonra, bugün aöyle
l tözleri bana tekrar ediniz. 

' l11anmıyor muıunuz? 
' lugün Nesrin iSlüm halinde .. 

lrartı olan atkınız ıizi COf • 
"t ve kalbinize ıeçici bir 

eha hi11i vermit olabilir. 
'için, bir kaç zaman sonra 

• dan ayni ıözleri ititmek 

t . 
e)yaz itiraz etmek iıtedi. Rıd-
lley v.akit bırakmadı: 

'liem ıizin burada bulunma
da artık caiz delil. Bir takım 
dedikodulara meydan vere -

'. Siz derhal lıtanbula ininiz. 
rı tamamiyle iyilesince ıize 
r l'eriri,a... Eier fikrinizden 
lllıtaanız ... 

":' ltararım kat'i, hiılerim aa-

' Gelirsiniz Ye ıaadete kaTU· 
~· . Kızonla ev~nmenize 
ll' lftani yoktur. 

p ••• 
. "1azm içi rahat etti. RıdYan 
il IÖzij ıenet demekti. lıtan
İlld" 't ... 

te11d •• 1 • • d"" il e, ıoz erını yummut u· 
ıc{O~du: 

" ıt te oldu. Emelime muvaf-
0"-1onun... Nearin benim o-

\' ' 
' birden ıözlerinde bir tim-

~: 
hu dünyada çok lzap, çok 

ta ~elctin,. Şimdi pyeme e
... intikamımı almak i-

t. 'hı-dılclarnnın Tay halleri· ,, 

~a iner inmez, doinı ad
lkti •e Tilki ile Ayı 1'ak
ih1.ratta balunClu. 

- Nihayet plel»ildin mi? 
Feyyazın boynuna atılmak iı • 

tedi. Feyyaz mani oldu. Kız boyun 
büktü: 

- istemiyor muıun beni? 
- Acele etme ... Olduiun yerde 

kal.. 
Bir müddet daha baktı, hayran, 

hayran baktı: 
- Sana hayranım, dedi. 
Bu hayranlık çok yerindeydi. 

Baktıiı kadın, emaalıiz denecek 
kadar ıüzeldi. Bu kadını deiil 
kalemle tarif etmek, en üıtat bir 
reıaam bile, kolay kolay resmini 
y&pamazdı. Şaheserler yaratmıt 

olan fırçalar, onun renıini Ye ifa
deaini vermeie muktedir olamaz· 
lardı. 

Ajzı uf ak, fakat kırmızı du
daklı yayvan :ve kalındı. 

Uzun kirpikli kara ıözlerinin 
cazibesine yakalananlar l>ir daha 
kendilerini kurtaramazlardı. 

Vücudu, bir perıelden çıkmıt 
kadar mütenaıipti. 

Ve bu kadın, henüz on yedi ya-
tınc!aydı. 

Feyyaz, yataiın kenarına otur
du, kızın iki elini tuttu: 

- Şikiat, dedi, ilk teıadüfümü· 
zü hatırlıyor muaun? 

- Hatırlıyorum, F eyyu .. 
- Bundan on ıene kadar evvel-

di .. Seni Süryede, Oran köyünün 
bir tarla11nda huldum ... Üstünde 
yırtık pırtık bir entari vardı. Aç
lıktan ölüm dereceıine ıelmittin .. 
Bir ıece, dütman kabile, ıizi baı
mıttı. Sizinkilerin hepıini öldür -
müt. çadırları yakmıt. ele ıeçen -
leri yaima etmitti.. Bu baneden 
bir ıen kurtulmuıtun .. Kaçmıfbll. 
Saatlerce koımııttun, nihayet bir 
tarlada düıüp Jcalmıtbn.. Seni 
buldum. 

lulanuık i~ia, Kurultay Batkanhjma 
kurultaym açılma11na kadar bir çok 
tel yazı11 ıöaderilmi,ti • 

Ciimburiyet Halk Farkaııte,kilatı, 

viliyetler Ye köyler, cemiyetler na • 
mma tel yaz111 yollıyan zevabn iıim· 

lerini fte!N devam ediyoruz: 

Çartamba C. H. P. reisi Zühtü, 
Şarlı pazar C. H. P. idare heyeti rei
si Ali Ounan. Ş. K. Hisar C. H. F. 
Reisi İlhan, Hacıbektat C. H. F. he
yeti idare reisi İbrahim. Alucra C. H. 
F. reisi Tevfik, Ulukıtla C. H. F. reis 
vekili Yakup, Kartal C. H. F. Kartal 
kua idare heyeti reisi Necati Şerif. 
Çatalca C. H. F. Çatalca kaza heyeti 
reisi Necati Şerif. Bozkır C. H. F. re
isi Ziya. Çumra kaymakam ve beledi
ye reis vekili Sadık, C. H. F. Merkez 
heyeti reiıi Rakım, maarif namına ma
arif memuru Sadullah, M. 1. T. C. 
reisi Şefik Kemal, Hilaliahmer reisi 
Kemal. Hadım C. H. F . reisi namına 
belediye reisi Yahya, Tirebolu C. H. 
F. bza idare heyeti reisi Hasan. Ma
nisa C. H. F. vilayet. idare heyeti rei
si namına Kenan. Amasra Muhtar H. 
Basri, C. H. F. reisi M. Necati, nahi
ye müdürü Mazhar, Mustafakemalpa

'8 kazası C. H. F. idare heyeti reisi 
avukat Hakkı. Maçka C. H. F. reisi 
Salim, Dörtyol C. H. F. kan idare 
heyeti reisi hüseyin. Of C. H. F. ida
re reiıi Ali. Kars C. H. F. reisi Zihni. 
Usküp nahiyesi C. H. F. reisi Ahmet. 
lsparta villyet idare heyeti reisi Rem
zi, Sürmene C. H . F. Kemerli nahiye
sireisi Hamdi, C. H. F. merkez nahi
yesi reisi Salih. H. F. Arakli nahiye
si reisi Sadettin, C. H. F . Aksuma na
hiyesi reisi Mehmet, C. H. F. Biflere 
nahiyesi reisi Süleyman, C. H . F. Dağ
bap nahiyeıi reisi Mehmet, C. H. F. 
Kucara nahiyeıi reiai Kimil. Sürme -
ne C. H. F. reiıi Yusuf, Gerze C. H. 

F. Kaza heyeti reiıi Nuri, Trabzon C. 
H. F. vilayet idare heyeti reiai Ruhi. 
Göynük belediye reisi Fahri, C. H. F. 
~!iti Jalir. C. '1f: 't. Eminönü kuaaı 
tcl&re heyitr rel . 1'ltlr. ....... 
met C. it. P. kasa idare heyeti relai 
N. Hamdi. Oımaneli C. H. F. kaza 
reiai Mehmet. Şile C. H. F. kaza reisi 
M. Sadık. Yalova C. H. F. Çınarcık 

nahiyesi idare heyeti reisi SUleyman, 
Aqehir C. H. F. naltlye r~ıi N. Do
ğan. Akçaabat C. H. F. reisi Cevdet. 
Refahiye. C. H. U. Şinasi. Manisa i
kinci reis N. Osman. Ardahan C. H. 
F . reisi Sabri, halktan İzzet. Erzin C. 
H. F . reiıi Salih, Köycez C. H . F. i
dare heyeti reisi ŞükrU. Denizli bele

diye reisi M. Nail. C. H. F. reisi Eıat. 
Turgutlu C. H. F. idare heyeti reisi 
Cndet. Eskitehir C. H. F. villyet i
dare heyeti reisi Osman, Ezine C. H. 
F. reisi Şükrü. Dursunbey C. H. F. 
reis vekili Arif. Yeniıehir C. H. F. ka
za idare reisi M. Osman. Çorum C. 
H . F . reisi Şevket. Gördes C. H. F. 
reiai Ahmet Nuri. Andırın C. H. F. 
reisi Abdullah. belediye reisi Ömer, 
Mucur C. H. F . reisi Tevfik. Niğde 
C. H. F. idare heyeti reisi Dr. Hüse-

yin. Silifke c. H. F. reisi Emin. K.a
rahisar müdürü Sadık, belediye reiıi 
Hamdi, C. H. F. reisi Hüsnü. Yalova 
C. H. F. Kılınç nahiyesi idare heyeti 
reiai Hüseyin, Yalova kuaıı idare he
yeti reiai Ömer. Sındırgı C. H. F. rci
ıi Kemal. Bandırma C. H . F. reisi 
Klfif. Balıkesir lrvinli Nahiyesi M. 
ve Himayei Etfal cemiyeti reiıi Şev -
'ket, C. H. F. reiıi. İsmail, İrvinli Muh
tan M. İsmail, Tayyare cemiyeti rei
si Halil. C. H . F. Bakırköy kazası re
iıi Kemal. İstanbul 'Beyoğlu 'kazası C. 
H. F. reiıi avukat Mekki Hikmet. 
Burhaniye C H. F. idare heyeti reisi 
Tali. Alatehir C. H. F. idare heyeti 
reiı vekili Hüsnü. Balıkesir C. H. F. 
merkez kan idare heyeti reisi Ha -
san. Balıkesir C. H. F. vilayet idare 
heyeti reisi Konya mebusu T. Fikret. 
Beytehir C. H. F. jdare heyeti reisi 
M. Zeki. Reiı Burhan. Barta ahalisi 
namına Muhtar Burhan. Akhisar C. 
H. F. idare heyeti reisi Mehmet Nu
ri. Şarköy C. H. kaza idare heyeti re
isi Muzaffer. Vona halk namına be • 
lediye reisi Hüseyin, C. H. F. idare 
reisi Mehm(t. Şile Atva C. H. F. ida
re reiJi HaUl. Sivrihisar C. H. F. rei
si Alt Beyler. 

(Devam edecek) 
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Tefııka ~o. 3 ) azan ishak Ferdi 

Diri, hassa kumandanını 
yanına çağırdı 

"Güzel Ardoyu kaçıran ve bana kanlı gömleğini 
gönderen bu mel'unu senden başka kim yakalar:?,, 

Dara İran tahtına oturduğu za
man otuz altı yaıındaydı. Goma· 

ta'l ı öldürdüğü tarihten buıüne 
kadar aradan ıeçen yedi yıl içi· 

de, sihirbazın oğlu nerelerde ıclk· 
lanmıt, izini belli etmeden naıı) 
yatıyabilmi,ti?. 

Dara, ha11a kumandanı T aıpa· 
yı çağırdı. 

- Gomatanın hortladığını ıöy· 

lüyordu. Oğlunun yedi yıldanberi 

kimıeye sezdirmeden içimizde 
yaıamasına tahammül edemem. 
Sarayda ve ıehirde senden batka 
itimat ettiiim kimıe yoktur. Gü
zel Ardoyu daia kaçıran ve bana 
kaı: lr gömleğini ıönderen bu mel
unu ıenden batka kim yakalıya • 
bilir?. 
Taıpa, lran orduıunun en iri 

boylu ve heybetli bir aıkeriydi. 

Diri. tahta oturduiu zaman T aı· 
payı aaray muhafızlan araıında 

ıörmüt zabit rütbeıi ile yanma 
almıt ve aradan ıeneler ıeçince 
ha11a aJayına kumandan yapmıt· 
tı. 

Taıpantn heybetinden herkeı 
korkardı. O, hükümdar ~hri gez· 
meğe çıktığı zaman Daranın ar• 
Wmadan yaya ola't-ak yürii~8. 
Taapa yalnız har&e ıid'erken tah· 
hrevana binerdi. Taıpayı hiçbir 
n· tatıyamazdı. 

Diri, günler geçtikçe ıevgili
ıinin yokluiunu hi11ediyoı-, etra· 

fındakileri bu yüzden her gün bir 
az daha 11k19bnyor, tarayın için
de dalıalanan matem havaıı ıe
hir kızlarının nıhunu boğuyordu. 

Taıpa hükümdara ıöz vermi9 • 
ti: 

- ( Ardo) nun öldüğüne ben 
de inanmıyorum .. Fakat, ayni za
manda da (Gomata) nın oilunun 
yafadığına da inananlardan de
ğilim. Müıterih olunuz.. lkiıinin 
izini de yakında meydana çıkara• 
cağllll ! 

T aıpa Babil civarındaki or
manlarda ııkı bir arattırma yap· 
tıklan sonra, müıpet bir netice el
de edemezae, ormanları ateşliye
rek bütün aiaçları yakacaktı. Bu
nun için hükümdardan müıaade 
almııtı. Ha11a aıkerleri Babil or· 
manlarını ıarmıılardı. 

(Gomata) nm oğlunu ormanda 
ıörenler vardı. Herkeı gibi, Tas
pa da, onların ormanda gizlendi
ğini zannediyordu. 

• • • 
Di'l'i, ıevıiliıinin yüz direkli 

aalonda at kotturdujunu hatırla· 
dıkça mütee11ir oluyordu. (Ar
do) nun kayboldıJiu gündenberi 
hükümdarın ıözüne uyku ıirmi· 
yordu. Direkli salonda yüluek ıü
tunlar arumda fiinlerce onun ha
yalini ıördü ve pkrak ıeıini itit-
ti. O, ne güzel, ne ıehhar bir kı-.· 
dındı ! .. 

Taıpa, hili onun izini bulamı
yordu. 

Diri bir ıün ha11a kumanda
nına fU emri vermiıti: 

"- Etraftaki ormanları atet1e
mek zamanı gelmiıtir, Taıpa? 
Sevıilim üç ıüne kadar bulun· 

mazaa, Babil'in altın üıtüne ıeti· 
receğim .. Anlıyor muıun? .,, 

. , . . . . . . . . . . . . . ~ . 
,.. ....... -·s7;;;,~t kıs;;---, 
1.--.... ·····--·------......... -·--···1 

ilk Iran hükümdarları 
lraniler yirmi bet uır evvel bir. 

takım kabilelere ayrılarak ayn 

ayrı cemiyetler tetkil etmiılerdi, 
Bunların en mühimleri Puaıart .. 
lar, Marafinler, Maıpiler idi~ 

Bu kabilelerin en büyüiü PU.~ 
gartlar idi. 

lran hükümdarlarınm mentei
ni vücuda ıetiren (Ah meniler ve 
Kiyaniyan) bu kabileye mensup~ 
tu. Ahmenilerden ıelen hüküm• 
darlar lranın diier kabilelerine 

kartı müıtebidane hareket-etme • 
mitlerdi. Bu kabilelerin yediai 
de bit araya ıelerek bir. ittifak 
teıkil etmitler, 1Paıaıartlardan 
birini kendilerine irsi hükümdar 
intihap eylemiılerdi. Diier •ltı 

kabilenin beyleri de Ahiill~ı< 
•tifa•irlik .-.. udt 

5 

b 

Yiye Ye himaye ederlerdi. 

Sitler etrafa iıtili ve miıhace
ret eyledikleri ıırada lraniler de 

ıarbe doiru akın yapmıılardı. 
Bu sıralarda Asurilerin aalTet 'Ye 

azametleri mahvolmuı Ye büyük 
Aıuriye devleti yıluhnaia batla • 
mııtı. 

lraniler hu vaziyetten imfade 

ederek Milittan enel yedinci •· 
ıırda (Suz) havaliıini zapta hat· 
lamıtlardı. 

Elim'ların merkezi olan "bu ba
valiyi zaptettikten ıonra lraniler 

eaaılı ve kuvvetli bir hük6met 
tetkil etmitlerdi. O zamanlar lran 
hükümdarları (Elim) da oturur• 
lar, maamafih (Paıarıat) ,ehrini 

de ihmal etmezlerdi. Burada da 
lran aıilzadeleri otururlardı. 

Aradan uırlar ıeçince Elim 
tehirleri havaıı, mümbit araziıi, 

bol suyu ve zenıinliii itibarifl• 
refah ve saadet beldeleri aıruın• 
ıeçmit ve hiç ıüpheıiz diğer lr-..ı 
şehirlerine tercih edilmitti. 

lraniler Elim dan aonra Per
aepoliı tehrini ele laiı etmiılerdi. 
Penepoliı (1) lranilerin sefahat 
beldeıiydi. Babilin biraz tarkm· 

da bağları ve çiçekleriyle meıhur 
olan Peraepoliıte bu haYalinin en 
güzel ve ıahhar kızları toplanır, 
zenıinlerle dütüp kalkarlardı. . · 

(Devaıxu var) 

(1 > lraniler bu ,ehri telis ettikleri -. 
man (Yeni Paaarcatı nammı venniılerdl. 
Mldyalılann tddlaııına ıröre (Yeni Puargat) 
günlln birinde llakedonyaldarm latHUllla 
UğraJnlf ve ,ebJr m~\lller tanladan 
tahrip edildikten aonra, ( Pene) j,lmlnde 
Makedonyalı lılr lrumandan tarafından fek 
rar tem edflmif Y• fehrbl yeni ıamt 1W1 
kumudana lt.&t~ten (Pe~poll•) ~ · 
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25 A~u~tos ~l'I Afıısto~ 

Zavallı 
• 12 R. Ahir 13 R.Ahlr 

Gün doğo$u !1.20 :ı.ıı 

GUn batısı IU4 18,6l 

• 
Kanlı intikam bir zengin 

Yazan : Mediha Münür 
Cebinde meteJiii olmıyan biri· [ Mehmedin ıöyJediklcri doğru ola· 

ne birdenbire büyük bir ıervet bilirdi., 

~abıh namaıı 

rı~ıe nam.azı 
fklodl nımu.ı 
Ak~ım ııamu 
Yarsı nımuı 

.ms.ı\. 

Yılın ı:t çco glinlul 

4 20 4.'21 
12.16 ll.ff) 

16.01 Hl.00 Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı ııt 
ı.•~4 18,Sı 

t0.33 ~03? 

3.31 3.:u 
229 !aQ Yazan: Maurice Leh 

Tıltn kalan cüolcrl 1315 ıa~ 

L 
8-veriraeniz §atırır, afalar, ne yapa· Et yemekten vaz geçti .. 

cajıru bilmez. Artık aizına balık ta koymu • 
itte Ahmet te, ıece ıündüz, yordu. 

OEÇM11J TEl'RtKALAIUN HULASASI 
Raul d'Averııi adı allmda gizlenerek 

bir ihtiyarın pcılnc düşen Aracn LUpen, 
önüne gelene tekrar ediyordu: 

Canlı mah]uk evine giı·mez ol· . - Eier büyük ikramiyeyi ka· ~;;:;:;: 
R A D Y Q ihtiyardan kötk aalm alıyor .,. kötkUn be. 

· 2 delini lhUyardan çalacatı paralarla ödeme· 

zanrrsam .. 
- Ne yapacakıın? 
- Bir kere Jokantaya ıidece• 

ğim .. Liıtede ne kadar yemek var· 
aa, hepsinden getirteceğim .. 

Ahmedin iştihası çok, parası az· 
dı. 

Sorarlardı: 

- Yemek yiyip bitince ne yapa· 
caktın? 

- Ne kadar likör vana, hepsin
den içeceğim. 

- Sonra? 
- Sonra... Amma çok oluyor· 

ıunuz. Kazanayım da görününüz. 
Nihayet Ahmet büyük ikrami· 

yeyi kazandı. 
Fazla §atalamadı: 
- Naııl olsa kazanacaktım, 

emindim, dedi. 
Dedi ve dediğini yaptı .. 
Lokantaya ıitti. Her yemekten 

yedi, her içkiden içti .. Ondan ıon
ra hastalandı. Bir ay perhize 
soktular .. 

Büyük bir apartman ıatm aldı. 

du. 

O yalnız canlı mahluk eti ye· 
memekle kalmıyor, ayni zamanda 
hayvanları himaye de ediyordu. 

Bir tek arzuıu vardı: 

Dünyaya aılan §eklinde gel • 
mek .. 

Bir gece yatağında bunu düşü • 
nürken, karyolasının önünde ya • 

yılan aılan poıtuna ıözü İli§tİ. 

Kalktı .. Poıtu duvara mıhla • 
mak iıtedi.. 

Bir merdivene çıktı. 
Tam poıtu çakarken ayağı ksy· 

dı, yere yuvarlandı, beynine bir 
çivi saplandı .. 

Ahmet öldü .. 

• • • 
Ahmedin mirasına Mehmet 

kondu ... 

Ahmedin cenazeıinden sonra. 
yegine varisi mırıldanıyordu: 

- Eğer bir daha dünyaya ge
Jirae, kaz olarak gelecek! 

Bu g Un 
1 TANBOL: 
18.30: PIAk nı-ırtyatı. 191 Franııua den. 

19.30: 'Tllrk muılkl newrlyatL (Fahire bl\ 

nım Refik, l'fkret beyler). 21: Eşrd Şefik 
bey tarafından konfl'raM. 21.30: Tango car 
, . ., <ıtllıt~·o nrkl'!!traııı, 

MI! Kh~ DUDAt'EŞTE, MO m. 
:n: Operetlerden parçalıu. U.20: Rabr-• 

lf'r, 22.40: sıran muıılklal. 21.10: BATa ra • 
ponı. 23.50: nerthl\ ııalon takınu. 

2%1 Khz. \'ARŞO\'A 1145 m. 

%0.16: Danı pllklan. 20..601 Spor. :!. 
Choplnln ııcerlr.rlnd('n parı;alar. 21.10: Kon
fıoranı. 21.4/S: Piyano refakatlylo !•rktlar. 
%2: ;\IU!ınhabt'. 22.J2: Tagannlll orkestra luın. 
ııerl. 

1111 .Khr.. BtlKRF-Ş, llff m. 
1S • ı:s: GUndllı: nP.frlyatı. 10.150: Karıtık 

mn11tkt. 2s.ııo: Vntnnıte. 20.45: rıak. 21: 
Konfr.ran11. 21.13: Opera parçalan. 2!: Poııta 
kutu11u. 22.20: Radyo orke1trur. 2s.ao: Kah 
''('hane konterl. 

1715 Kb~ I~lpılg 8Jı m. 
20: f.aut& refa.l<atlle ıarkl Pru11)& balk 

ıarkılan. 20.35: Mu!!ahabe. 20.155: Kliltllr 
propagandıısı. 21: llaberler. 21.10: "usaha· 
be. :?1.lS: Halleden nakil (kan,ık neşriyat). 
23.'!0: Haberler. 23.110: Gf'<'e muılklı1I. 

159? Kh~ \trANA, 1507 m. 
20,16: "Donjnan,, 18hn11 Moıarhn c!l~rlf" • 

rlnden opera. 23.SO: Haberler. 2S.50: Gece 
lrnnıcrl. 

i• karar vererek Hollndaya Jı:idlyor. .Aldı• 

tı köıl<e ko~u bir k6;:ıkte gll%el ve kibar 
iki kız kardeı oturuyor. Bunlarm etrafın· 
da dOlafan ilet (enç var. RaulUn dön!loUn.. 
den bir riln evnl kıT. kudqlerin bUyUğU 
bir hırau: tarafındaıı bofuluyor. Bu clna· 
yetten bir kaç aaat sonra, kız:larrn ctr&. 
fmda dolq&n ve bojıılan Ellz:abetin nioan· 
tısı olan Jerom ya.ralı bulunuyor. Vc:!lne ka. 
ubaııı kenl\J'lndıı. da ruaam kılıklı meçhul 
bir ıenç daht atır yaralı olduğu halde gö· 
rUlUyor. tıe adliye , , .• ubıtıı. müdahale 
ediyor ve ........ . 

En nihayet zabıt& memurları· 
nın sordukları ıuallerden kurtul· 
mak için, Elizabeti son defa ıör· 
düğü salona kaçtı ve bir daha çık· 
madı. 

Ak§am Roland hemtireıinin ce· 
nazeıinin bulunduiu odadan ay· 
rılmamıtlı. Jerom hizmetçilerden 
birinin ıetirdiii aktam yemeğin • 
den, kat'iyyen farkında olmadan, 
bazı ıeyler yedi ve ondan sonra 
da yorıunluğa dayanamıyarak 

derin bir uykuya daldı. Gece geç 
vakit uyanıp bahçeye çıktı, ay ıtı· 

ğında gezindi ve kendini çimen -
ler üstüne bırakarak, çimenler ve 

iki otomobili.. Biri açık, biri de· ~;~·-----· VAKiT çiçklcr araaında tekrar uykuya 
daldı. jil .. Uıakla.Tı, hizmetçileri vardı. 

Oda dolu, kili.r doluydu. Mutfak· 
ta dört atÇı çalıııyordu. 

Bir ıÜn, fakir akrabalarından 
biri lıtanbula geldi. Onu yanında 
misafir etti. 

Bu akrabası, tek akrabaıı ve 
yeıine varisiydi. Zenıindi .. Fa· 
Kat 'Alime.de metelik bile verme • 
mitti. Ama Ahmet onu ıene da • 
vet etti. 

Yemek zamanı ıofraya oturdu • 

lar .. 
Kadehlere ıarap kondu. Bira 

kondu. Rakı kondu: 

- Beğen beğen iç .. 
'.Ahmedin akrabaıı Mehmet: 
- Ben, sudan başka bir ,ey İç· 

mem, dedi. 
Ahmet tatlı: 
- Yahu, ıenin için istakoz al· 

drl'dım .. lstakoz ıuyla yenmez. 
- Ben isatkoz yemem. 
- Neye? .. 

- Sen tenaıuh denen feyi bil· 
me:r: misin? 

_ Canım tenuuh da nedir? 
_ Canım bilirsin .. 
_ Canım efendim bilirim am· 

ma, !Öylece bilirim. 

_ f nıan öldükten ıonra, ruhu 

bir hayvanın vücuduna girer ve 
o inıan hayvan şeklinde ya9ama· 
ğa b;tlarmıf ... Kimbilir ben de 
nanıi hayvan kılıiında Y•t•Y.~~a· 
~ım .. Bana yapmak iıtemedı~ım 
feyi bana da yapmasmlar. dıye 
canlı mahluk yemem .. 

- Ya aen ne yenin? 
- Sade zerzevat ... Eğer vana 

bana bir tabak fasulya getirsinler. 
blltka bir fCV istemem .. 

- Sen budala un yahu! 
Menmct kalkh: 
- Sen zengin oldıın •ma, ben· 

den budalasın .. Pitagoresin ıözü· 
nü unutma. Tenasuhe inanmıyan· 
lar, Mr rftn dünya. Yalım faresi, 
T.curbağa şeklinl:le gelirler .. 

Mehmet gittikten ıonra Abme· 
ai bir dütünce aldı. SanICi, 

gezintisinde 1 k J erom, yağmur ıerpelemeğe bat 
ça ışma layınca uyanarak kö,ke girdi. 

İsteyen san' atkar)ara Merdiven ba9ında, dermanıız ve 

l ıürüklenir ıibi merdivenden inen 
Rolanda raıt aeldi. Bir ıöz söyle· 

"VAKiT,, ıezintiıinde çalıımaıı üzere evvelce caı ve ince aa'l'a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu ite talip olanla· 

rın, her ıün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra 
caat etmeleri .. 1 

meden birbirlerinin ellerini sıktı • 
lar. Bu anda bu iki bedbahtın acı
larından batka bir fey dütünme • 

---------------------------•ı dikleri görülüyordu. 
Devlet Demir yolları llAnlarl Sabahın birine doğru Jerom 

Teşhir edilmek üzere lzmir Paoaymna gönderilecek eşya· 
dan satılmıyanlarıaın mabreçlerine m~ccanen iade 8dilmeyüp av· 
dette de aynı ıartlarla % 70 tenzilatla nakledileceği taabiben ilin 
o!unur. (4830> 

Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasası 6 • 10- 934 Cu

martcıi günü saat J 5 de Ankarada idare binaaında yapılıcakbr. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde on beşer liraya ıa· 
tılan şartnamelerde vardır. (4955) 

kötkten ayrıldı. 
Roland tekrar cenazenin yanı· 

na giderek ihtiyar mürebbiye ile 
cenazeyi beklemeğe devam etti. 

Mumlar matemli ıtıklar saça -
rak yanıyor ve ıölden relen taze 
hava bu ıııkları titretiyordu. 

,c\skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Oldukça tiddetle yağmur yağ· 
mııtı. Üzerinde tek tük yıldızların 
parıldadığı donuk mavi gök ay -
dmlanmağa ve bulutlar, doğmak 
üzere olan ıüneıin ilk ıtıklariyle 
altın rengine ıirmeie başalmıftı. 

l O MıJyon muhtelif ı. uturda çelik bilye 
1500 kilo " ,, ,, Tel 

Yukarıdaki malzeme 20 • 9 - 934 tarihinde uat 14 te kapa 

h zarflı müaakasası icra edilecektir. Şartnameıini rörmelc iıte· 

yenlerin her güo ıaat 13 den 15 e kadar komisyona müracaat 
arı. Ve münakasaya gireceklerin de yevmi muayyeninde temi 

nallarını ha•İ membur tekliflerini vakti muayy.!oinden evvel ko 

miıyona ver•İf olmaları. Bundan el'vel 20 • 9 • 934 tarihinde ya· 

pılacaiı ilin edilen işbu malzemenin ıartnamei fenoiıinde deji· 

tiklik olduğundan meıkür ilanın hükmü yoktur. (4977) 

Tayyare Piyango müdürlüğünden: 
Şertnameıi veçhile l 35,000 Türkçe, 15,000 Fransııca, Piyan · 

go pllnı, 10,000 Afiş tabettirileceğinden taliplerin Ağuıtos'un 
29 uncu Çarşamba giinü saat 14 buçukta komİı)•ona müracaat· 

lırı. (4910) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Tophanede Bogazlar komiıyonuna tahsis edilen T opbıne 

Kasrının etrafına çevrilecek dıvarın inşası 2403 lira 89 kuruş 

üıeriadeo açık Eksiltmeye konmu,tur. isteklilerin, ketif •e ıart 

namesini görmek isteyenlerin 2 • 9 · 931 Pazar ~UnU saat 14 te 

180 liralık mu•ıkkat teminatlıriyle müracaatları ... M.,, (4700) 

itte tam bu sırada yol bekçile· 
rinden biri Veıine' den ıeçip Şatu 
kaıabaıına aiden yolun ü:ı:erinde 
ve bil' hendek kenarında, yağmur 
dan ııruklam olmuf, yarı baygın 
bir halde ve yakasında da kan iz
leri olduğu halde bir yaralı buldu. 

Bundan biraz ıonra ise, ıaba • 
hın bu erken vaktinde henüz kim· 
ıenin geçmemi, olduğu diğer bir 
yolda da bir sütçü, bıçakla göğ
sünden yaralanmıt diğer bir yara· 
lıya rasl gelmiıti. Bu ikinci yaralr 
aıenç bir delikanlı idi. Siyah kadi· 
f eden bir pantalon ve ceket giy
miş bulunuyordu. Boynunda da 
beya~ damgalı Lavaliyer tarzında 
bir kıravat vardı. Bir artisti an
dırıyordu. Büyük ve kuvvetli bir 
adam olduğu görülüyordu. 

1 
ikinci yaralının yarası daha " • 

ğır idi. Kımıldamıyordu. Fakat 
1 nefes al yor ve kalbi hafifçe çar-
1 pıyordu. 

lll 

Bu ıabah, aakin ve 11111: Veıine 

içinde bir ıürü gitmeler g• 
oldu, jandarmalar ve sivil 
memurları, gazete muhabir 

toğraflarmın devamlı hare~ 
ri içinde geçti. Motörlerin, 1 

jandarmaların atlarının çık 
gürültüler işitiliyordu. Halk 
rinden izahat istiyor, hadise 
kında birbrne tamamen zıt 
saaaız rivayetler dolatıyord\I 

Vesine'nin yegane sakin " 
ıiz köıesi "Klematit,, kötl{ 
Poliee mensup olmıyanlarıll• 

raklıların ve ıazetcdlerin . 
girmeleri ke.tiyetle yaıak ed 
ti. Ölene ve zavallı Rolandıll 

ve felaketine hürmeten h 
yavat seıle konufuyordu. 

Jerom Helmaaın yaralı 
haber verildiii zaman Rolııt 
rar hıçkıra hıçkıra ağlamd' 
lamııtı. 

- Zavallı kardeıim ... 
Elizabet! diye feryat ediyor 

Roland, Jeromun ci" 
kliniklerden birinde tedaYİ 
mesini emretti. ikinci yat 

ayni kliniğe aetirilmit bul&ııt 
du. Elizabeti boğan hırsızın 

ise, kabriıtandaki ölüler od 
kaldırılmaıına kadar, garaj 
zatılmıftı. 

Saat on bir oluyordu. Cü 
yet müddei umumsinin yall 

istintak hakimi M. Ruselen, r 

1ık1ı bir bahçe koltuğuna 'f 
mıt uyku ıerıemliği ile mü , 
ediyor ve batmüfettiı Gu•0 

dört kurban ile neticelenen V 
ne cinayeti hakkında ho! bit 

de ile verdiği taf ıilitı dinli'f 

M. Ruselen ıişman, ha 
dolgun ve kısa boylu bir z•tll 
diklerini hazan çok zor haS 

yordu. Kayıtsız, ihtiraıtarı 

bir zat olan M. Ruselen on 
nedenberi hariçte istintak b' 
liği ediyordu. BulunduğıJ 
yalnız oltayla balık avlaına1' 
suıundaki zevkini tatmin e 
için ıever ve bu sebeple, or' 
ayrılmamak için elinden 1 

yapardı, Halbuki, talisizlik 1 

hi" olarak, son Oraak şatosu 

sinde gösterdiği incelk ve dı.11' 
lik dikkat nazarını celbetıııİfı 
bu da M. Ruselenin Pariıe 
ve tayin edilmesine mal olıt' 
Siyah alpağa cckeit ve k\Jrt 
kumaştan pantalonu, aiyinı1'e 
ıusundaki ihtimamsrzlrğını " 
riyordu. Zahiri ahvaline rd. 

R 1 .. 1 
M. uselen derin görü§ u, 

~· ve hal ve hareketlerinde fe~ 
de müstakil ve hatta hazarı 1 

yalperestlik eden bir zattı· 

Haiz bulunduğu hkiki Jcı 
ten ziyade §Öhrct ıahibi ola" f 
müfettit Guıo, M. Ruseleni " 
dıran bir ıesle haııl ettiği 1'•" 
ti anlatıyordu: ti, 

- Velhıuıl, diyordu, m•
1 

zel Gavcrel. kayığın bailr ~.i 
zinciri yakalamak için iğildı ~I 
man hücuma mruz klmı§ "et~ 
cum o kdar tiddctli olrnutt" 
ıuya inen üç buamak yık•1"') 

(D...-



YENİ TÜRKİYE ~~S11t81t~~--~ 
G · rr·· k · · A _, Beynelmilel güreşlere azı ~ ur ıqesı ön sgauaki millet-

l b · · · [ · 1 devam ediliyor ere ır ımtısa nıimunesidir ~~-..--.-.-.-~-...--=--____,,,.....,~_,_.._-
''.\~tacbe Volkıwirt mecmuaaının 
4rdı Ya ve Türkiye" hakkında ç1• 

rıu,haft 20 Temmuz tarihli fevkaltde 
~ •• ~da Dr. Alfred Sobn Fethet 
lcıı ıyJe çıl:an makalenin birinci 
~n:rnr dUn neıretmiıtik. Bugün i-

ve ıon ktsmını veriyoruz ... 

(t>Un neıredilen kısmın ıonu) 

tcnı:1'ilrkiyenln ıiyast hjkimiyet ılı • 
hdt~in hald~atte İtalya ve Alman
~li faıist ııstemleri ile geniı bir 

!abeh t' l'Urk : ı vardır. Şu kadar var ki, 
ra1t faıızmi diğer ikisinin kapıya -
kişat'tkalarda brraktıklan içtimat in
>'or, safhasına henüz girmi§ bulunu-

diğ!u fark, Türk rejiminin inkiıafını 
kiıar iIAvrupa memleketlerindeki in -
olçül .e karııtaıtırmağa ve onların 
ıir erıyle mUtalea etmefe manidir. 

a l' .. k' Cdild" . ur ıyenin baıarmağa memur 
İçin ığı. eserin muvaffakiyeti 
afy bızzat millet içinde mu-
lit en bir İndividualisme ve Libera • 
ea·ıne safhasının atlanılması katiyen 

ıı deıı."ldi ~t 61 r. Aksi takdirde inkiıafrn 
tııngcç .. Rus inki~afına millaki olması-

o .. 
l'ı1u nune geçilemez. Bu sebeple 
lda ıt~fa Kemal, 1931 de Fethi Beyin 

1111 
resı altında liberal muhalefet fırka

}"a 
1
• tc~kil ederek Türk milletinin si

le shı terbiyesini yükseltmek ı:naksadi-
ak"k" l?ı . 1 1 parlemanter bir kontrol ve 

~rakab • ıJ'- e vaz: ına teıebbllı etti. Bu 
.ı; tec .. b · lr ru enm muvaffaldyetli olmama-
• Ca ., · 

11.. zı nm milsait !erait altmda ge-
.. o te Ub • " er eyı tekrar etmiyeceğine 

t~· bu ~ecrUbenin rnuvaffakiyetc isal 
rıı ilıııes.ı l~~m ~eleceğine delllet et-

tı. Şımdilık §Uphesiz, iktisadi ku • 

~ ait ağır vazifeler, devletin dik-
rtc ı'd · · flı:nı aresının muhafaza.mı ı.u . 
u göstermektedir. 

lt~ 'l'Ur~ milletinin {evkal!de mütkU
da tagmen içtimai ve kültürel iaha
ltp l?ıuvaffakiyetli bir ihtilal ve inkı
ltcr Ya.Pması ve millileımesi, memle -
iç- ın ıatiklalini temin edemez:. tstik111 

>'allı, lllemteketi iktiaaden müstakil 

da~:~k .lazımdır. Fakat buhususta 
tuı v ıp_tıdadan beri fevkalade müş • 

azıfeler ka?'§mnda kalınm11tır. 

t •. Sağtaın bir maliye politikası mun-
'?anı b" ' tttıı ır idare, mUstakir bir para ya-
dar ~~~- lazımdı. Fakat timdiye ka
lbi! Utun iktuadt fnldpfı hemen ka-
bı ... en ecnebi sermaye akını ile beslen-_ .... ,, •ekiz 
flL· sene harp ile harap olmu• 
~~~§ • v 

tide nııı ve bunlara ilbeten ma-
~tc~ tevarüs ettiği borçlan ödemeğe 
~ttıd'ur tutulmuı olan bir milletin 
bir . 1 lllenbalannm kuvveti Ue iktnıadi 
ce ıbnıa vilcude getirmesi l!zım gelin-

' un Stıi un yekQnu kendi masraf bUt-
nden t . . • 

esvıye etmesı ıcap eder. 
l'Urk· 

~at t ıye - sebepleri ba•ka ve fa. 
esi · . :s 

~tıı n aynı olarak - Bolıevik 
b111:anınkine milpbih bir vaziyette 
diflt;uyordu. Sovyet Rusya dahi ken
tiJı~dt kuruluıunu, masraf ve iı -
f .. kaı en ktaarak millt ıermayeıini 
'-ha, lde al"ttırmalı: ıuretiyle imkan 

'11 tna çıkarmağa mecbur kalmıştı. 
''h er iki 1 k . oQiltUn • . mem e etın reçetesinde: 
lana;r·l ıstihaal ve imal !Ubelerinde 
idi. il' 1 Cftnelı: ve teknikle§tnek" yazılı 
il akat Tü k" • tıara r ıye kendı kom§usuna 
ttrzd n daha müsait ve üstün bir 
" abu i• · · • .rl gib' .. :se gırmı§, yanı Sovyet Rus-
llt}'iı 1 tnubalgalr ve nisbetsiz bir sa
tltla:.!nıe tnasrafı içine düşmemiş, 
llıeJi ın kendi milli refahının esas te-

ve dir ~· de k egı olduğunu ve böylece 
lt' almak lbı ld·~· . h" b' ıt n · m ge ıgını ıç ır va-
l'·· llıarı d"kk \itki 1 atten dur tutmamıştır. 
ti Yede san yil .. tı zir • a e§me ışı, memleke-
ı, aaı olan t 1 . . 
'!}'c

1
· 

1 
eme ve mahıyetı as-

·ı ı le t 1 Cti ı:r·· . ezat te§kil edecek derecede 
~Otu ··ı '1tala- ru memiştir. Münakale va -
·ının "k • ı1tıcı • 1 malı, topraktaki tabii ha-
erın i . 

ltıcai lll Stismarı, ziraatin ilerletil -

ki bet senelik planda da mer'i olan a- Daha sonralan İran ve 1rak ile de ' l· 
na hatlardır. bu kabil paktlar aktolunmugtur. Gazi 

Türkiyesi, Osmanlı İmparatorluğuna 

-~ ... ··~ Bu hedef ve gayeler Türkiyenin ik· 
tisadt kuvvetlerini daha uzun seneler 
azamt surette işğal edecek derecede 
bUyüktilr. Yeni Türkiyenin eski ec -
nebi sermaye ve imtiyaz sistemine 
nihayet vermiı olmasına rağmen hü
kCtmetin yeni kurulu§ teşebbüs ve iş
lerinde ecnebi sermayesinin iştirakini 
prensip ve kaide olarak istemediğini 

zannetmek yanlıştrr. Yalnız hükQmet 
bu yardımı istiklal pahasına satın al
mak istemiyor ve Tilrkiyeye ecnebi 
sermaye vereceklerin, yahut serma -
yelerini Türkiyede sınai işlere yatı -
racaklann tamamen iktisadi menfaat
lerle iktifa etmelerini ve TUrkiyeye 
karşı bUtün emperyalist maksatlardan 
vazgeçmelerini istiyor. İ§te her iıte 
ve her te§ebbüste hakim ve mer'i o -
lan bu "Tam ve biitün istiklal" düstu
rudur ki, bugün Türkiye ile Alman
ya arasında srkı bir münasebet tesisi
ni kolaylaştırmaktadır. Zira, nasyo -
nalizmin milli hürriyeti uğrunda mü
cadele eden her millete karşr besledi
ği muhabbet ve takdir hislerinden 

halef olan devletlerle ön Asyada bü-
tün milletler için harpten beri bir mi- ' 
sal nümunesidir. Bu milletlerin cm - 1 
peryalist devletlerin nüfuzundan kur- h 
tutarak milli hürriyet ve istiklallerini .it' 
kazanmak uğrunda!ti mücadelelerin -

sarfınazar, Almanya, ön Asyaya en 
yakın bulunan ve ayni zamanda em
peryalist emel ve ihtiraslar beslemek 
şüphesinden tamamiyle azade olan 
yegane büyük sanayi devletidir. Türk 
ham maddelerinin Alman sanayi ma -
mulatı ile mübadele esası üzerinde 
müsmir bir teşriki mesai ve yekdiğe -
rini mütekabilen tamamlamak, her i
ki millet için son derece arzu edilmc
ğe §ayandır. 

. Tilrkiyenin kendi içinde yaptığı 
ı~kr~ap onun dıt politikasını da değiş
tırdı. Osmanlı İmparatorluğunun ec • 
nebi devletler elinde oyun topu olma
ama mukabil milliyetçi Tilrkiye ken • 
di topraklarında "HUrriyet ve istik -
Jat" i blitün harekat ve ef'alinin §iar 
ve miyan yapmıştır. Evvelce Türkiy~ 
yalnız diğer devletler arasındaki niza 

ve ihtilaflardan müstefit olmak gay -
retinde iken şimdi her istikamette 
müsbet dostluk, milli haklann milte
kabilen tanınması ve büyük devletle
rin yekdiğerine zrt menfaatleri ara -
ınnda kati bir bitaraflık politikası ta
kip etmektedir. Türkiye emperyalist 

devletlere karıı kendi istiklalini S. 
Rusyanın yardrmı ile kazanmış ve 
Sovyet ittihadı kapitalist davalardan 
ve Çarlık devrindeki imtiyazlardan 
tamamiyle fcrağat ederek Türkiyenin 
iktisaden yeniden kurulmasını kolay
laştırmrı olduğundan Türkiye tabii o
larak iptidadan beri şimaldeki büyük 
komşusuna sıkı bir dostlukla bağlan-

de Türkiye o devlet ve milletlere reh
ber olmuş ve bu srrada !randa Riza 
Han, Afganistanda Amanullah, ve 1 -
rakta Emir Faysal iktidara geçerek 
memleketlerinde yapmağa başladık -
tarı ıslahatta Türkiyeyi örnek ittihaz 
ctmiılcrdir. 

Kendi istiklalini mahfuz ve müem
men tutmak şartiyle etrafındaki bü -
tün komşu devletlerle takip ettiği ay
ni dostluk politikasının sevkiledir ki, 
Türkiye 1930 da - aralarında öteden 
beri tarihi bir düşmanlrk mevcut o -
lan - Yunanistan ile hakiki bir dost
luk aktetmiş ve bu yolda geçen sene 
Balkan paktının husulünde amil ola • 
cak derecelere kadar faaliyetini ileri 
götürmüştür. Eğer bazı devletler bu 
pakt politikasından bugün kendi men
faatleri için bir taraflı olarak istifade 
etmişlerse bundan Türkiye mes'ul de
ğildir. Cihanda ve bilhassa Şarki As
ya ve Avrupada ihtilafların yeniden 
had bir §ekil aldığı günden beri Tür
kiyenin evvelki kaygularına ilaveten 
daha mlihim bir kaygusu: Devletler 
arasında vukua gelecek bir müsade -
meye kendisinin de sürliklenmekten 
masun kalmasıdır. İ§te bu sebepledir 
ki, Tilrkiye - Bulgaristan'ı da ithal 
etmek istediği - Balkan paktından 

başka §İmdi Fransa - Rusya arasında
ki bir Karadeniz ve Akdeniz paktr 
planına da iştirak etmektedir. 

Türkiyenin fikir ve telakkisinde bu 
pllnlar ne nazari ve ne de ameU ve 
fili olarak Almanyaya karır tevcih ve 
tertip edilmiş defildir. Almanyaya 
karşı Türkiyenin vaziyeti daima dos
tane olmuştur. Ve Garp devletlerinin 
Hegemonya emellerine karşı Türkiye 
ve Almanyamn müşterek müdafaa • 
da - velev ki, bu müdafaa kati bir 
bitaraflık şeklinde dahi olsa - men
faatleri bulunması, yeni Türkiye ile 
yeni Almanya arasında mütezayit ve 
mütekabil bir sempati ve &ulhpcrve
rane bir teşriki mesai için kuvvetli 
bir temel teşkil etmektedir. 

•-• Doktor - OperaUSr 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıkları 

mütehassııı 

Doktor • Operatör 

iffet Naim H. 
mııtır. Sovyet Rusya bilhassa İstan -
bul üzerindeki emperyalist davaların
dan ferağat etmekle uzun bir mliddet 
TUrk topraklan için tehlikeli olmak • 
tan çıkmıştrr. Bilakis Türkiye ne ka- Cerrahi hastalıkları mütebassısı 
dar müstakil ve kuvvetli olursa, Ça • Muayene saat1arı: 10-12 Ortaköy Şifa 
nakkale Boğazını diğerlerinin nüfu • yurdu. 15-18 Beyoğlu fstikl41 cad. 19 
zundan o derece muhafaza eder. Di - Telefon : 42221 ve 41960 

ğer taraftan Gazi, Türkiyenin Sovyet .mmnnmıııımll!lllmııll!llDDDlllflDIDıııınıanıııııuıııımnmııınınn 

Rusyaya bağlılığı ve Türkiyenin Sov- 1 A K B • 
yet Rusyaya tabi kalrşı ve bilhassa A ı 
Türkiyede Bol§evik telakkiyat ve ef-

karının terviç ve neşri gibi hallerin ı A k d A K B . 
vukubulmamasını temin etmeyi sok •• D ~~~ •. • A kıtap 
iyi bildi ve Türkiyedc komünizmi mü- e~ının ~mncı ıub~ıt modern 
samahasrz bir enerji ile boğdu ve bır ıekılde Maarıf Vekileti 

T?rkiy~nin muhtaç olduğu Garp ale- kar1111nda açılmııbr. A K 8 A 

' ·~ 

D!!nkU güreşlerden biraslnde 

Taksim stadmda Beynelmilel lı 137 kilo .. Bu iki fil cü11eli ada • 
güreşlere devam olunuyor. Evvel- mm güre~i cidden hatin oldu. 137 
ki gece ve dün gündüz yapılan kiloluk Laponyalı, iki metreyi bir 
karşılaşmaların neticeleri şunlar- hayli geçen boyu ile adeta fıçı gibi 
dır: idi. Birinci yedi dakika, kartıla-

Evvelki gece birinci müsabaka nanların cüsselerine nazaran adc· 
Türk pehlivanı Hüseyin ile Çekos- ta deneme denecek bir tekildey· 
lovakyalı Varva arasında yapıldı. di. 
35 dakikalık çok çetin bir mücade- ikinci ve üçüncü yedi dakikalar· 
leden sonra Türle Hüseyin Çekos· da, bu güreşin bitmiyeceği zannı· 
lovakyalmm sırtını yere getirdi. nı veren bir tatsızlık ve yeknasak-

lkinci güre~, Polonyalı Kravze Irk içinde neticesiz bitti. Mutla -
ile Romanyalı arasında yapıldı. ka bir netice alınması mukarrer 
17 dakikada kravze Romanyalının olan güre§ devam ediyor. Nihayet 
~ırtını yere getirdi. Laponyalı 27 dakika 32 saniyede 

İslav Dargo ile Belçikalı Dia - tuşla kazandı. 
mur arasında cereyan eden üçün
cü müaabakayr Drago 13 dakika -
da kazandı. 

Dördüncü müsabaka vaktin ge· 
cikmesi yüzünden tehir edildi. 
Dün hirinci giiref: Türk Mülayim. 
Belçikalı Oolamot ile güreşti. Mü
layim daha ilk dakikadan itiba
ren bastırdığı Belçikalıya her nok
tadan faik göreşiyordu. Güreş, 

sert bir cereyana doğru giderek 
ilk devresini bitirdi. Bu devrede 
Mülayim daima faikti. 

ikinci devre: Bu devre debi -
rincinin ayni geçiyor. Mülayim u -

zun bir zorlamadan sonra 12 da -
kikada tuşla kazandı. 

İkinci güreş: Türk Uzunköprii
lü Hüseyin, Romanyalı Kirtop ile 
güre§lİ. Romanyalı Türkten laa
kal ?O kilo daha ağırdı. Buna rağ
men Hüseyin çok canla güreşiyor .. 
Fakat Romanyalı ağırlığmdan is -
tifadc ederek 2 dakika 40 saniye -
de tu~la kazandı. 

Üçüncü güreş: Alme.n Kişar 
Marunke ile Laponyalı Kujanpe 
güreJtiler. Alman 126. L" '"'""n,, ... _ 

Dördüncü güreş: Romanyalı 

Dragisyano, İspanyol Oliviyera i· 
le güreşti. Aralarında gene 18.a • 
kal 20 kilo bulunan iki güre!Çi .. 

Birinci ve ikinci devreı cidden 
çetin bir mücadele halinde geçti .. 
İspanyolun 22 kiloluk tefevvuku -
na rağmen Romen çok güzel oyun· 
lar tatbikine ve teknik itibariyle 
üstünlüğünü göstermeğe muvaf -
fak oluyor. 

Fakat aradaki ağırlık farkı 

müthi§.. Bundan istifade eden 0-
liviyera nihayet üçüncü devrede, 
14 dakika 34 saniyede tuşla ka • 
zandı. 

Beşincigüret: Finlandiyalı Hull· 
tanen, Çekoslovak Vavra ile gü • 
reşiyor. Bu güreş bittabi çok kı • 
sa sürdü. Çünkü 94 kiloluk Vav • 
ra, 105 kiloluk ve çok usta Fin -
landiyalı için bir tek lokma idi. 
Ve Huhtanen bu lokmayı, hatta 
ciğnemeden bir dakika 18 saniye
de yutul. 

Güreşlere bu gece saat dokuzda 
d.zvam edilecektir. 

8 o ı ~ o n o y u n ı ar ı ~ o 3 llY o r 
Yugoslav komitesinin sporculara hitap eden 

beyannamesi ve oyunların proğramı 

Zağrep, 24 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri bil -
diriyor: 

nda mesut ve ayrılmaz mÜf tereli 
istikbalimizin bir rahnesini bula • 
bilirsiniz. 

mıne gıden yolu Moskovanın kapat - kitap evleri her dild k't 
·· d d" e ı ap masına musaa e etme ı. "b • ' 

Türkiyenin 1932 Milletler Cemi -
yetine girmesi bunun bir misal ve de
lilidir. Türkiyenin Sovyct Rusya ile 
dostluğu, münhasıran dış politikası -

mecmua, gazete ı tıyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı gerek kırtasiye· 
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap eylerinden tedarik ede
bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
kitapları ve V AKIT' ın neşri· 
yabnın Ankarada satış yeri 

Yugoslavya spor teşkilatı, Bal
kan komitesi azasından M. Ugri
niçin imzasiyle Balkan sporcuları
na hitaben aşağıdaki beyanname
yi neşretmiştir: 

"Hoş geldiniz, Yunanlı dostla • 
rımız. Sizler ki büyük olimpiyat 
fikriyle Balkan müsabakalarının 
kahramanlık meydanında Balkan 
milletlerinin dostça tefriki meıa • 
isi fikrinin müteşebbisleri ve mu • 
zaff er ve şanlı olimpiyat müıari • 
lerinin hafitlerisiniz. Size samimf 
misafirperverliğinizi iade ederken 
sizleri kalpten gelen hir 'dostlukla 
selamlarız. 

nın istilzam ettiği bir menfaat işidir. 
Daha 1921 senesi Martında, yeni Yu
nan i§ğalinin başladığı srralarda Sov -
yet Rusya ile aktedilen dostluk ve a -

demi tecavüz pakti ile her iki memle
ket kendi hedef ve gayeleri uğrunda 

biri diğerinin istiklal mücadelesi bak-

A K B A kitap evleridir. 
ii AKBA Merkezi Telefon 3137 

"Şanlı Kastriot Skenderberg'in 
asil hafitleri, Arnavutluğun yıl -
maz kahramanları, Balkanlarımı -
zan şerefine iştirak eden gençleri -
miz, hoş geldiniz.,, 

~et daıı·~~leket mahsulünün memle -
1cnnıett ~ ındeki mahalli sanayide iş -
tuluıu i. : eni Tür ki yenin iktrsadt ku-

Çın nıiyar addedilen ve §İmdi· 

krnı tanımıştır. O zaman Moskovada 
Afganistan ile aktedilmi~ olan muka
velede de ayni düstur mer'i olmuıtur. 

1 Birinci Şube .. J 761 
) linci Şube : Saman Pazar 

ı •111ll11111111llı111111111111ımıııımı1111ın ınııınınnıııı ınmııı 

"Aziz kardeşlerimiz Bulgar -
lar sizi samimiyetle ve kardeşçe 
selamlarız. Yugoslav kardeşle • 
rinizin bu hararetli kucaklaması • 

"Selam s;ze. cfostluli ve ittif a1<-

(Devamı 9 uncu sl''-1fazı.m l inci .Utunun4& 
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Yufka gazetelerin fayda 
ve mahzurları nelerdir? 
Geçenlerde ıazetelerde bir ha· 

vadiı neırolunmUftu. Bu hava· 
diıe nazaran ispanyada bir gaze
te çıkanlıyormut ve okuyucuların 
ıazete yazılarmı karanlıkta da 
okuyabilmeleri için ıazetenin ba
ıılmumda kullanılan mürekke-
be foıfor ilave ediliyormuı. 

Foıfor gece parıldadığından ıa· 
zeteyi karanlıkta okumak müm· 
kün oluyormuf. 

Bu pratik fikirden ilham alan 
diğer bir taraf ta bir gazete çıka· 
np bunu hamur yufkau üzerine 
basmak istiyormuı. Bu ıayede 

gazete okunduktan sonra ıüprün· 
tülüğe atılmıyacak, ondan bö
rek, baklava yapılabilecekmit. 

Fosforlu gazeteye kartı hiç bir 
diyeceğimiz yoktur. Şayet gaze· 

teyi karanlıkta okumak hakikaten 
kabil oluyorsa, ziyaıı az ve elek· 

trik tesisatı olmıyan yerlerde onun 
çok faydalı olacağı fÜphesizdir. 
Belki bizim memlekette de f oı• 
f orlu bir gazele çıkarmak muvafık 
olur. Bu husuıta herkeıten ziya • 
de V AKIT g.azetesinin "Top • 
lu lğne,, ve "Geliti Güzel,, muhar
riri iken 9imdi Ankarada "Köylü,, 

ga.zeteıini çıkaran mukaddeı ve 
nurlu zatın nazarı dikkatini cel· 
bcderiz. Hem iıminin Nuri ol· 

maaı da pek uygun dü9üyor. Bel· 
ki böyle bir razete çıkarırsa, bun· 

dan sonra kendisi Nurettin değil, 
"Foıforettin,, tesmiye olunur. 

Yufkalı gazeteye gelince bu
nun için ıöylenecek çok ıeyler var· 
dır. Bmılarm bir kısmı yufka 

gazetesinin aleyhinde ve bir kısmı 
da lehindedir. Aleyhinde olan fU· 

dur: Bir muharrir o gazeteye bir 
yazı yazar ve bu yazı da manasız 

ve kıymet.iz oluna "Bu adamın 

yazılarındaki fikirler de ama yuf· 
kadan ha!,, denilemiyecektir, çün· 
kü esasen yufkadan olacaktır. 

Yufka gazeteıinin lehinde olan 
taraflar ise 9unlard1r: Yufkadan 
olan gazete aayıfaları biriktirile

cek, onlarla börek yapılacaktır. 
Tabii bu yufkanın bazı huıusiyct
leri olacaktır. Hamuruna öyle 
maddeler ilave etmek lazım gele· 

cektir ki yufka kuruduktan sonra 
da elastikiyetini muhafaza etain .. 

Y okaa gazete elde okunurken yuf
ka ıayıf alan kırılıp dökülecek o
luna o gazete hiç bir ite y~ramaz. 

Meseli hanım kızlar Va· Nu Be
yin &fk ve macera romanlarmdan 

birini okurlarken tam en meraklı 

yerinde yufka ıayıf a dağılıp dökü· 

lüverecek oluna ve yahut lıhak 
Ferdi Bey Dara ile isken -

deri tam biribiriyle çarpıflıracağı 
anda kariler gazete sayıfalarının 
parça parça olduğunu görürlerae, 

o zaman yufka gzele rağbet bula· 
maz .. 

Şimdi gazeteler rotatif makineler
de baııldığmdan ve bunun için de 
kağıtlar bobin halinde makineye 
verildiğinden, yufkadan kağıtla

rı böyle uzun ıerit teklinde imal 
etmek mümkün olamıyacaktır. O
nun için yufka kağıda mahıus ayrı 

tesisat yapılması lazım gelecektir. 
h tesisat öyle bir makine olacak

tır ki bir taraftan içine buğday a· 
tıldığı zaman bu buğdayı öğüt

cek, un Y.apacak, unu hamura tah· 

vil edecek, bu hamuru ince kağıt 
lavhale.r tekline ıokacak ve öbür 
taraftan baıılmış gazete halinde 
çıkacaktır. 

Yufka gazetenin okunduktan 
ıonra yufka diye kullanılabilmesi· 

ne mani olacak bazı ıebepler ha
trra gelebilir. Bunların batlıcaaı 

mürekkeptir. Mürekkepli yufka· 

da yenilemez ya! Bir kere mürek
kep yalamağı unutalıdanberi yir• 

mi, otuz ıene geçti. Biriıinin çok 
ilim olduğunu anlatmak için 

kullandığımız "Bu adam çok mü
rekkep yalamııtır !,, ıözü artrk ta· 
rihlere karıftı. Şimdi o eski itiya· 

dımızı tekrar canlandırmakta, 

hem de mürekkebi yalıyarak de • 

iil, bu ıefer yutarak canlandır· 

makta hiç bir mana yoktur. Onun 

için bu mürekkep meselesinin mü
naıip bir ıurette halli icap edecek· 
tir. 

Bana kalına onun en muvafık 
hal çareai mürekkebi siyah hav
yardan imal etmektir. O da yene

cek bir madde olduğu için yufka· 
nın üzerinde matbu bulunmasında 

hiç bir mahzur yoktur. Şayet hav· 
yar çok pahalıya mal oluna, onun 

yerine zeytin kullanılabilir. Fa
kat bazı gazetelerin fazla okuyu
cu kazanmak için havyarlı mürek· 

kebi tercih etmeleri ve nihayet bu 
rekabet yüzünden bütün iazetele· 

rin havyarh mürekkepte karar 
kılmaları kuvetle memuldür. 

Bu halde mesele yalnız bir 
renkli mürekkep teminine kalır. 

Çünkü gazetelerimiz başlıklarını 
kırmızı renkte bastıklarından ve 

f evkalide ahvalde rengarenk bo • 
yalarla okuyucuların önünde arzı 

endam ettiklerinden yufka kağıt 

kabul edildiği zaman bu renkli 

mürekkebi de arayacaklardır. Ga· 
zete baılıkları için lazım olan kır· 
mızı mürekkep kolaylıkla kırmızı 

havyardan imal edilebilir. Kırmı· 
zı havyar biraz pahalı olsa bile, 

batlıklar için az mürekkep sarfe 
dildiğinden bunun zararı yoktur. 

Sonra yeşil mürekkep t~mini de 
zor değildir. Burada maydanoz 
çok işe yarıyacaktır. Nasıl olsa 

böreğe peynirle beraber bir miktar 

maydanoz da konulacağından ye· 
ıil mürekkebin maydanozdan 

imal edilmesi pek muvafık ola· 
caktır. 

Her ne hal iıe, ıa.yet yufka Ü· 

zerine gazete baıılacak olursa, 
bunun eksiklerini tamamlamak 

için çareler bulunacaktır. Madem· 
ki Hitler cenapları da her §eye bir 
çare bulunur diyor ve Almanyamn 

l'akm bir zamanda ıuni pamuk ve 
suni yün gibi iptidai maddeleri 
hariçten celbetmeğe mecbur olma· 

mak için Almanya dahilinde imal 
ettireceğini cihana ilan ediyor, 

havyardan, zeytinden, maydanoz· 
dan mürekkep niçin yapılamasın? 

Bunların hepsi mümkündür, yaln12 

benim inanamıyacağım bir şey 
vana o da gazetelerimizin yufka 

üzerine baaılabileceğidir. Zatea 
pek yufka olan gazetelerimizin 

münderecatım bir kat daha yuf-

kalaıtırmakta mana var mı? 

Dedikoducu 

ı· - Bir tetkik - -ı s ... =-- ZWWWS~-' 1-1 --

~ e r~elerin ~ili 
Bazı cıvıltı 'ar "kedi 
geliyor!,, demekmiş 

Kuşlarda topluluk hayatı hak· 
kında tetkikatta bulunan Franıız 
alimlerinden Profesör A. Chabe· 
seau, ayni cinsten olmayan kut· 
lar ve kutlarla kediler ve köpek • 
ler arasındaki münasebetler hak
kında yirmi senedenberi yaptığı 

tetkiklerin neticeıini "Mercure 
de France,, meccmuasında neıret· 
mittir. 

Serçeler hiç bir zaman teren • 
nüm etmemektedirler. Bunlarm 
çıkardıkları ıeıler, köpeklerin, ke· 
dilerin ve iptidai insanların hu· 
susi bir fikirle ve bir şey ifade et· 
mek arzusiyle çıkardıkları seıler· 
den katiyen farksızdır. Bunların 
hecaları çok fakir olmakla bera • 
her ihtiyaçlarını ve duygularını 
ifadeye kafidir. 

Köpek ve yahut kediıini dik • 
katle tetkik eden bir adam, köpe
ğin havlaması, kedinin miyavla • 
matı ve her ikiıinin de horlama • 
ları arasındaki farkları görmekte 
gecikmez. 

Profesöre göre, ıerçelerin di • 
linde en aş ağı, kelime ve yahut 
cümleler halinde otuz fömülü var· 
dır. Bunların manalarını ayır • 
mak güç değildir. Mesela hususi 
bir civilti kutun bazı hububat 
tanelerini bulmaktan doğan se • 
vincini, uzun bir ötme, şiddetli 
gaga vuruıları ile serçeleri avla • 
yan yabani gövercinleri ifade e • 
der. Bazıları da "kedi geliyor, 
kedi geliyor!.,, demektir. 

Diğer kuşlar gibi ıerçelerin bil· 
yükleri de kedileri, çok defa ken
dilerini tehlikeye koymak suretile 
ve şuurlu bir hareketle yuvalar • 
dan uzakla§tırmağa uğratırlar. 

lstan bul Kumandanlığı ı 
Stınalma Komiıyonu tli.nlan 

1. F. Satrnalma Komisyo
nundan: 
Gümüş suyu hastanesinin 

ihtiyacı için 330 ton kok kö
muru kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 15/9/ 934 cu
martesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Fındıklı
da Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve iştirak ede
ceklerin teminatı rnuvakka -
teleri ile birlikte ihale günü 
vakti n1uayyende satınalrna 
komisyonunda bulunmaları. 

(70) (5053) 
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rtcar1 Ul\nlarm Uln sayı:talannda AD· 

tim! 80 kunı~taıı bql&r. Dk eayı:tada 250 
kunıoa kadar çıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı Dln verenlere alt 
ayn tcnzilAt v&rd.U' • 

ka1mll llAnlarm b1r aatın ıo 1nıru,tur. 
K'OÇUK iLANLAR: 

Bir dctaııı 80, lld dc•a.sı 60, Uç defuı «5:1, 
d6rt defam 715 ve on defası ıoo ku~tur. 
Oç aylık llln verenıertn bir deta.a mecea
oend!r. Dört aatrn seçen llAnl&nD fUla 

satırlan bcıJ kunııta.ıı heaap edlllr 

AVRUPADA 
Barp Olacak mı? • 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:36 
Almanyanın harp hazrrlığını zabıta ve hücum kıtalarının 1~ 

tahdit eden ve o hazırlık aleyhine dım ıile 200.000 ki§i daha h 
çıkan manevi amil de budur. layabilir. Bir sene sonra, ser 

b. b" ı Nihayet, ıayet Almanya ır· kalmak §artile, 500 - 600 ını 
çok gayeler takip etse ve bunlar ayda 750.000 ve iki senede. 
ancak harple tahakkuk ettirebilse milyon mükemmel surette yetıl 
dahi, bunların tahakkuku harbin tirilmi§ askere malik olabilir· f 
muvaffakıyelte neticelenmesi ıa • kat Alman dehası ve kabilİf' 
yesinde mümkün olabilir. Alman- bile bundan fazlasını yapırı'i 
ya bugün harbi dütünürse, bu muktedir değildir.,, 
harbin kaybedilmesinden çıka - ı.r' 
cak neticeleri de beraber dütün - Alman kara ordusunun toP ~ 

tankları ve mitralyözleri böyle 
meğe mecburdur. e 

orduyu lazmı olduguv dere' 
Bugün bütün Almanya emin • S · · ı6 

dir ki, kaybedilen bir harp, her tesliha kifayet edemez. o 
ıeyden evvel Almanyanın mütte· itimat edilebilecek bütün nıU;~, rı 
hit bir Almanyalıktan çrkmaıını hasaısların fikri bu merkezde 

1 
deşl 

ve dağılmaımı intaç edecektir. Fakat en son teslihat mudaıı tll 
Milli ıoıyalistler, sulh lehinde va kuvvetleridir: "Netice h3

; ''f\,f 
propaganda yapmak için "Al • da belli olacaktır.,, deniliyor'. ,

1 
t"ler• 

manyaya düşman olanlara neyi rada bütün müteassısların fı1'1 la., 
iıtihdaf ettiklerini,, gösteriyorlar. leri, şayanı hayret denecek d1, .~İt 
Hiç bir propaganda bundan mü • cede birbirinden ayrılıyor. tt'. , Jc, 
teeaair olamaz. kat Almanların hava tealih3 %a.1J 

Bu propagandaya nazaran Avrupada hasıl olan endişelef. \ı]G 
Franıa Ren nehrinin sol sahilini esas membaı olarak gösterme~ 1 'ı, 
alacak, Lehistan şimali Almanya· çin elde kafi derecede ınii5b' 
nm büyük bir parçasını ve Bal • malumat mevcuttur. 

tık sahilinin kıamı azamını eline Fransızların bir tayyare pı~~ 
seçirecek, Çekoılovaklar Sak • muau, Almanyada 42.000 bt 
ıonyanın büyük bir kısmını zapt bulunduğunu ve bunlann as~ 11B 
edecekler, geri kalan yerler ise talim ve terbiye görmüş old\J1'1' •1diııi 
müstakil Alman devletlerine tak- rını ya.zmı§tı. Diğer taraftan ıe ~ "' 
sim edilecektir. Kalan yerler, za· nelerce Almanyayı tarassut slt~ 
ten Berlin etrafında küçük bir da bulundurmuş olan bitaraf 
Prusyadan Hanoverden, Vestfa • askeri mütehassıs ise, Almanf 
en, Virtenberg ve Ren havalisin- nın bir düzine bile askeri tay}'&; 

den ibaret olacaktır. cisi olmadığını bildirmitti· 
Kaybedilen harp, milli aosya. Fransız tayyare binbaşısı ise.>/ 

d k 1 kt Al manyada 200 askeri tayyareeı lizmin sonu eme o aca ır. • 
H h duğunu tahmin ediyor. .. manya bir nesil zarfında o en- ... 

zollern hanedanını, cumhuriyeti Nüfuz sahibi olan bir Frsıl1 ~tın 
ve milli sosyalizmi denemi' ola - Cenerali, Almanların bomba t~ ~il 
caktır. Bu üç §ekil, hiç bir ite yareleri filosunun Fransız bofl\ 25 
yaramazsa 0 vakit yalnız bir ko· tayyareleri filosuna faik oldu~ 111'11~ 
münizm kalacaktır. Almanya • nu bana söyledi. Yüzbaşı Gııe ~
run milli hedeflerini paralize e • Avam Kamarasında vuku b\Jı; 'b 
den mülahazalar bundan ibaret· beyanatında, Almanyanın rn' )~ h~ 
tir. Bu mülahazalardan dolayı olduğu 1099 sivil tayyarenin ş~ t l'ei 
Almanya, kazanacağına kati ıu • keri işlere de kuUanılabilecei I ~ ii 
rette emin olmadan muharebeye anlattı. Burada Berlinde duf1 tıı·· }' 
giritmiyecektir. du ki Almanya beheri 750·~ ~;a. 

Almanyaya bu kanaat gelinci· dolara Amerikadan üç yolcu.~ ~ 1\ 
ye kadar ne kadar zaman geçe • · yaresi satın almış ve bunlar l t~it 
cektir. "Avrupada harp olacak hında harp tayyarelerine l"~ 
mı?,, sualine verilecek cevabın en edilebilirmif. ~.1~6 1 ltl 
mühim amili işte budur. Bütün Almanyanın hava nazırı Ce ~~ 
mütehassıslar Almanyanm, bir or- ral Göring, Almanyanm kendi~ ~tı 
du vücude getirmeıi, talim ve hem hudut olan Fransanın, Be~ ~ 'ç 
teslih ettirmesi ve 1914 teki dört kanın, Lehistanm ve Çekoılo"v ~ 
milyonluk orduıuna benzemesi yanın malik oldukları tayyB~;jP dil, 
için asgari üç ıeneye muhtaç ol • rin yüzde otuz, kırkını istedı~ ı 
duğunu ve böyle bir ordunun la- alenen söyledi. . ~ 
akal kırk milyar dolar ile mey • f1ı' 
dana gelebileceğini söyediler. Al- Milli sosyalistlerin natiri e ~ 

rı olan gazete, aşağıdaki be•' 
manyanın buna muvaffak olabil· 

b 
yapıyor: 

mesi için askeri tahdidata da ta i ~ 
olmaması lazımdır. Halbuki bu· "Fransanın 4546, Belçikll~D 
gün bu tahdidat, yavat yavaş za· 500, Lehiıtanın 1000, Çeko

5 f \'t 
il olmakla beraber, henüz mev - vakyanın 700, ceman 7000 ''. ıı.. 

•}ıtl 'qlll 
cuttur. Bu tahdidat mevcut ol- yereleri vardır. Bir de 7000 ı 6 ~ 
dukça Almanya öyle bir ordu ye· yat zabitleri bulunmaktadır. 1 

ti§tirmek için beş, on seneye muh- hesaba nazaran Almanya, 280 1 
taçtır. 2100 askeri tayyareye malik ob 

Bu fikirlerin yüzde doksanı 
Almanlara düşman olan memba • 
lardan çıktığı için onlara inan
mak lazımdır. 

Vaziyeti hulasa etmek için bir 
mütehassısın aıağıdaki izahatını 
kaydetmek kafidir: 

"Almanya, yarın mükemmel 
yetiıtirilmit olan 100.000 kitilik 
Reichıveri harbe sevk edebilir. 

Aradan üç ay geçtikten sonra 
timdiki ordunun ihtiyat efradı 

ması lazımdır. Daha ihtiyatlı 
hesaba nazaran Ceneral Gorili 
1200 tayyare istemiş. 

A d k . b b' l' v' ei ~tı vrupa a ı et m ıgın 1 
sebeplerinden birisi işte bu~ 
Şayet Almanya 1200 den 28 

0 
kadar tayyareye malik olursııdi' 
ğer devletler ne istiyecekier 
Az zaman zarfında Avrupa set" 
sı tayyareıi filolarıyla örtülıı' 
olacaktır. 

.(Devamı ""'') 



elmilel güreş·\ 
devam ediliyor' 
uı •• tarafı 1 inci aayıfamızda) 
~i .. Jcu ınucerrep olan ve müt· 

Gazete müvezzileri be
yaz gömlek giyecekler 

1~Vetinıizi, doıtluk ittifakı lgj .. 
IDQfetrek ıayretlerimiz 

d dana ıetirdiiimiz Roman· 
Oatlarıınız. 

' ınüıabakalarının bat· 
a ı,· . . 
~ ızım aamımi ve coı· 

l'··aıınıız olan, iıil ve mü· 
• urlr milletinin müme11il· 

••ze ell · · · . erımızı uzatıyoruz. 

• ibılletıerinden örülmüı çe· 
• ~.lııınız, mütterek ray • 
~~ı~ zaferle terviç ediyor. 

•yı •e en muktedir oğulla· 
kahramanca müıarıalarile 

1
. ~illetlerinin doıtluğu ve 

~ 'Rİ büyük fikrinin sağlam 
"-...etini atıyoruz.,, 
le ~ddes olimpiyat ate,inin 

rı altında, doıtça müıaba • 
.. tıın doğruluğuna, millet • 
zın ıa . • t .k. . • 

Jreıı • mımı e•rı ı mesa••ı . 
dııniz için iyi ve meaut is • 

.. trin ve diğer emellerimizin 
'ine y • d. '\t.. emın e ıyoruz . ., 

111 
Ufterek emelerimizi vücu • .er 
•tırıekle bahtiyar ve mağ • 

.... lBaf tarafı 1 bıcJ a&Jlfada) 

Falan cemiyetin idare heyetine 
ıeçilen bir zat hakkında poliı ma· 
lumat almak iıtiyebilir; fakat bu· 
nu gece yar111 yataktan kaldırma 
ıuretiyle yaparsa bunu yapmanın 
bir icabı değil, yapmamanın bir 
icabı olıa gerektir. 

Kaldı ki, bütün bu tenbihlerin 
kendiıi de, o çocuklara ıöyle dur· 
ıun, bize hile mülayim gelmiyor. 
Beyaz gömlek demitler ! Niçin si· 
yah değil, ıri değil de beyaz olu· 
yor? Berberlere benzerler diye 
mi? Yakaya numara? Bu numa• 
rayı kim verecek? Sonra biçimi 
için de bir dütiince var mı? 

Gazete müvezzilerinin yedjden 
ıonra çalıttırılmamalan deiil, hat· 
ta sekizden ıonra baiırt1lmamatt 
bile münakaıa edil-bilir bir mese· 
le sayılmaz mı? Gazete o nevi 
matalardandrr ı,.:, mü9teri onu 
ıidip aramaz; o, müıteriyi f!n mü· 
aait dakilru•ntla kutılamak mec• 
burivetincledir. 

"a Ba•ka memleketlerde rece ya· 
~: zaferlerimizde müttehit Ye ""' tfasetelerinin nuıl ıahlıMfr"' 
"a erlerimizle mağrur olalım .. , 16rilp iıitmiyor muvuz. S•lıirrle 
i ~ikan müaabakalanna hot ıuka., olıun ~edilers~ cen~"-e aı,.. 
1111> karde~lerimiz> doıtlarr • yı ıukanu olıun da demediler ya! 
•e arkadatlanmrz. Bütün 'bunlar b;r ka~ar olarak tat· 

~r~p ıehri aizi aellmlar • ., lıik ediliyona, lıUtün emaalinden 

8 
kıye, Romanya, Yunaniı • aynlarak, helediYenin hunlan ilitn 
ulgariıtan •• Amavud._k etmekten, al&Jrablara bir uma" 
ları 24 Aiuatoata Zairel»e •ermekten r.eldnmethd ,,e lnınlP~· 
1der ve Eıplanat oteline 1 • la ,...., pbpaa samanlanmn dı· 

lclerdir. Ayni ıGn 8ileden tmcla hile ufrqmeıın' "•lclı a3ı· 
lugosJa.,. atletizm federas • terer.ek dUıüoce ne olabilir? 

~bi umumiliiinde, Lütün GıafP&e ... -..~iMi 
ııı r • _. 

eııleri huzurunda, kur'a ... ..al'. mt· 
- ir. ta ft dflliyada olup ltlunlerl anla· 

1 
.\iuıtoıta Balkan f ederu • mak, okuyacak bir ıev almak için 

'tı · ı,-:;_ hayatta olan hütnn lıtan· 
llluıne11illeri tereflne Yu • ....... 

~ fetlenıyonu reiıi tarafm • hullular Tünel ve Köprü hatların· 
• re. k k da p.zeteci hulmala alıtmıılardır. 

'~ mi abul icra olunaca 
~· ~ lllGteakip Zağrep beledi. O K&prü hatlarında, ki, yakın za• 
~•ı ıiyaret edilecektir. Ak • manlara kadar gelip geçenleri, 
liatü •ehirde umumi bir vtlrü- boynu çantalı bir takım adamlar 
)'~'Pılacak ve besinci Balkan orada önlerlerdi; beş kuruş al· 
tkalarının fahri reiıi, ma • mak için otomobilleri durdurur· ;e lerbiyei bedeniye nazın lardı. Siz, tahsan Şükrü Kava B., 

..... ._• ?celovidn önünde bir reımi lıtanbul valiılnin ve belediye re· 
~ 1cra. olunacaktır. isinin razı olmamasın" rağmen, 

1 
ı!!:lo• pazar günü bıycel tehri lau an'annl beli.dan kurlar-

it 
makta ıil önayık oldunuz, tehire 

e içtima edecek ve öi· IOlara verdi9in.;z &u lftfl!d@ni flerst~., 1b-
._.. aaat üçte betinci Bal· ret ,.,ı,..,ıl".•. •-fnrle•i .. ; ı..: .. ı: •.. "f,.tp 

-......_ "-'?akaları mutantan ıuret· ı-----------··------.... :--ıc ve müaa&akalann ilk ı Mehmet efendinin Tufanı birinci, 
'ce~a olunacaktır. O gün icra Rifat efendinin Dervi'i ikinci gel· 

ln... ınüaaba. kalar ıunlardır: 
"" diler. 
)' llletre, 4 X 100 metre hay· 1Jcüncü koşu: 

A &.!'rfı.. . Dört ya,mdan yukarı halis kan 

~t yanşlarJDID arap hayvanlarına mahıllstü. Me· 
Nfe 2600 metre, birinci ikramiye· 

'- neticesi si 180 lira. 
1 Bu "endikap ko,uıunda Kara· 
~ ~e lılah Encümeninin ter· cabeyJi Kemal bevin Alde"iti bi· 
"l ti tt k09ularmm betinciıi rinci. Sada ikjnci, Mesut üçüncii 

..... -... eliefendi koıu mahallinde geldiler. 
• Keıif bir kalabalık nördüncü koşu: 

Mci icra edilen bu yanflarm Oç yatında lıaliı kan lngiliz 
~ ~ur: tayarlma ~ahıuı olan bu yarııın 
~ koşu: muaf esi 2000 metre, ikramiveıi 
~ 't _a_..__ de 245 lira it1; . Karacabeyli Rüı· 
1 .• ,...... yukarı yattaki saf &.. · "aih Jı tem ağanın Conk'ı birinci, lamaiJ 

-~ ıa.. tz ayvanlanna malııuı Hakkı hevin Cıalenk'i ik;nci, Cel~1 
lcotu "Sabn koıuau,, iami- Ö ' ·· 1 Ordtı M Bevefendinin zke ıi üçüncu ge • 

· eaafe 2200 merte, 
lı.-.: İlcranı diler. 
. ·~ ~ iyesi de 180 lira idi. Beşnici koşu: 
~il~,. Bekin birinci, Kolo • · DiSrt yatından yukarı aef k"r 
~ l.--: tıı Bars'ı ikinci, ıene A • &..~il,..- aran havvanlarına mahıustü. Me· 
~ ~podalyası üçüncü ol· '- · · 245 • ıafea: ~500. birinci i"ramıvesı 

1'._ · .....__ lira. SaHh n'•ıu11n Süvlll'i8İ birir· 
~ _,..: ci, Kara•Rhevll JCe,.,al bıyin U· 

Ye I ında arap beyyanı ikinci geldiler. 

koymak muvaffakiyetinin ! ~erdi
ği gayretle, gazetecilik diyarı o• 
lan Pariı sokaklarının bile görme
diği bir f ev kala delik göstererek 
timdi gazete satanları da nizama 
koyma için geceyi gündüze kat~
bilirler; fakat hiç değilıe kendi 
tek satıt vasıtalarının zabıta elile 
faaliyetten alı konacağı yeri ve za· 
manı bu gazetelerin sahipleri ol· 
sun bilecek ve bir tedbir alacak 
kadar zaman vermek için, amme 
hizmeti yapıyorlar diye hakların· 
da makale neşir ile taltif ettiqiniz, 
bu ıazetelerin hic bir hizmeti ~eç· 
memit midir? Haydi hiç bir hiz· 
meti geçmemi' olsu.n. gazetesini 
bedava olarak pol:s vas,tasivle al· 
dıramıyan binlerce gazete alıcısı· 
nın da satıf usulünde bir değiıik· 
lik olacağından haber almalarına 
imkan bırakılmasını istemek hak· 
ları değil midir? Dün poliı kor· 
kusundan bir çok müvezzi mütat 
hizmetine gelmemif . Bugün ne 
olacağım henüz kestiremiyoruz. 
Zira evelki perıembe gecesi ·mü· 
vezzi rivayeti • gazete satıcılanna 
emredilmittir ki> cumartesiden, 
yani buıünden itibaren müvezzi· 
ler beyaz gömlek iktisa edeckler· 
dir ve böyle olmıyanlar o imtiyaz· 
lı noktalarda dolatmıyacaklardır. 

Yirmi, otuz kurut kazanmıısa, 
anaıına götürmek mecburiyetinde 
elan zavallı müvezziler! Siz me
rak etmeyiniz: Belediyenin bir va· 
zifeti de ıizin gibi biçarelere yar· 
dmı etmektir. Sizin yırtık göm· 
leğinizden, çıplak bedeninizi gör· 
jıııtaHe is;~--... ı..IMb'tl reiai· 
mis elbette ıizi aiyindirmek •• aa· 
zete ile kirlenen gömleklerinizi 
her gün yıkabp kar gibi bembeyaz 
yapmak için de çareler bulacak! 
Ve elbette bundan, yani beyaz 
,&mleğin gidereceği tiksinti geç· 
tikten ıonra da gazetelerin sahtı· 
na yaTdım> bu yardım ile memle· 
ket irfanına ve o arada ıizin de 
kazancınıza hizmet ıırası gele
cektir. 

Bizi bu satırları yazmağa tah-
rik eden Orhan adlı genç bir mü· 
vezzi Tünel baıında fıstık satıcısı 
dururken kendisinin niçin oradan 
kaldırıldığını ve niçin polisten po· 
liıe gittiğini anhyamıyordu. Bü
tün bunları anlıyamıyan sade o 
delil, biz de anlıyamıyoruz ••• Lut· 
fen emir buyurunuz da gazeteci 
gibi halkın ekmekçisi kadar yakı· 
ni olan it unıurlarının vaziyetin· 
den herkese haber versinler. 

Sablık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farib parkı arasında yeni yapıl· 
mıt tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odal· 
kargir hane ıatılıktır. Görmek ia
tiyenler içindekilere müracaat e· 
debilirler. 

Fatih Dülgerzade maballeıinde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

,... ............... -·~--.. , il ............... ~--------·-··· • 
1: Senayici: 

j Y apbiın malların ıüzelliiinin, aaj ·ı 

l 
lamlıiımn büyük yurdumuzun her ta-

rafında tanınma•• için en güzel çan 
ı• büyük devlet merkezimizde 29 Teı· 

il rinievvelde açılacak sergiye ittirak·ı 
il ti. I! r. 

!! Bu vazifeni ıimdiden ıerıiye t•·ı• D ahhütnameni aöndermekle ifaya batT 
:: . ._ 
1: Ü M. 1. ve T. C. 
h •mm::a=a=.-::r.ı::r.amw 
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Yunanistan melek 
1 

gibi mi duruyor? ,,.. t Bq LanJı 1 inci aayıladı& ı 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

1stanbul Acentalığı 
Liman han, 1 elet on : 22925 

maıı kendiıi için ölümlü tehlike • ı•-----------
Jer yaratabilir. 

Bu bapta ileri ıürülen ezeli te • 
raneler malumdur: Yunanistan 
maliyesi bu huıuıta lazım gelen 
maıraflara dayanamaz, büyük A· 
merika ve İngiltere bile bahri ve 
aıkeri hazırlıklar husuıundakı 
proğramlarının tatbiki için lazım 
olan masrafları tedricen yapmak· 

tadırlar. Bu hu111staki telakkile· 
rimizi iki ıenedenberi IZ'erek mebu· 
un meclisinde ve gerek matbuat· 
ta tekrar etmekten vazgecmit de· 
ğiliz. Bu da iki esastan ibarettir 
Siyasi mahfellerin bir tek müda· 
faa p!anı üzerinde anlum111.ları vr t 
bunun mali tath;kıotınm tla beş , se· 1 

kiz ve hatta iıtenilirae on senevt> ı 

ait bütçelere dağıtılması, bu tak · 1 

dirde program tatbikat•nın yarı -
ıında veyahut ücte b:rinde bir f,. · 
lakete maruz kalsak bile gene kar· 
lı oluruz. 

Yalnız bir tarafın fikri esasına 
göre taJUim edilmiş olan bir aske
ri müdafaa programı, baıka suret· 
le düıünen bir \.iikumet taraf •J'dan 

terkedilebilir. Bu gibi halJerin 
talim ve terbiye iılerinde verdi~i 
zararları göz önüne getirecek olur· 
ıak aıkeri ıahad!l verec ... 1:leri fe· 
ci neticeleri takdir etrr.ek güç ol· 
maz. Müdafaa uaulleri hakkin· 
daki fikirler bugün o kadar b;rbi
rine zıddır ki, iyi kararları yalnız 

meıelenin askeri ve siyasi alaka· 
darlar tarafından ciddi ve derin 
bir surette tetkiki verebilir. Dahi· 

li aiyuete ait itlerin meıuliyetini 
muhtelif lahlnelerin yüklenmeleri 
iyi ve doirudur .. Fakat madem ki 

bir tek harici ıiyaıet lüzumu tak· 
dir edilmit bulunuyor, şu halde bu 
siyasetin kaJeıini teşkil eden milli 

kuvvetler meselesinin müşterek 
bir anlaıma ile yapılamamasını 

Trabzon Yolu 
TAR J Vapuru 

26 Ağustos 
Pazar günü saat 20 de ea. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidit 
teı Zonguldak, lnebolu. Ayancık 

Samsun, Unye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon .e Rizeye. 

Dönüşte bunlara iliveten 
Sürmeneyf! utrayacaktır. 

Of ve 

Ka rabiga Yolu 
Heı Cumartesi, 

Çarşamba ıı.unkrj saat 20 
de 1 ophıne 

nhtını ıı darı bir \'apur kalkar. Gidiş 

\ e donüŞtt'. muıa ı iskeldere uğrar 

iz mit Yolu 
ııarıa nııı Cuma, Pa-

zar, Salı, Çarşam-
ba gilnlerı bir ' apur saat 9 da 

Toph:ıııt" rıhrımından kıılkar 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Yedi yüz altmış altı bin 
kilo kuru ot kapalı zarf usu
liy]e ihalesi 5 EyJül 934 çar -
şamba günü saat on dörtte
dir. Şartname sureti musad
dakasını görmek üzere İs-
tanbul Levazım amirliği sa
tmalma k-0misyonuna müra
caatlan ve ihale günü vakti 
muayyeninden evvel teminat 
ve teklif mektuplannı mak
buz mukabilinde Ankara Le
vazım amirliği satmalma ko· 
misyonu riyasetine vermele-
ri. (4651) anlamak kabil değildir. Bunun 

için ıiyaıi tefler derhal bir konf e· 
ranı yapmalıdırlar. Burada, me- ı .. ••••••••••••• 
.eıenin mali cihetleri hakkındaki ı Deni%. y o 11 ara 
fikirlerimizi izah ederiz. 1 $ L E T M I! 5 t 

Harp eınaıında her tarafta fır· ı'\centrlcn Karallô~ Köprülla!.ı 
kalar arasında mukaddes birlik· ı ,., 42362 - ;;irkec• Mühürcfaı ~ad~ 

ler vücuda ıetirilmiıtir. Harp ih· rh r rıolt>tnı ~740 

Ayvalık 
Sür'at volu 

timali ve harbe kartı hazır bulun· 
mak huıuıunda da neden fırkalar 
arasında mütterek bir ıiyaset ku· 
rulmaıın? Seneler ıeçiyor ve ha· 
zan en nikbinane ihtimalJer dahi 
hidiıeler tarafından yıkılmakta • 
dırlar. Bu fikirleri bir defa daha 
meaul kabinenin, ıiyaıi fırkaların 
ve bilhaıaa, harp f edaklrlıklarma 
katlanacak ve tehlikelerine göğüs 
ıerecek olanı Y'1nan milJetine ar· 
zetmek vazifesini hi11ediyoruz.,, 

-------«>--
Poliste değişiklik 

lıtanbul zabıta kadroıunda ye· 

niden bazı delitiklikler olmuttur. 
Değiıiklik daha çok birinci, dör • 

düncü ve betinci ıubelerde kıaım 
amirleri arumda yapılmrıtır. Bu 
arada tqra emniyet kadroların • , 

dan terfi eden dört baımemur da 

bu tehirlerin tefliklerine getiril • 

mitlerdir . 

Lehistan elçisi 
Lehi.tnın Türkiye elçiıi, mezu· 

nen bulundutu memleketinden, 
dün Polonya npuriyle .. brimize . . 

., 

ANT AL y A vap~ru 25 
Agustos 

CUMARIESi 11 de Sir
keci Rıhtımından kalkacak ye 
Ayvalık yolunun mutat iske
lelerin~ u~rayarak lzmire gi· 
dip döneceldır. (5050) 

Mersin Yolu 
İ N E B Q L U va~uru 26 

Agustos 

PAZAR IO da Sirkeci 
rıbhmmdan kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir. Küllük, 
Bodrum, Roc.' oa, Marmari .. 
Dalyan, Fethiye, Kalkan. Kaı, 
Finike, Anta 'ya, Alanya, Mer· 
sine. Dönüşte bunlara ılivelen 
Taıucu, Anamur, Kuşadası, 
Gelibo u'ya uğray41caktır. 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 

15051 

F atili Karagümrük TramvaY. 
duratı No. 4 
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renı Kitaplar 

1 (DÜN ve y ARIN) Tercüme Külliyah 1 
1m ........................... llr 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhat· 
let eıerlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların kalem . . , 
lerin yardımlarına müracaat '>lunmnr,tm. 

__ Yedinci Kitap--· 
Tevzi merkezi : işçi Sınıfı ihtilali • 

LENJN : Haydar RIF Ar 
ISTANBUI. 

VAl<JT 
MATBAASI 

Fiatı: 60 Kuruş 

ANKARA 
CAODESI 

•-- Şimdiye kadar basılanlar 
ı - SAFO, Dode - Haydar RUat JOO Kuruıt 

2 - AİLE ÇEllBERl, llorua - L H. All11an 100 • 
1 - TİCARET, BANKA ve BORSA, lktıııat doktoru 

MuhUı Etem '75 • 
' - DEVLET ve İHTİLAL, Lenin - Baydar Rlfat '76 • 
6 - SOSYA.LlZM: Kautsld - &blha Zekeriya '75 • 
8 - lt'tJLLtı'AT .J. RASİN, H. Naıım '75 • 
"I - IŞÇt SINIFI tHTtl.ALt, IA'nln - Haydar Rlfııt f!O .. 

Yakında basılacak olanlar 
l - RUJU BAYA'ITA LAŞUUR, Dr. (l. \'tını: - Prof. Or. &t. Hayrullah 

ı - ISFAHANA DOÖRU. Plyer Lotl - l. H. All1an 

1 - KAPtTALtZ'M BUHRANI. Profe11ör Plru - Ahmet Hamdi 

' - "~'°'~nzı •e KARA, Standa!, 

6 - GORtO BABA: Bal1.ak - Haydar RlfRt 

w 

8 - lSA: Parla Ruhiyat mPkteblnde Profe!'lör doktor Rlrıc S..ını;le - Baydar Rllat 

1 - ETtKA: Kropotkln - Ataotlu Ahmet 

8 - tçrnLU KANUNLAR, Greel - Raaf Ahmet 

t - ENGEREK DtlOt)Mt): Peyami Sata 

10 - ÇOCUK Dtl'ŞtlRTE~LER B. Goıızalve, &leouıler - Prof, Dr. 111. Hay

nıllalı 

11 - \rERTEB. Qijte - A. Ki.mi 

U - DIZRAELt:N'L.'l HAYATI. A. Morııa 

.................................., 
Yeşilköy Hava makinist mek-

tebi müdüriyetinden : 
Mektebimiz için 98 lira ücretle ve müsabaka ile eyi Fran· 

aııca bilir bir tercüman alınacakbr. A,ağ'ıda yazılı evsaf ve şe· 
raiti haiı olanlar müsabaka imtihanı günü Ôlan Ağuıtosun 31ine 
kadar evrakı müıbiteleriyle Y eıilköyde Mektep Müdüriyetine 
müracaat edebilirler. 

1 - Türk olmak "Nüfus tezkeresi., 
2 - Aakerlijioi yapmıı olmak "Ter his teskeresi" 
3 - Hükumet hizmetinde çalışmak için mani iıtibdam bir 

hali ve muhil ıeref bir vaziyeti olmamak ( mahalli polis merke
zince tasdikli vesika ) 

4 - iki sene müddetle hizmet edeceğini ve mektebin b~ş
ka mahalle nakil halinde mekteple beraber geleceiini Ye mek· 
tebin gaıtereceği her vazifeyi yapacağmı taahhüt etmek (Katibi 
adillikçe tanzim edilecek senedi meşrut. ) 14690.) 

Ca§alo§lu : Molla Feneri Caddesinde •••ı~ 

Y E N i N E S i L ilkmektebi 
YUVA-KIZ-ERKEK 

Bu sene hususi ilkmektepler içinde mezun yet imtihanlarında 
en büyük muvaffakiyeti kazanmıştır. Gayet mur.tazam ve asri bir 
yuYa 11aıfı vardır. Ecnebi lisanı öğretilmektedir. Kayıtlara baılan· 
mııtır. Cumartesi, Pazarteıi, Çarşamba i'ünleri öğJeden sonra · 
en dörtten on yediye kadar mektebe müracaat olunabilir. 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U illnları 

Beyazıt Camiinin kurşun, alçı, Çerçeve ve sair tamırab 25 · 
8 • 934 tarihinden itibaren kapalı urf usuliyle münakasaya kon 
muıtur. Talipler şera i ti öğrenmek üzere her gün öğleden sonra 
hey' eti fenniyeye ve ihale tarihi o .an 17 • 9 • 934 Pazartesi günü 
saat oo dörtte tekliflerini hamilen idare Encümenine müracaat 
Jarı. ( 5013) 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Ira~. lra:ı, Filistin 
ft Ytmaniıtan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunanistan'da Filyalleri nrdır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

... 

1 t ... ; . ~ .. , ... ~· ~ . - .. . 1. ,_ • • , 

Türkigenin en eski, en kuvvetli 
. ve en ileri D E R l fabrikası ; 

Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası 
ilk deta olarc. k Piyzıa31c: OE.ri !a!mak liue lstanl:lul'da bir bliro a~mıştır. 
Her nevi yüz derılerı, kösele, yarma, eldivenlik ve 
güderi mübayaası 1 çin bu büroya ıdhacaat olunmalıdır . 

Adres. lsı anhu l ·Sirkeci . Sanasaryan han :J6. ·,rel~raf; B~:oı-:1\A Jsranhul • Telefon ; 228:12 

~\Jo •• itl ...... ~··· . " ' 

Tl!!J Q KiYE 

llRAAT 
BANKA~I 

Kı~ ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leyli - rlehari 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhane başı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haız Ye Maarif Vekaletince MUADELETİ tasdi~ 
olunmuştur. Tedrisahodaki ciddiyet ve intizamiy!e talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınoı•Ş 
olan mektebimizde kayıt kabul muamelesine baılamııtır. llk kısımdan itibaren ecnebi Jisarı• 
başlar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gOrt 
10 dan 17 ye kadar müraclat ka~ ul o:unur. Tafsilat iste}•enlere tarifname gönderilir. 

ı..· · ~ı ~·-~.-...·· .. · - .... Telefon: 20530 

Türkiye iş bankası 
Istanbul şubesinden: 

Bankamızın onuncu kurulma 

l 
senesi gününü takibeden 27 Ağus· 
tos 1934 pazartesi günü merkez 
ve bilumum şubelerimizin kapalı 

bulunduğunu muhterem alakadar· 
larımıza arzeyleriz. 

Ti.irkiyc !ş Bankası 

İstanbul şubesi 
Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşriyat müdürü: Refi~ ,.. · - .. t 
V AKIT Matbaası - lıtanbuJ 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
. Müdürlüğünden: 

Müstahdimin iç;n . yaptırılacak 2000 • 1600 takım Elbise lıl' 
palıı:arf usulile münakasaya kooulmuştur. 

Mezkur Elbiselerin 5 Eylül 934 tarihinde ihalesi yapıll' 
cağından talip!erın şart•ame almak için her gün, şartna.,eoi' 
mahsus madctsindeki tarifat dahilinde hazırlanacak teklifll•OI" 

ferle teminatlarını ihtin edecek kapalı zarfları teYdi içiıı dl 
meıkiir tarihe milsadif Çar,amba günü saat 14 de Bey.,;
Posta T. b 'nasının üçüncü l<ahnda Mubayaat Komisyonuna dt 
racaatları. (4631' 


