
Baldvinin sözleri her 
tarafta akisler yaptı ! 
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lmanya karışıklığa doğru gidiyor. 
il Kurultayına -h~z;;lık 1~f a-; AI~~~ toP;~ğ~~da h;~rİan~~Ş! 
~ ~.:~ ı;::ı~~:.:~·: ·si-;;;;;;ı;;t;k;;-· Dikkate değer bir fii~J~;ı;;;·ğ .. iiİÜ;· .. JiiŞ;:· ... 
'S c!::.i~!: e!':..\!.~'. kapatılacak mı ? vesika bulundu • d H lef. k. lacak 
~· ~. bulunmaktadır. Büyük Sinemacılar taahhüt sene- Avusturyalılar, Alman ın e.. a ı ım o 

'lllızın açtığı milli mücadele • • • istihbarat bürosunun 
·ı-. eti Türk vatanını ecnebi ia· dı vermek ıstemıyorlar! Viyana mümessiJini 
· lttdan ku...._ d T"" k ·ıı t" Sinemaların Darülaceze hiasesi 
) • • na.r ı. ur mı e 1 tevkif ettiler 
··"' 1•tiklalini kendi eline aldı. meselesi yeniden baı göstermiıtir. 
~ .. Türk inkılabı 'miJJete ha - Belediyeden Darülaceze mü - Viyana, 1 (A.A.) - Havas a -

illıı.ıı samııı olan içtimai ve dürlüğüne bir emir gelmiş, ve "ve· jaıuı bildiriyor: 25 temmuz te • 
ildi bağları kırdı. Tarih sa. rilmekte olan aceze resminin sine· şebbüsünün Alman topraiında 

Almanya, karişıklığa, saltanatın iadesine 
ve ya bolşevizmin yerleşmesine giden 

yolların telaki noktasında . 

· lttde. Yapılan inkılap milletimi- ma sahipleri tarafından miktarım hazırlanmıı olduğunu gösteren 

l bta~iye_ ait unutulmuı ve ih • gösterir taahhüt senetleri,, iıten. bir vesika, Avusturya memu~la • 
Şimdilik Riyaseti
cümbur vekiJetini 

Bitler yapacak 
ed l h · · rmrn eline geçmittir. 

• • 1 ınıı aklarını ve §erefle - ;m~tır. 
'itte d k Bu veıika üzerinde bulunmut 

~nuyl anba çıbeardı. (Devamı ıo ncu ıı:ı.)ıfonm 4 Uncu ııUtununda) olan gizli kurye bir Alman pasa· 
n a era r dil ve hars s.a· ---- ----------'r \t\~a yapılacak gene mühim portunu hamil bulunuyordu. Hal· 

·ı· t•o:ıiz kalıyordu. Bu da Türle buki Almanya, Almanların Avuı-
llıe y b ı 1..- 1 turyaya gitmelerini menetmit ve , a ancı e.~e erden karış • 
•• 0 1an ıözleri atarak onların hatta bu memnıuiyeti teyit için 
ı:'. ihınale uğramıt öz türkçe bir mark nakli ceza koymuıtur. 

'!' rın alınması ve lrullanılması Kuryerin ayak kaplannda bir 
11\ ok d. · nizamname müıveddeıi bulun • l en ı ııtikliline ve bu istik· 
~??luyla da mukadder olan bü· 
ıc ınJc • 
lıt . 1!afa ikavu§tunılmasıydı. 
l\ e 1.~i ae~e. evvel tC§ekkül e • 

1' :urk Dılı Tetkik Cemiyeti 
'••a. bu l "f · ·· · l . eıaa ı vazı eyı uzerı· 

\lllıth. iki sene evvel topla-
.. Urultay, Türk dilinde büyük 

~~J!Pg~e~ ....... 9l!P.-9.'fJP·~ 
~iılmı.§h. 

'ba. geçen bu iki sene zar • 
ı: dil inkılabı yolundaki çalı§· 

i ~ın neticesi nedir?. Bu cihet 
· . fta sonra toplanacak olan 

1~1 
1'üric dili kurultayında an· 

~"taktır ve geçen iki ıene zar Kuş tutma ve besleme merala eskisi-
" y I ne nisbetle çok eksildi. Eski bir kuşçu
~ td:P·:n t

1
ecrübelerden İsti· nun dediği gibi, bugün, radyo varken 

d, re aıı maksada en·kısa artık ne bülbülü, ne de kanaryayı din
tı "arabilmek için bundan lemeğe tahammül edebiliyoruz. Bu ıba-

C'W'lehmet ASIM his üzerinde bir kuşçunun biı:e anlat-
ı " Uneu trklannı 13 üncü sayıfamızda bulacak-

• ıın:rıranın 6 lnrJ sütununda) 
'•ı,, sınız. 

•••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mu~tur. Bu nizamname Avustur
ya nazilerinin hükumetin devril • 
mesi takdirinde takip edecekleri 
hattı hareketi göstermekte idi. 

Avusturya karıtıkh§ından 
italya mı mea'uldUr 

Belgrat, 1 ( A-.A.) - Havaı bil-

Şimali 
Afrikada Türkler, 

Erzincan Meb'uıu Aziz Samih Be. 
yin bu mühim tetkik eıerini pazar 
gününden itibaren bir hafta her sün 
büyük iliveler halinde vermeye bat· 
lıyoruz. 

Bugünkü sa_qımJZ 

16 Sayıla 
Güzel aan'atlar, aakerllk 
bahlsleri,çocuk aayıfalar1 

Londra mektubu 
Yazan : Behçet Kemal 

( 5 inci sayıfanuzda) 

Yarınki yarışlarda 
hangi atlar kazanacak? 

(8 inci aayıfada) 

Seyahat mektupları 
(13 üncü aayıfada) 

Radyo programı 
( 14 üncü uyıfada) 

/(redi kooperatif /eri 
Memleketin hertarafında 
kredi menbaları t~min 
maksadına matuf .• 
ANKARA, 1 ( Huıuıi) -

Ak§am gazetesinde kredi koopera· 

",... ) )il~ 

MareıaI Hindenburg 

Berlin, 1 (A.A.) - Havas a· 
janıı muhabirinden: 

Neudeck ıatoıunda sakin bir uy

ku ile uyumaktadır. 
Bu 87 yatındaki ihtiyarın ha

yatını daha ziyade uzatmak iç.in 
artık ümit beslenmemektedir. 

Neıredilen sıhhi tebliğ, reiıi

cümhur Hindenburgun gittikçe 
kuvvetten düıtüğünü bildirme~
dir. 

Alman istihbarat bü1"09unun 
bildirdiğine göre, reiıicümhur ma
reıal Hindenburgla ıon defa ıö
rütmek üzere tayare ile Neudecke 
giden baıvekil M. Hitler hastayı 
. eli 

cümhur reiıi mareıal Hindenburg, (DeYamr B lncf aytanm 3 anca .atauunc1a) 

Yahudilik aleminde yeni cereyanlar 

Yahudiler Filistine 
akın etmek istiyorlar 

Fakat yerli Arapları düşünen lngiltere 
buna mani oluyor 

Kuduıta Araplarla Yahudilerin 
çarpl§mUı esnasında alrnmıı bir resim 

rinin Filistine yerleşmek için de
rin bir hahes gösterdiklerini, ya 
hudiler arasında yeni milli bir şu
tırun uyandığını ,ilkönce kendini 
Lehli veya Alman sayan yahudi
nin artık kendini her şeyden ev
vel yahudi saydığını anlatntI§tı. 

!kinci makalede yahudilerin Fi
listine hicretleri meselesi mevzuu
bahis olmakta ve bu yüzden tn .. 
giltere ile siyonistler arasında ÇI· 

kan ihtilaf anlatılmaktadlr. 
Bu makaleyi de naklediyoruz: 

'ıar)ot\i lniiaaı,.ır _ 
1)'1-.. ~ lieı-:Ceae anuk zı .aG Ai uatoı Cuma günü Modada yiitnıc havu-
1~ "etil açı olan b ·· b •----I~ ~I\ eceJctir M .. u ınusa a1UU1Uzda kazananlara hediyeler 
''"' IS tıe"İlel"illi ~ usabakaya ginnek iıtiyenler adlarını ve girecekleri 

eye ıı· k a gazetemiz Y" ""d"' I'"W •• ._, M d h 

~
ır ar.... . . ..zı mu ur ugunc, yanut o a amamı 

,. .. un ıs;ınd d 
&. e yaz ınnalıdır. Programı yannki şayımızda 

tiflerinin 11laha muhtaç olduğu ve 
bazı yerlerde kooperatif meclisi 
idare azalarının borçlarını ödeme· 
dikleri, bazı yerlerde iıe müraba· 
hacıların kredi kooperatifi kur· 
mak için Ziraat Bankaıma müra· 
caat ettikleri vaıılmrıtır. Zir~I 

(De,·a.nu ıo ncu aayıtanm 3 UncG dtmıUDda) 

(Taymis) in Filistin nıuhabiıi
nin Yahudilik aleminde başhyan 
yeni cereyanları anlatan yazılaı 
yazdığını işaret ederek ilk yazısı
nı verimştik. Muhabir birinci ma

İngiltere hükiimeti ve milleti ''Ya
hudi milli yurdu,, itinin umulnu· 
van bir ıekil aldığını görmekte
dir. Siyonistler bile İ§in bu saf· 
haya girmesini beklemiyorlardı. 

Yahudiler ilkönce Filiıtindeki ba
takhklan kurutarak araziyi ekip 
biçmek istiyorlardı. Fakat bu 
safha tamamiyle atlatılmıt sayı -
lrr. Yahudiler ilkönce- Filiıtine 
binlerce yahudi muhacirin gelme
sini istiyorlardı. Şimdi yüz bin· 
lerce yahudinin hicret etmesine 
taraftardırlar. 

Bugün Tel Aviv yüzde yüz bir 
yahudi ,ehridir. Ev İllf&Ah buıün 
Filiıtinin en karlı işidir. Çünkü 

kalesinde bütün dünya yahudile- (Devn.mı ıo ncu aayıtamıı 

• 



• 

• 
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sözleri 

Alman sivil tal}qareci
lifinin askeri kılJmeti 

akisler Baldvinin . . 
Ankarada yapı kooperatifi elli beş 

yaptı 

yokmuş I 
iddia bu: Diğer devletlerin hava kuvvetlerini 

artırışı, Alnıanyayı kendi emniyet ni 
temine sevkediyor 

Berlin, 1 (A.A.) - lngilterenin 
deniz proira.mı hakkında avam 
kamarasında yapılan müzakere -
!erden bahseden Korespondan.s 
Politik e Diplomatik Alman si • 
vil tayrareciliğinin hic bir a:ı:l<eri 
kıymeti olmadığını isbata çaht -
mak~adır. 

Diğer taraftan ayni gazete, me
selenin avam kamP.rasmda fena 
b ~r şekilde ortaya atıJmı! olduğu-

çrkça ifodeıi olarak telakki edil -
mektedir. 

Brüksel, 1 (A.A.) - M. Bald -
vmın, "lngilterenin müdafaaamı 
düşün:Iüğümüz zaman artık 
Douvreı aahillerini dejil, Fakat 
Rhini dütünüyoruz.,. Tarzındaki 

ıözleri Belçikada büyük bir mem· 
nuniyet uyandırmıı, bütün ıaze • 
teler tarafından kaydedil.mittir. 

nu yazmaktadır. Zira Almanya - Matbuat, bu sözlerin., Sir Jon 
yı kendi emniyetini temine ıevke- Simonun on bet ıün evvel Belçi • 
den keyfiyet, diğeı· devletlerin ha- ka araziıinin tamamiyetinin in • 
,.a kuvvc~lerini mütemadi !UreUe ıilterenin emniyeti için esaslı bir 
~ ttırmalr.rıdır. unsur olduğuna d~ir büyük bir me 
v~~:rgton, 1 (A.A.) - Reuter lanetle yaptığı beyanatı kuvvet • 

njansı bildiriyor: M. Baldvinin lendirdiiini yazmaktadır. Gaze· 
ha.va mi1daf aası hakkında 30 tem tel er Belçikanın hiçbir vakit Lokar 
muzda av<lm kamarasında yaptığı nonun kefili olan lngilterenin IÖ· 

beyanat, İngiltere hükumetinin zünden tüphe ctmediiini ill•e et
uzun müddettir dü§ündüklcrinin a mektedirler. 

Italyan bahriye mütehassısı 
Londrada neler görüştü? 

Lcmdra, 1 (A.A.) - İtalyan 
bahriye mütehaaaııı ha~iciye Vf' 

bahriye nezaretleri mümeaailleriy· 
le yapmakta olduğu konutmalar: 
dün bitirmittir. Bu müki.lemeler. 
deniz kuvvetlerinin heyeti umumi· 
yeleri ve gemi ve saire itibariylf' 
tahdidi meıelesinin deniz konfe 
ranımda ortaya çıkara:bileceğ: 

teknik husuıatın tetkikine inhisar 
eylemi§tir. İtalyan bahriye müte· 
ha11111nın ziyareti bittabi istihbar 
mahiyetinde idi Ye son bahard:-

Sanayide çalışan 

Berlin, 1 (A.A.) - 1933 aene· 
sinde muhtelif meılekler erbabı 

nın miktarını tayin için yapılan 
ve iıtatiıtik ofisi tarafından neli 
celeri netrolunan nüfus tahririn . 
den anlatıldığına göre elli seneden 
beri ilk defa olarak sanayide çalı· 
tan amelenin miktarı, hatta itıi: 
aanayi amelesi de dahil olduğu 
halde, tenakus etmiıtir. Bunun· 
la beraber ziraatte çalışan amele 
nin miktarında da tenakus vardır 
Bununla beraber ziraatte çalı~m·· 

Yunan tayyare filosu 
Sof yada 

Sofya, 1 (A.A.) - Yunan as· 

ye 70 bin lira ıarfiyle temizli~ 

kert tayya~ filosu İstanbul, Bük · 

reı ve Belgradı ziyaret ettikter: 
ıonra buraya gelmiıtir. Filoda on 

dört tayyareci vardır. 

lngilterede orman 
yangınları 

Nelıon, 1 (A.A.) - İngiliz ko· 
!ombiyası - Nelıon ile birleıik 
A.mer:ika hudutları arasında uza
nan arazideki orman yangmlarmr 
ıöndürmek için yüzlerce ırönüllü 
calram~'lctatdrr. 

yapılması mukarrer kati müzake • 
releri hazırlamağa matuftu. Bina · 
enaleyh 35 bin tonluk ıemilerir. 
intası meıeleıi görüşülmemittir. 
Eıaıen bu gemilerin intasına Va · 
ıington mukavelesi müıait oldc 
ğundan bu bapta ileri ıüriilebile · 
cek yegane fey bu in§aabn timdi 
zamanı plup olmadığı keyfiyetid' 
ki bu cihet tamamiyle siyasi mahi· · 
yette olduğundan bir mütehaaar · 
sın salahiyeti haricinde kalmakta· 
dır. 

amele azalıyor 

amelenin miktarı ıanayide çalıtan 
ların miktarından fazladır. Bu hal 
1882 tarihindenberi hiç vaki olma· 
mıthr. lııizlerin miktarınm e· 
hemmiyetli surette tenakuau dola· ı 
yıaiyle aanayide çahıanların mik· I 
tarı bugün ihtimal yeniden ziraat· 
te çahtanların miktarına faik ola -
caktll' . 

Üçretle çalıpnların miktarı 
takriben 250 bin kiti artmıf, me • 
murların miktarı iıe yüz bin rad· 
dea:nde '!ksilmittir. 

Bir vapur karaya oturdu 
Lizbon, 1 (A:A.) - Ruy Bar· 

boıa iımindeki Brezilya vapuru 
Leixoes yakınında karaya otur· 
muıtur. Tahlisiye gemileri, IC 
yolcuyu kurtarmağa muvaffak o' 
muştur. Diğer yolcularla müret 
tebatın da kurtarılmaarna devaD" 
ediliyor. Geminin batmasındar 
korkuluyor. 

Bulgaristan ve cenubi 
Amerika sulh misakı 
Sofya, 1 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdığına göre Bulgar hükumeti. 
Arjantin hükümetinin daveti üze · 
rine, cenubi Amerika ıulh miıa · 
kmı imzalamata karar venniıtir. 

--------------
Moskovada ev yaptıracak 

Ankara, 1 (Huauıi) - Ankara yapı kooperatifinin eıaı niz 

Sporcularımız şerefine 
büyük bir ziyafet verildi 

mesi hazırlandı. Kooperatif umu mi heyeti eylulde toplnnac 
Konya mebusu Refik, ziraat banlur aı umum müdürü Kemal Zaim, İ 
re mecliıinden Sabit, merkez bar kasından Nüzhet Hamit, sabık 

Moskova, 1 (A.A.) - Huıuai kara mebusu Sami, Sumer Bank\ mum müdürü Nurullah Esat Be 
Muhabirimizden: ve diğer birçok zevat bu faydalı teşekkülle yakından ali.kadsr 

Moskova spor enatitüıünün ae· lar. Kooperatif müle§ebbislerinden Namık Nuıret Bey bize fU iz• 
nei devl'İycıi ve Lenin ni§anı al- ve.rd i: 

· ması terefine dün gece enstitüde "-Gecen mayıs ~yı i~inde 60 : işi yapı kooperatifi tetkili i~in 
verilen ziyafete Türk sefareti er • lanmıştı. Heyet Ankarada koope atif:n kuru1maaını mm·afık gö 
kiniyle Cevdet Kerim Bey de aı·alarmdan 14 ki§llik faali heyeti ayrrmıJh. Heyet AlmanyadaO 
davet edilm:ştir. diğer memlchctlcrdcn getirdiği ni· amnameleri tetkik etmit ve k 

Bu müesseseye Lenin nj§anınm nizamname3ini haztl'lamrştır. Bi" ün dünyada on binden fazla 
ve!ilmesi, mcsaiaiyle bütün itti - kooperatifi vardır. Kooperatifin faal heyeti, bHi-.hare mevkii ti: 

hat dah~lindc ıpor seviyesinin le· edilecek yerde 55 ev yaptırılmMım temin etmi.,tir. Ankarada o 
kı..mülüne ve yükselmesine müe:ı • nileJer kooperatife iştirak etmek hakkına maliktirler. Ortak ol• 
&ir olu~undadır. lar, ev kıymetinin yüzde on beşini pesinen vereceklerdir. Müte 

Hükumet erkanmın Ye yüzlerce kısım milli bankalar, mil!i sermayel:ı· tarafından temin 
sporcunun iıtirak ettiği bu ziya • Dahilde ıermaye bulunmadığı takdirde haricten aermaye 
fet, muhtelif eğlencelerle gece imkanı vardır.,, -
ikiye kadar devam etmİ§tir. Zi -
yafeue söz ıöyliyen merkez icra Hariciyede yeni tayinler, nakiller 
komiteıi k~.tibi umumisi Yenu • Ankara, 1 (Husuıi) - Hariciye tayinleri hakkındaki knrar yil 
kit~e, ittihat spor letkilatı reisi tasdika arze:lilmi§tir. Kararamede otuza yakın isim bulunmskt• 
lntıpof, mesleki birlikler katibi Bunlar arasında Bern elciliği batkattbi Nurettin Bey MoakovaY' 
u~u~isi Ab?l.in, ittihat genç ko- kil ve yerine Fikret Şefik .Bey tayin edilm:ştir. Peşte el~iliği )...; 
mu?ıstler reısı Kcsarcf ve diğer Behçet Bey Stokholme nakledilmit Stokholm e1ç;Jiği k~tibi .il 
hatipler nutuklarında Türkiye Bari konıoloıu Atıf Beyler merkeze almm1stır. Bı-.rive Nüzhet ti' 
ve heyetimiz ve Cevdet Ker}m ey tayin edilmiştir. Tiran elriliği müst~şarı a~ri Reıit, Filibe 
Bey hakkında çok şitayiıkar söz· solosu Kemalettin Beyler de merk<:~e ahnınıslardır. Filibcye " 
ler söylediler. zade Süreyya Bey tayin, Bükreş elçiHğine Kahire e1":il;ği k~tibİ ( 

Cevdet Kerim Bey Türk - Sov- det Bey nakledilmiştir. Cevdet Beyin yerine Cemal Bey tayin c 
yet dostluğundan bahsettikten muştur. , 
ıonra heyetimize gösterilen yük • 
sek ve ıamimi ali.kaya teşekkür 
etti. 

Cevdet Kerim Beyin nutku ve 
hatiplerin Türkiye hakkındaki 

sözleri, içten gelen bir aliı.ka ve 
muhabbetle dakikalarca alkış • 
landı. Her tarafat büyük ııami • 
miyet eıeri görmekteyiz. Spor· 
cularımız, antrenmanlarla meğ • 
guldür. 

Moakova, 1 (A.A.) - Bedeni 
terbiye yükıek meclisi M. Anti • 
pov, Cevdet Kerim Bey ve Fevzi 
Beyle ıef aret memurin veerkanı • 
nı kabul tmiıtir, Bu ziyaret eına· 
sında hariciye komiıerliği ve be -
deni terbiye yüksek mecliıi erka
nı da hazır bulunmakta idi. Bu
nu müteakip bedeni terbiye mer -
kez enstitüsü talebeıi ziyaret edil

mittir. 
Cevdet Kerim Bey dün M.Kres· 

tinıki ve M. Karahanı ziyaret et· 
mitlerdir. 

----o,----
Kayseride şiddetli 

yağmurlar 

Ankara belediyesinin 
temizlik hanı 

buraya tatınac.aktır. Han, 400 ki· 
şi iıtiap edecektir. 

Sıhhiyede tayinler 
Ankara, 1 (Hususi) - Balıke • 

ıir merkez tabibi Doktor Oıman 
Bey Edirne sıhhat müdürlüğüne, 
Antalya sıhhat müdürü Gafur 
Nüzhet f ~y Kırklareline, Kırk • 
lareli ııhhat müdürü Hamdi Bey 
Bayazide, Çoruh müdürü Zühtü 
Bey Afyona, Denizli müdürü Cev
det Şakir Bey lzmire nakledilmiş· 
lerdir. 

Istanbul belediyesi 
reis muavinliği 

Ankara, 1 (H.uıuıi) - Beyoğlu 

kaymakamı Sedat Beyin lıtanbul 
belediye reis muavinliğine tayini 

ihtimali, Abdülhak Hamit Beyin 
tayini ihtimalinden daha kuvvet • 

Kayseri, 1 (A.A.) - Dün gece lidir. 
hava birdenbire bozulmut, şiddet- Emniyet itleri umu.m müdürü 
li ve sürekli bir yağmur yağmağa Tevfik Hadi Beyin Adana, Muıta· 
batlamıştır. Yağmur tehirde tnh· fa Adli Beyin lzmit, İstanbul 
ribat yapmamı!hr. Fakat T o.lap belediyeıi reis muavini Hamit 
nahiyeıinde, P..e~adiye ve Akçe· Beyin orduya vali tayinleri tabak· 
kaya köylerinde çok şiddetli dolu· kuk etmektedir. 
nun tevlit ettiği sel fazla zarar hu· -··-·-"'"""'-"""'_ .. " ____ .., .... __ 
su1e getirm\ftİr. Talas nnhiyesin· seri, Talas ve Zincirdere yollarını 
de tesbit edilen ::arar şunlardrr: tahrip etmiıtir. 

Nahiyenin hıtrman ma • Retadiye ve Akç.akaya köyle 
haHesinde 11 O eve ıu girerek ev· rindeki zarar !unlardır: 
lerdcki etya ve crznkı tamamen 4 evi ıu götürmÜ!tÜr. 34 ev vr 
mahvetmiştir. 57 evde 250 nüfı r iki değirmen ıu altında kalmıı ve 
iaşeye muhtaç vadycttedir. Seki~ bütün erzak ve eıya mahvolmut · 
ev ve ü~ garajı sel yıkmııtır. 70 tur. 4 dl\na, bir öküı: 13 koyun 2 
bağ ve bahçe harap olmuştur. üç merkep ve bir inek telef ve 8f 
at, üç inek ve ~ört koyun telef ol • parça bai ve hah~e harap olmut • 
muıtur. Be~ tarlada buğday vr tur. 21 evde 100 nü.fuı iateYf' 
arpa yığınları ise yaramaz dcre:::c· muhtaç bir vaziyetle kalmıştır. 

de ıu kinde kalmıştır. lki ahıar Bütün k5y !·nl'arı ve telefon hat· 
köprü yıkılmış ve bir k11c:- köpri' la.rı hasara uğr~rnıştrr. Hir bir yer· 
krımen harap olmuttur. Sel Kay· de insanca zayiat yoktur. 

Ana caddelerdeki 
evler de boyanaca~ 

-Ahir .. - . 1 (Hp .. ~-n J 
be1ediyeai, dükkanlardl\n 
ana caddedeki binaların d,JI' 
bej, ve kur§uni rer:klcre bo1 
ama karar vermi§ ve bu lt• J 
bina sahiplerjne tebliğat yıfJ 
tır. Ev aahiplerine iki ay 
verilmittir. 

Sultaniye kazasuı1~ 
adı değişti 

Ankara, 1 (Husuıi) - j 
Sultaniye kaza11mn adı 1'• 
nar olmutlur. 

Tapuda na ki ilet 
o· 

Ankara, 1 (Huıuıi) -
tapu müclürlüiüne Siva• "' 
Faik, Sivaaa Ma 1atya tp 

Celal, Diyarıbekire JC ~ 
müdürü Celi.), KaıtalllO 

yarrbekir müdürü Kiıoilı 
yaya Bıurıa merkez tapu 
Ziya, Burdura Afyon ;il 
Ali Rıza Beyler tayin •~ 
dir. 

~ __....,, 
ismet Paşa Hz. Zo", 

desğa gidecekle 
Zanıuldak, 30 -

Üzülmez mevkiinde kıl':, 
lan ıömikok fabrik•••0;1 
atma merasimi iki hafta 

pılacaktır. . ;1ı 
Temel atma meraıidl~I 

vekil lımct Pata H•• ıdJ 
lktıaat Vekilinin Zoll~if· 
rifleri tahakkuk etıot 1, 
San Frarıs;skod• ııİ 

ame esi işe b•f·. • 
1 (YJ 

San franıiıko, •Jıİ .,,.-, 
Bütün deniz gruplsrı 1 .,"1.. 
dan fazla süren bir •'~ıt· " 
tekrar işe batlaınıtla~ ;/; 
8 k. . . "l"--..e bi1 ~ 

ıtının o unnı•• • .p .1 
lerin yaralanmaırıı• ıif" 
milyon clolar zarar ~e 
olmuıtur. 
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Günün Siya.seti 

Avusturya hadise
lerinin tarihçesi 

• • ve netıcesı 
Bir zamanlar tarihçiler Avusturya· 

dan bahsederken onun hakkında "Bah· 
tiyar Avusturya,, derlerdi. Avusturya 
bu bahtiyarlığa çoktan veda etti. Bu· 
gün onn ancak, betbaht Avusturya de
mek yaraşır. Doktor Dolfuıun katli, 
Avuı;turyanın mukadderatında hiç bir 
değişildik vadetmiyor. Bilakis onun 
ufuklarını büsbütün karartıyor. 

Fransız maliqecisi, lstanbul mali 
teşkilô.tznz tetkik edecek 

Maliye mütehassısı, buradaki tetkiklerinden sonra diğer 
bazı şehirlerimize de giderek tetkikat yapacak 

Nazilerin Avuıturyada bir darbei 
hükümetlc iş başına geçmeler\ zaten 
ihtimal d3hilindc değildi. Böyle bir 
hareket boi yere knn dökmekten başka 
bir rretice "'eremezdi. Netekim öy]e 
oldu. 

Doktor Dolfus 1932 de Bure~eh ka· 
bin::sinin sulrntı:ndan sonra iş ba~ına 

gelmişti. O ~aman Avusturya müflis· 
ti. Ona, istcmiye istemiye krediler a· 
çnn dc\•letlcrin verdiği para ile geçini
yordu. llctisadi vaziyet, bozuldukçc 
fırka ihtirasları iİddetleniyordu. 

Ker.disi hıriı;tiyan katolik sosyalist 
fırknrınn men::uptu. Mcm!ekette taraf· 
t nr: ofon dif,er fırlmlar sosyaliı;tlerle 

m ·i~en\'. Scsyalistler, Viyana beledi
ye~· ... :ı 1 .. l:i:ndiler. nazil er, Hitlerin za. 1 

feriyle meı:1olmuş, gözlerini Viyanaya 
çcvirni~J ... rdi. 

N,.,-ilik Avuıturya gençlerini eez
h '!0 hl.tcn b<'şka Almanya ile birleıımeyi 
ikti~ .. 1i bi.r zaruret ı;ayanları da kendi· 
n:ı b:'li:· .... makt3dır. 

Z::ıtcn Sen Cermen muahedesi Avus· 
t :.u;•.:ı ile Almanyanın birleşmesine ma· 
ni o'm'lk için yapılmı§tı. Avllıhıryanırr 

mü~takil yaşamasından murat, Alman 
) ad:ın müstcl(il ya§amasr jdi. Onun 
için 1931 senesinin martında Almanya 
ile Avusturya bir gümrük ittihadı Yl'lP· 

Fransız maliye mütehassısı M J 

Alphand şehrimize gelmittir. M. 
Alphand, gazetecilere, hükumeti· 

mize henüz raporunu vermediğin· 
den bu hususta beyanatta buluna· 
mıyacağını söylemiş ve şöyle de · 
miştir: 

- Türkiye hükUmeti tarafın· 

dan memleket maliyesini reorga· 
nize, daha doğrusu organize et· 
mek için davet edildim. Bu vazi 

fenin ifası hususunda Fransadak' 
maliye sistemini dikhnt nazannd; 

bulundurmuş değilim. Her mem· 
leketin kendisine has olan ve muh 
telif telakkilere istinat eden bir 

sistemi vardır. Bu sebeple hatadar 

salim olmak üzere iki ve yahut da-

Maarifte: 

Yurttaki kimsesiz 
talebe 

m'!k istedikleri zaman bütün büyük dev Maarif cemiyetinin Kadırgada
letlo- bu projeyi öldürmek için uğraı· ki talebe yurdunun tamiratı dola
mışlar ve muvaffak olmuflardı. Ayni yısiyle kapanması üzerine yurtta 
senenin eylülünde Avusturya ve Al • 
manya hariciye nazırlan da bu proje • oturmakta olan on beş kadar fakir 
d"'n vnzgcçtiklcrini ilan ettiler. Fakat ve kimsesiz talebenin şimdilik 
bu projeyi ilham eden iktisadi zaruret· halkevi miaafirhaneainde olur-
1 r k r ı bir çare bulunamamıJtı. mnları miinasip görülmü~tiir. Bu 

Doktor Do!fua bir aralık parliımcn· talebe dün eıyalarmı halkevi mi
to usuliyle mcmlelu:ti idareye çalıştı ve safirhanesine nakletmişlerdir. 
muvaffak olamadı. Çünkü muhalif fır· 
kafordan biri de ona iltihak ederek ek· Münhal muallimlik kalmadı 
seriyct temin etmesine yardım etmiyor· Bu sene İstanbul mıntakası da
du. Avusturyadnki üç fırka da milli bir hilinde bulunan ilk mekteplerin 
hükumet teşekkülüne aleyhtnrdıl~r. kadroları tamamiyle dı,lmuş ve hiç 
Hepsi de prensiplerinden vazgeçemı • h. ·· h 1 11. l'k k 1 

ha ziyade memleketler için bir İ· ı 
dare siıtemi tesis edilmesi kabi1 

değildir. Yalnız ve büyük bir ka· 
yıt altında idare tarzı tetkik olu · 
na bilir. 

Anknradaki vazifem henüz bit· 
medi. Orada geçirdiğim iki ay 
zarf mda yalnız vazifemin esasla 
rını kurabildim. Bundan sonra 
da lstanbula gelerek burada vazi· 
f eme devamı mübrem bir lüzurn 
saydım. Burada İstanbul şehri 
nin mali teşltilatını tetkik edece · 
gım; zira, lstanbulda, memlc 
ketin diğer şehirlerindeki mali İ· 

dare tarzından çok farklı bir iclr 
re tarzı vardır. Bunun için sala
hiyettar kimselerle temas edebil -
mek ve vazifemin yerine getirilme 

Barut inhisarı kadrosu 
tasdik edildi 

Barut ve infilak maddeleri in· 
h;ııs.rı, inhisarlar umum müdürlü· 

~üne ilhak olunmuştu. Yeni kacl· 
ro hazırlanmış ve şehrimizde hu · 
lunan g\.imrük ve inhisarlar ·ckiF 
Rana bey tarafından tasdik oJun·r 
muştur. 

Bu kadroya nazaran barut ve 
h:filak maddeleri inhisarı da di 
v r in · sarlar ibi uın nı nıüclürlü· 
ğe merbut b ir kısım haline kon· 
muştur. Eski memurlann büyük 
hir kısmı yeni kadroya dahil edil· 
mişlcrdir. 

-o--

Galatasaraylıların 
deniz balosu 

si huıuaunda lazım olan malumat 
edinmek üzere burada birkaç haf 
ta kalmak mecburiyetindeyim. 

latanhuldaıı sonra Türkiyenin 
claha bazı büyük şehirlerini ziya· 
ret edeceğim. Fakat nerelere gi · 
deceğimi henüz bilmiyorum. Bı: 
keyfiyet buradaki çalışmama ve 
Ankaradan alacağım talimata ta 
bidir. 

Bu dola§madan ıonra işimi ta· 
marnlamak ve hükumete vermeğ 
taahhüt ettiğim raporumu yazma1 
için Ankaraya döneceğim.,, 

Fransız mütehassısı Türkiyenin 
g\izelliklerindcn ve mazhar oldu · 
ğu misafirperverlikten sitayişlerle 

bahsetmektedir. 

Polis haberleri 

Ortaköyde bir 
adam çiğnendi 
Dün saat on ikide Ortaköyde 

bir kaza olmuş, Hasan Efendi is
minde birine Eminönüne gitmek
te olan vatman Ekrem Efendinin 
idaresindeki tramvay çarparak a
ğır surette yaralamıştır. 

Yaralı Giimü,ıuyu hastahanesi
ne Kalaırılmışhr. ~a1;cı u .. ıu ... u.uu 

nı müddeiumumi muavinlerinden 
Kamil Bey yapmaktadır. 

Otomobil kazası 

. . k.. . ır mun a mua ım ı a mamış· 
yorl:ırdı. Hepsi de ıktıdar mev unı •. • • • • 
dik•ntöree idare etmeyi istihdaf ediyor. tır.Yuzıekıen 1hır muallımm de dı-

Şişhane caddesinden inen şoför 
Feridun Efendi idaı·csindcki 2417 
numaralı otomobil Okçu Musa 

Galatasaraylılar Cemiyetinden: Se· d d k b l 1 cad esin en geçer en a ı <:çı 
nelik ziyafetimizde izhar edilen umumi 

1.:ırdı. ğer vilayetlere gönderileceği söy -

Bunun üzerine Dolfuıı hariçten yar· lcnmektedir. 
arzu üzerine Cem!yetimiz 23 Ağustos Hayriye çarparak aynğından ağır 
perşembe akşamı mehtapta bir deniz surette yaralamıştır. Şoför yaka· 
balosu tertip ctmigtir. Arkadntlıırm lanmıştır. <lımcı nramağa ko:•ulclu. Avusturya i1e Mektepler kayit muamelesi 

Almanynnın birleımesinc ıiddetle aleyh 
Orta mektep ve liseler yirmi a

tc.,.lık cöstcren devlet, Fransaydı. Fa· 
İ<:Jt geçen &ene birbiri ardınca iktidar ğustoıtan itibaren kayıt ve kahul 
mrvkiinc geçen Frcınsız kabi11eleri A· muamelesine ba§lıyacaklardır. Bu 
v,rnturyanın istiklnti yüzünden Hitlcrci sene hiç. bir çocuğun mektepsiz 
Ahranya ile uğraşıp didiım<:nin doğru kalmaması için vekalet icap eden 
olup olmadığını düıündükleri zaman me tedbirleri almaktadı:r. 
selenin değeı-i olmadığına bükmetmİI}· 
IPrdi. McseJc gerce Fransayı el::..ka~ar Maarif mUdUrU Ankaraya 
ediyordu. Fakat t.imanyn ile Fı·am~ gidiyor 
arnsmdaki münasebetleri gerginleııtir· Maarif müdürü Haydar Bey ha· 

meğc değmezdi. zı meıeleler hakkında vekaletle 
Bunun üzerine Dolfus da gözlerini 

Cenuba çevirdi. ltalya harieiyc siya- görüşmek üzere bugün Ankaraya 
setinin umdelerinden biri Almanya ile gidecektir. 

davetiyc!erini Cemiyet merkezinden al
dırmaları tebliğ olumır. 

-o-

Belediyede Ağustos maaşı 
Belediye bütçesi henüz tasdik · 

ten gelmemİ§Lir. Bununla beraber 
belediye memurlarının ağustor 

~aa,ı avans hesabından verilecek· 
tir. Ağustos maaşının bu ay gene 
birkaç gün geç verilmesi muhlc· 
meldiı·. 

-o-
Araba kazasıt 

hem hudut olmamaktır. Onun için hal· -----------.-
ya, Avusturyanın istikl~lini, her ne pa- Cami merdiv~inde kumar Dün Rauf isminde birinin iclarc 
hasına olursa olıun müdafaa etmek is- Dün gece Kamik, Cemal ve İs· cttjği su arabacı Balattan gcçer
ter .. 

1 ngiltcrenin bu işle alakası, tali bir 
mahiyettedir. Onun için İngiltere an· 
cak diplomasi yolile Avusturya istikln· 
linin muhafazasını ister. 

Son 12 ay içinde Dolfusun ne de· 
receye kadar Sinyor Musolini tarafın · 
dan telkin olunan siyasete ittiba ettiği, 
henüz devlet esrarı arnsındadır. 

Falcat söylendiğine göre Dolfus, A· 
vusturya sosyal demokratlannı imha 
hususunda ltalyanın tavıiyelcri daire· 
sinde hareket etti. Bununla beraber 
bunu İspat edecek hiç bir delil yoktur. 
Bilakis Dolfusun bu iıte, muavini bin
başı Fey ile Prens Starcmberg'in tesiri 
altında hareket etmit olması da mÜm· 
kündür. 

Viyana sokaklannda devam eden 
dört günlük kanlı mücadeleler sosyal 
demokratlann kuvvetini imhaya ki.fi 

•e bu suretle bu tehlike bertaraf 
Geride naziler kalmııtı. 

sefer bunlar Dolfuı hükumetine 

)?iro isminde üç sabıkalı Bayazit ken Etem isminde bir çocuğa çarp 
camii merdivenlerinde kumar oy· mış, ağırca yaralamı§lJr. Arabacı 
narlarken yakalan.mışlardır. yakalanmıştır. 
················~·········································································· 
kartı ilanı harp ettiler. 

Avrupa devletleri Avusturyanm İı· 

tiklaline riayet lazım geldifini söyle· 
dikçe Almanya da bu iıtiklal aleyhinde 
bir harekette bulunmak fikrinde o!ma· 
dığını ileri sürüyordu. Fakat Hitlcrci
lerin prensiplerinden biri, almanca lto· 
nuıulan her yerin, Almanyaya tabi sa
yılmasıdır. Onun için Almanyanın A· 
vusturyaya karşı lakayt kalmasına İm· 
kan yoktu. Bilakis Hitlerciliiin ikbal 
yıldızı Almanya içinde parladıkça, A· 
vusturyada da naziliğin sönmesine İm· 
kan yoktu. 

Dolfuı bu vaziyet kaJ'!mnda parla
mento usulünü idameye imkan bulma· 
dı. 

Nihayet son hadiseler vuku buldu 
ve Dolfuı nazilerin eliyle katlolundu. 

Bugün Dolfusun rejimi n:rakta dur· 
makta ve Dolfusun halcf!eri vaziyete 
hakim olacal:lannı söylemektedirler. 

Bu sisteme hariçten, ve mesela 1 tal
ya cibi bir devlet müscl!ah bir müda
haleye kalkarsa, hiç §Üphe yok ki or
ta Avru.panın sulhu tehlikeye düşer. 
Fakat işin bıı safhaya girmesi pek muh
temel değildir. Çiinkü pyet Doçe: 

- Avusturyayı müd~na edeceğim! 
ğim! 

Diyecek olursa buna mııhabil Fuh· 
rcr ben de: 

- Avusturyayı müdafaa edece
ğim? 

Diyecek \'C vaziyet olduğu iİbi ka· 
lacaktır. 

emer Rıza 

YUz lirası ~ahnmış 

Dün Sirkecide Balıkesir otelin· 
de oturan Has;m Efendinin cebin· 
den yiiz lirasını çalan arkadaşı 
Hamdi yakalanmış ve üzeri aran· 
dığı znman çalınan para hulun -
muştur. Hamdi hakkında tahki • 
kata ba~lanmışhr. 

Sakanın 1 ~8 kuruşu •• 
Vali konağı caddesinde oturnn 

ıaka Tursun Efe: di Ha.midiye 
çeşmesinde su doldururken yan -
ltesici Baruh, pantolonun cebin -
den 138 kuruşunu almai':a tc~eb • 
büs etmiş, sörülerck yakalanmış. 

trr. 

Yangın başlangıcı 

Dün Galatada Necatibey cad -
desinde Miltiyadinin terzihanesin· 
de tahtalar tutuşmuş, yetişen itfa
iye ateşi, genişlemesine meydan 
vermeden sönrlürmüştür. Ateşin 

yere atılan bir sigaradan çıktığı 
anlaş1lmıştır. 

Tevkif edilen harmz 

Bir müdet evvel hırsızlık yaptı· 
ğı iddiasile l1akkında takibat ya
pılan Mehmet dün tevkif edilerek 
birinci istintak dairesine ıevke • 
dilmi§tir. 

Mehmede, lsmail isminde birile 
Zehra H.-n ....... ,n yataklık ettiği an· 

laşılmış, çalınan eşya bulunmuş • 
tur. 

Dil kurultayın• 
1-lazırlık -- (Başmakaleden dev 

sonra nasıl çalışmak lazıı:n 
ği hakkında yeni kararlar 
cektir. 

Ancak şimdiden bizim 
edebileceğimiz nokta ıudur 
rinci Türk dili kurultayınııı 
zakereleri neticesinde verd' 
rarlardan biri halk dilinde 
cut olan sözlerle eski kita 
bulunan sözlerin derlenme•1 

selesi idi . Ve denilebilir kİ .. 
Dili Tetkik Cemiyetinin 
aldığı vazifenin en karı§ık •. 
geniş ciheti de bu derleme 
Cemiyet bu vazifesini, ön .. 
kan bir takwı maddi zorl 
rağmen muvaff akiyetle b• 
hr. Osmanlıcadan Türkçe 
karşılığı olarak basılıp el 
Tarama dergisi bu muvaff 
tin canlı bir delilidir. 

Şimdi Tarama Dergisinde 
lerin cinslerine ve mahiY 
göre esaslı bir karar verP1 
ediyor. Türk Dili Tetkik 
yetinin mesaisinde istihdt1f 

dil inkılabının manau 11e 
nedir İstenilen ve özle11İ 
Türkçe dilin mahiyeti ne 
lazım gelir? Tarama V'. 
deki kelimelerin hangi ne"1 
günkü Tiirl~ camiası içiıid~ 
halk sözleri sırasına gireb~ 

Mesela: "adet,, kelime•' 

sında Görenek, 'füre, ~ 
Yön gibi bugün az çok ht1l 
de ):aşamakta olan sözler 
gibi acur, coba, orallı 

tura, yoruk gibi bittabi ~ 
re çokluk tanınmamış • 
vardır. 

Sonra gene dergi içinde 
ı.~jr lu.lim~ kar•ı 
ntilmuş olan bır çok I 
vardır ki bunların mant1l 
smda az cok fark oldıJt 
bu farklar -da tcsbit edil 
Mene la: aciz kelimesini9 

smda şu sözleri buluyor1" 

şık, beceriksiz, güçsü\ 
tı, pısırık, sünope... D~ 
lirse bu muhtelif sözlet•

9 

hepsi neticeleri itirabiyle 

ile münasebattar olma.ld~ 
birbirler inden farklı vt1

11
1, 

kullanılır şeylerdir. BıJ~ 
rnıulması, teshil edilme•' 

dır. 
. . k' 'f•ıı1' Demek ıstıyoruz ı ', 

gisi Türk Dili Tetkik Cif 
delaletiyle vücude gelıtl, f 
him bir eserdir. Bu e•~ 
kılabına çok kıymetli b•' 

b" hazırlamıştır. Fakat. ,l 
ile yeni dil binasını ~i.J' ~ 
bilmek için daha bir ç;e 
ve gayret sarfı }azı.01 pıe 
dir. Bilhassa bu dcrl~de 
ı·indeki tetkikl7rle. $oı 
neticeleri gösterır bır 1ıi'' 
na ihtiyaç vardır. ! ,d 
tayı bu çahıma tak•P p 

t 
Me~ 

---ıO ~ 

K .... k 'atJ9r Jt' uçu san 0 

nunun tatbikatı 
ediyor ~1 _,,, 

Küçük ıanatlarııı Y ııJı1 .,. "' tandaşlarma hasrı d""'" 
nunun tatbikatını\ 

yor. rtı. ~J 
Ş f .. l"k berber ı ~'f') o or u , 1e 

lık, tercümo.nlık ~~ t jt 
işler yapan ecnebı "ı~ 

. o -' 
beri birinci partı 21 ~J°IJ 
bırakmakt~dırlar· ~ 
b . 1 . • b•rat<a 

aren ış erını ~ rf'' 
ecnebilere de teb 

1 
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Ôlünie Susayan Gönül 
Londra Mektupları: 

ı~·TANBULA GELEN 
• • 

..., . 
Bir kravatın filmi 
ve bir iki san' at 
mülahazası •. IRAN Hükümdarları 

Celil, itidalini topladı, heyeca
nrnı bastırdı ve adama: 

-Söylersiniz, dört gün sonra 
oradayım. 

Cebinden yirmi bet kuruş çıka
llp 'Verdi: 

- Sakm unubna. 
- Unutmam efendim .. Dört 

tün sonra oradasınız ... 
Ar1taamı döndü, gitti. Cavit 

l>ir nıüddet arkasından baktı: 
- Herifin suratından uğurauz· 

hık akıyor, dedi. 
Suratından uğursuzluk akan a

daın "Ayı,, lakabiyle maruf olan 
dr. Celil, Nesrinin mektul>unu o· 
~.ıduktan sonra Cavide uzattı: 

-Al. 
Cavit de okudu: 
•'Canım CeliJciğim, 
"Büyük bir tehlike içindeyiz. 

Sefil, rezil, ahlaksız ıbir adam, 
hugün ıırrıımı öğrendi, seni sevdi· 
ğinıi öğrendi ve beni tehdit ederek, 
kendi karısı olmama icbar etti. 

"lsnıini söylemiyeceğim. Ken· 
dini tutamazsın da, onunla ko· 
llu!nıağa, belki de dövü~meğe kal· 
karsın. Halbuki o, yüzüne tükü • 
tülı:neğe bile değer bir adam değil. 

•'Ona varacağımı vadederek 
~akit kazanmak istedim. Şimdilik 
'bir şey yapamayız. 

''iki gün sonra Pendiğe gidiyo • 
l'uz. Seni orada 'beklerim. Gel ve 
heni knçır. Sana kaçmağa karar 
"trdim. 

''Bugüne kadar vaziyetimi sak· 
~rnağa muvaffak oldum. Fakat 
°bundan ıonra ıaklayamıyacağrm. 
liafif ağrılar var. Dört gözle seni 

\eldiy Sakın i~~7 
Cavit gözleriyle bir istifham 

çizdi: 
-E? 
- E nedir? 
- Ne yapacaksm 
- Gideceğim. 
- Ben de beraber. 
- Ama yaptın. .• 
- Evet evet, ıeni yalnız bırak· 

"1a- Ç" k .. 
'""UI. • un u... • 

el Cavit mektubun zarfına baktı, 
eril\ bir dü§ünceye kaldı. 

d. - Çünkü dedin.. Çünkü ne
ır 

- Zarfta neye ardesin yok? 
"1 - lhtiyatlı davranmıt yazma• 

1!tır. 

l>tk- Nesrin hanrm o adamdan 
l&& tuhaf bahsediyor. Bu mek· 
~ı I>, 0 adamın kurduğu bir tuzak 
1'1~ın? 

- O adam beni tanımaz. 
~; Ne oluraa olaun, benim içim· 
~ tııa. bil' nisai kablelvuku var. 
~ıt ı.ıektubu retiren herifi -de hiç 

ısenıııed· nn. -s ıiııİıt en çasmalıyorsun. Ben Nes-
h..._ blliruna canımı fedaya bazı· 
-·cq, uen· 
lb.~? 1 çağırır da, ben durur 

..._M . 
~ d •lum, durmazsın. Durma• 
dö~ . a haklısın ... Ne zaman 

rıın? 

-Ne bileyim 
....._Ata" k ... 
......_ A gı yu arı ... 
....... t ~detinı uzıyabilir. 

~ ) &er iki a · .. () llcak? Y senı gormezsem 

~ozanı b ve C 1•1 
an eni ararsın. 

......_ ş· e ı gülerek H~.ve ett·ı· 
" 1rrıd·1· • ~ bltak d ı ık taharri ınemurluğu· 
'thı,!'tbı ~gel bana yardnn et 
d t~ ı a.zdıyacağım. , 

'orci .. :Ukan ~ıkarken homur-
,~ ... 

°'herifi taruaa~dun, knn 

Yazan: Selami izzet 
olduğunu bilseydim.. Her neyse, 
anlarız elbette ... 

-Vedat nedim'e· 
Londra: 25. 7. 34 

Yazan : niyazi Ahmet 

Cavit, enditeainde haklıydı. 

"Ayı,, Celilden cevap aldıktan son· 
ra meyhaneye gitti. f\eyyazla "Til· 
ki,, oradaydılar. Feyyaz, Celilin 
dört gün ıonra orada olacağını 

duyunca pek sevindi ve bu sevin
ci gizlemedi: 

Bizim münekkitler, inkılabın hava· 
sını 'teneffüs ederken, biraz çekinıen, 
biraz insaflı, nihayet yola geldiler: 

lranlı mücahitler geceli gündüzlü 
büyük bir faaliyetle çalışıyorlardı 

Sanat inkılap için olmalı, aanat cemi· 
yete yararlı olmalı, fnkat sanat endiıesi 
ve mutlak güzellik ltaydi her şeyin Üs· 
tünde tutulmalıdır diye kekelemeğe, 

teviller yapmağa ba§ladılar •. 

-17-

- Dört gün sonra dedi mi? 
- Evet, dört gün sonra gide· 

cek. 
Feyyaz kalktı: 
- Öyle ise yarın sabah beni 

Galata rıhtımında, gemiciler kah 
vesinde bekleyin.. Size yol gö· 
ründü.. Bir deniz yolu... Hele 
timdi ıunu alın. 

Masanın üstüne elli lira bıraktı. 
lki kafadar, onu kapıya kadar 

geçirdiler, eıikte eteklediler. 
-3-

Pendiğin bitiminde, yalçın ka· 
yalrklı bir burun vardır. Yükı;ek 

kayalar, mediven ba.samakrarı 

teklinde, geniş taraçalara çıkılıı 
ve ta yukarıda, sarmaşıkların a
rasında, küçük bir balkona varı· 

lır. Balkonun dört tarafı taflan
larla örtülüdür. Taflanlar yarılır

sa, ince çaıkllı bir yol ve oylun so· 
nupnda, büyük çınarlar altında bir 
köık görülür. 

ı,te Ali Rıdvan beyefendinin 
kötkü f>u kötktür. 
, Nesrin, hayatının en güzel za 
manlarını bu büyük bahçede, ka ~ 
yalıklarda, taflanlı ve ıarnıatıkl" 
balkonda, bu kötkte geçirmişti 

Fakat bugün, günleri cehennem 
günleriydi. Her dakika onu zehir· 
Jiyordu 

Toprak bastı 
parası mı? 

Büyükadada motörler için 
bir iskele lazım .. 

Şehrimize gelen seyyah adedi
nin bu yıl dikkate değer derecede 

Onlara göre; bir ıiirden bir filme 
gelinciye kadar her hangi bir sanat ese
rjne sanat meziyetini kaybettiren ve 
rağbet kazandırmıyan ıey, milli ve 

' . meşru da olaa bır propagandaya alet o-
uıudur. Halbuki onlann teıhisi tama· 

miyle yanlı§ konmaktadır: Milli ve 
meıru bir endiıe, herhangi ferdi bir ipti 
ladan, marazi bir .Jrijinaliteden daha a· 
sil, daha ince, daha sanatkaranedir, fa
kat yazanın ve yapanın İnanması ıart· 
tır. Esere kuvvetini veren inandır. Gö
tenin d~iği gibi: "Nadir olan, deha de
ğil, belki samimiyettir,, kendi tezile ken 
di alay eden bir sanatkann her haqi 
milli bir eseri elbette rağbet görmeme
ye, sanat eseri sayılmamaya müstahak
tır. 

Daha bizim ıairlerden bir çoğu, fU 

bu kelimenin ıiir kelimeıi olup olmadıiı 
na karar vere dursunlar; "yerli malı,, 
nın, "traktör,, ün ~iir kelimesi olmadı· 
ğını iddia eden her hangi bir ıair, bir 
zamanlar sümüğü akla getirir diye ıiir· 
lerindc mendil kulfonmıyan eski Fran· 
sız ıairleri gibi gülünç bir misal olarak 
anılmak ıı.~etiyJe adını hafızalarda 

yaıatabileccktir •• 
Bura gazetelerinden birinin "Novel 

Literer,, den tercüme ettiği bir film 
tenkidinde §U cümlelere rasladım: "Fil
min ruhumuza sindirdiği traktÖT miıtİ· 
ki o derec;e kuvvetliydi ki: Seyredenle
rin hepsinin ertesi sabah birer traktör 
almaya kanu: verdiğine hükmedebilir· 
diniz •.• ,, 

kaklarında dilenci, Bursa oval""nda 
soyguncu, Karadeniz kıyılannda kaçak
çı, lıtnnbul plfıjlarında ıerseri filmleri 
çevire dursunlar; mevzu yok diye YJT· 
tınsınlar; yerli malı ve İç pazua daya
nan büyük sanayi clavalarına hala birer 
fantazi gibi göz atmakta devam etsin • 
ler .. Burada lngifülerin en kuvvetli ar· 
tistlcri enküçük birpropaganda endi,esi 
etrafında en güzel bir film çevinniye 
muvaffak olmuılardır. Bu film bize 
ielirse isminin tercümesi, ya "Vah§İ 

arttığını yazmıştık. Deniz kenarın ormanlarda,, ya "Bir kalpte iki a§k,, ya 
da bulunan otellerin bazıları he • "Ölümler serisi,, diye yapılacakbr. Fa
men ıhemen doludur. kat hakikatte film, bir kravatın filmi-

Her hafta gelen, muhtelif mem· dir: lımz bir kıtanın yeni keıfolunan 
Jeketlere mensup :üç yüz kadar bir pucağımla bir vahti kabile reisinin 

h b d ·k· .. d f l kibarlık ve üstünlük alameti diye boy-

İranlılar, haklarının gaıpedil
mif, evlatlarının Şahın zulmüne 
terkedilmif, topraklarının askeri 
itgal albna gir.mit olduğunu gör· 
dükleri için artık bir karar almak 
ta muhtar kalmıılardır. 

Eğer askeri İ§gal ve tazyikler 
devam ederse, yirminci asrın me
deni Avrupalıları, kendi hareket· 
lerinin fena neticesi olarak bir 
milleti kan içinde bırakacaklar· 

dır. Bugün medeni Avrupa belini 
doğrultmağa çalışan bir millete 
muavenetten geri mi duracak? .. ,, 

"İran Meb'uslar Heyeti,, nin 
imzasını ta§ıyan bu, beyanname 
Fraye Prese gazetesinde ve birçok 
gazetelerde neşredildi. Fakat bü
tün l:tunlar; Irandaki vaziyete hiç 
bir tesir yapmıyordu. Bu arada I
randaki mücahitler geceli gün
düzlü çalııı:yorlardı. Silahlı hürri· 
yetçiler memleketi kurtarmak i -
çin ellerinden geleni yapıyorlar -

dı. 

Mehmet Ali Şah, vaziyetin git
tikçe gene darlaımakta olduğunu 
hi•aediyordu. Çünkü ayaklanan 
halk, ölümden korkmadan sebat 
ediyorqu. Memlekette battan ba -
şa kan akacak netice ıüphe•iz ge· 
ne milletin lehinde olacaktı. 

Mehmet Ali Şah bu hal karşı· 
ımda bir ferman neşretti. 

Mehinet Ali Şah, Bağı Şahide 
1909, 9 May:nta neşrettiği ferman 
da aynen şunları söylüyordu: 

"Veliaht ilan olunduğumuz za 
mandanberi milletin kuvveti ile 
saltanat makamının nüfuzunu 
birleştirerek rnllhterem vatanın te 
rakki ve yükselmesine hizmet et· 
mek mukaddet emelinde bulundt: 
ğumuzu ispat etmi~ ve altı bin se· 
nelik hükOmetimizin maziden be 
ri birikmiş fenalıklara tamamile 
nihayet vermeğe azimle gayret e 
mittik. Malumdur ki mukaddeıı 
vatanımızın muhterem evlatları 

ve kat'i ve halis azmimizde bizP 

muavenet ve yardım etmezler 
bizi çeviren mütkülattan kurt 
mak bizce gayri mümkündür. 

Şunu da beyan edelim ki, 
velce bu meşru ve mukaddes m 

sat için gece g{indüz çahımış, 
melimizin huşulü için gayretim 
esirgememiştik. Necip İran aha 
ıi emel ve tasavvurumuza ittira 
derek, merhum Şah zamanın 
meşrutiyetin tesisini istediler. 1 
te o zamana kadar gizli kal 
kalbimizin urları meydana çr 
tı. Vaktiyle merhum Şaha ke,i 
ettiğimiz telgrafnameler timdi 
telgrafhanelerde ve diğer dev 
dairelerinde saklıdır. Bunlar, b 
zim milletin emellerine ne der 
sadık bulunduğumuzu ispata 
fidir. 

Bilahare Ta:hrana muvaıalet 
mizde, ki o zaman me,rutiyet 
lan edilmi,ti. Bunun hakkın 

kat'i fermanı Şaha iınza ettirm 
için pek büyük müıkülat çekm 
tik. Saltanat makamına cülu 
muzda ise, milli meclisin nüfu 
nun artmaıı ve meı'ul bir hü 
metin teaiıi için bir dakika b 
kaybetmiyerek var kuvvetimi 
çalıtbk. Fakat, bilcümle akıl 
iz'an sahiplerince bilindiği veç 
le, ıon zamanlarda bir tak 
menfaat severler ve ahlaksız iğ 

dılar ki hu halde bulunan mec 
sin milletin mühim menfaatleri 
temin edemiyeceklerine kani ol 
duk. Bu keyfiyet bizi aon dere 
müteeHİr etti. Binaenaleyh dii 
memleketlerde mevcut usule te 
fikan muvakkat bir müddet iç 
meclisi tatil ettik. Fakat 1326 Ş 
valinin on dokuzunda mecliı 
tekrar açılmuını teklif ettik. 
ğer o sırada mecliı açılmıt olsa 
dı kan dökülmekten batka bir 
tice haul olmıyacaktı. işte bu m 
nilerin önüne geçmek için bu te 
birleri almağa mecbur olduk.,, 

(Devamı var) ıdeyykald' ki u~a. ~ 1 bı. gun ~nl a.z ~ nuna taktığı bir İngiliz kravatının fil-
a a ı anıçın, rr gunenn1, ~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

ka.file halinde adada geçirmekte· Bir yaz tatilinde uzun, ıneraklı ve Mersin limant 
dirler. yan meçhul bir gezintiye çıkan bir sey-

Bu itibarla, adaların seyyah yah grupundan iki genç adam, bir genç Son günlerde Mersin limanında 
çıkmasına daha elveri~li tam bir muallime ve bir yaşlıca zengin dul ka· büyük bir faaliyet göze çarpmak· 
ıezinti yeri halini alma11 icap et. dın; bir yerleri merak edip ıezerken tadır. Son bir aydanberi limanda 
mektedir. yoUannı kaybediyorlar; ormanlar arası· her gün en az beş altı vapur r 

ık. .. ] d l b"' na düşüyorlnr; kendilerini oraya getir. mektedı'r. Geçen senenin bu ay _ 
ı gun eve , a a ara gene oy- . . · _ 

1 k fi h 1' d • d Ç k l mıı olan nakıl vnsılası da savuşup yo - larına niıbetle bu seneki faaliyet 
e a 1 e a ın e gı en c os 0 • luna devam ediyor; bannacak bir yer 

k L h hl · b' l•r-men hemen bir misli fazladır. va ve e seyya arı garıp ır ve dönecek bir yol bulmak için ilerliyor· 
vaziyet karfııında kalmışlar, iken· lar; Muallimenin ve zengin dulun yü • En çok ihraç edilen eşya hubu· 
dilerinden adam batına on üçer zünde daimi bir korkunun sert çizıileri bat, hayvanat ve hayvani madde
kuruş alınarak mukabilinde iskele var; bu iki lcadm yüzü ne zaman gülüm- }erdir. Bunlardan da en çok Filis 
ye çıkma bileti keıilmittir. siyor, ~~ iki kadının dili ne zaman açı- tine sevkedilmektedir . 

Ad d . .ı·k· •h ld .. l lıyor bılıyor musunuz: Karşılarına çı· İthal edilen eşyanın başlıcaaını 
a a ıımcı ı a e motor e • k d .. t 1 b' h · - -. _ .. . an ve or yan arını saran ır va fi 

r yanaftlgl U,. ııkele mevcutt · · demir ve cimento teskil ediyor ın 3" ur. türüsünün l:endılerıne doğru ilerliyen - · 
Birinden zerzevat ve hayvan reisin çıplak boynuna b:ığtadıiı bir ln- Bunlardan mühim bir k11mı Erga• 

çıkarılmaktadır. Bu itibarla kul- giliz malı (British mod'!} kravatı mu • ni hattının in!aıı malzemeıi olaralc 
lanılamaz bir haldedir. allimcnin boynund:ıkinc yaklaştırıp mu· Devlet Demiryollarına ve Kayser: 

Sevgilisinin evini 
yakan aşık 

Çorumda belediye karııaınd 
makbule hanımın evi bir ıece 
tutup yanmış, zabıta yapbjı talı 

kikatta eve dııarıdan kundak • 
kularak yaktldıiı neticesine va 
mıftır. 

Genç bir kadın olan Makbule ha 

nrm, kendisini seven bir erkek! 
bundan bir müddet eve) evlenm 

vadinde bulunmu9, fakat ıonr 
fikrinden çaymışh. Aşıkın, inti 
kam almak kastiyle evi yaktığ 

zannediliyor. Tahkikat. devam et• 
mektedir. Diğer iskelenin bulunduğu yer kayeııe ettiği ve mutabık görünce gülüm rncnst, .. at fabrikasına aittir. 

k ı"' olduğu için _ he!e poy. sediği zaman .• lki kadın birden vahıinin!--------------- ------------ ------
pe s g d t" l k çiı·kin, kaba ve korl:unç yüzüne hayatla- giliz mal:ydr,, nakarotile sızlanıyorlar; ı miyet sanati yürüvor ... Bizimkilerse bi-
raz esnasın a - mo or er uma · .1._ k .. 1.. .b. • • k ··ı·· b k yollanna devam 1 ~ • nnın ı ı:: aş ına gu um:ıcr gı ı ıdı ve onu aracı ta o u ıra ıp a aşkı bile istismar etmesini bilmiyor-
oturmaktadır. canlı gülümsiycrck bir ağızdan, İngiliz- ederken çıplak boynundaki büyük ve gü • lar: "Köroğul, Kerem,,; . "aşık mısnu 

Adaya son giden seyyah kafile· lerin meşhur ili< tanı~ma sözü "Now do zel kravatı çözüp yanlanna alıMyı unut · Vuracaknn, kıracak11n, öldiirecekain,, 
si, bu defa vapur iskele~inden you do,, yani "Nasılıınız?,, sualini ya. muyor1ar; çünkü lngiliz malıny~ ~rman - diye telkin ederlerdi.. Fuzuli divanm· 
çıkmağı denemiş ve kendilerinden pıştırıyorlar.. Ve film, gene, başka he- da çürüyüp kal~aıır.~ razı. ~e!'ldırler ;e dan "Aşkı memnu,, a kadar "Atık mısın: 

d b b 'l k 'l • t' yccanlnr maceralar etrafında 1devam e- ilk rasgcleccklerı kabılc rcııını bu hedı · Dertlisin, hastasın, rekecekıin7 veya öl-a am a,ına ı et esı mış ır. ' . y kl · d k ~ 
.. . . diyor; vahşi, onlara yol gösterirken eli. ye ıle agırlıyaca arına, tatmın e ece • melisin,, telkini ahp yürümüıtür .. Hal-

Ayrıca her motor ıcın (Palamcır y • • • k 1 · ka ·d· l - ger hır kabılenın o uyla vurulunca reh· erıne na ır er.. buki: Atık mmn; kudretlisin demelrtir: 
Ücreti) namiyle 25 kuruş alınmak· berlerini kaybettikleri endişesiyle gar· Klasik münekkitlerin kötü endİ§e- Yapacaksın, yar:lt'\cz.kıın! 
tadll'. nlmadan önce: "Boynundaki kravat in- leri ıeride kalmııtır: inkılap sanatı, ce-
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 
• 

Edgar Pip 'in mı .... 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen -

"Serefli hırsız,, muharririnden kola
yını bulup, b·r senet almıştım 

-41-

- Ne tereddüt mü ediyorsu-1 ra gene konuturuz. Yarın öğle ye· 
nuz meğinde görüşürüz. Tabii, o se· 

- Yani, ıunu arzetmek istiyo· 
rum lci, ben ve zevcem yarın sine· 
ma kumpanyalarından birile bir 
kontura.to imza etmek mecburiye· 
tindeyiz. Anlıyorsunuz ya vazi· 
yet oldukça naziktir. 

- Maamafih bu konturatoyu 
henüz imza etmiş değilsiniz ya? 

- Evet şimdilik aramızda yal· 
nız ııifahi bir anla§ma vardır. Ma· 
amafih durup dururken fariğ ol
mamız ka.bil değildir. Maamafih 
eğer siz, çevireceğiniz film için bi 
zimle muknvele yaptığınıza dair 
b ir mektup verirsen.iz bu mektu· 
bu onlara göstermek suretile işten 
kurtulmr.k daha kolay olur. 

- Dundan daha kolay ne var? 
Emrediniz hokka kalem getirsin· 
ler. 

Go.rson hokka, kalem, kağıt ge· 
tirince ınuharrir eline aldı. 

- Uzun teyler yazmağa lüzum 

vimli Gladisle birlikte .. 
Muharir hakikaten uyumak ve 

dinlenmeğe mühtaçtı. Bunun için 
yanından ayrıldık. 

Otele döndüğümüz zaman yeni 
tedbirlerimizi müzakere ettik. 

Gladis dedi ki: 

- Arlık stüdyolarda figüranlık 
yapamayız. M. de la Nua idi fi
güranlardan batka bir fey olma
dığmuzı anlarsa ne der! 

- Merak etme sevgili Gladis, 
dedim, cebimde bir angajman ol
duktan sonra para b~lmak itten 
bile değildir. 

- Amma kim bilir ne kadar fa
iz vereceğiz. 

-- Düşündüğün şeye bak! iade 
imkanı olduktan sonra ne kadar 
isterlerse istesinler. 

- Bundan sonra da bu sinema 
i~i hfn° korkutuyor. Acaba muv?.f 
fak o,acak m111n? 

(Devanu var) 
yok. Sadece: "Ben, "Şerefli hır·--------------
11z,, nam eserin muharriri M. Ok
tav de la Nua bu eserin sinemaya 
çevrilmesinde bqlıca rolleri M. 
Freıaryo ile zevceai Gladia'e ver
diğimi ve bu filmi çevirecek olan 
kumpan anın bu iki ıan.'atkan 
kullanmak :Uecı>uriyetinde olduk· 
lunu taahhiit ve beyan ederim.,, 
diye yazarsanız kafidir. 

Adamcağız bir çırpıda yazdı ve 
imzaladı. Bundan sonra kendisin
den ayrılmak zamanı idi. 

- Fakat, dedim, roll~rin tevzi
ine ·dair olan yazıları vermediniz. 
Halbuki bu dekupajlar olınadan 

Tepebaıı Belediye Babçuiade 

ŞEHiR TIY A TR OSU 
San'atklrliıırı tarafından 

2 • 8 - 934 Perı- '\''""" lılMi"'i 
e•be gUn\\ ~thirTiJatt'Osa 

.. :;ı;~• de ıııııı~~ın 
LÜKÜS 
HAYAT 

3 Perde llmJııı ınmm 
Yana : Elırem Reıit 
Buteleyın: Cemal Rcıit 

Havalar yağmurlu olduğu takdirde 
temıiller kıthk sahnede verilecf'klir. 

1--------------------------------1 rollerimizi tetkik edemeyiz. B Q R S A 
- Ha, evet, odama çıkalım da ~ ~ 

•ize bu dekupajlan vereyim. 1 [ Bızalarında yıldız işareti olanlar üzer· ' 
Bunden M>nra muharririn oda ~erinde 1 A~usıosdı muamele görenler-

. l dir.] Rakamlar kapanı' fiatlannı ~östcrir. 
sına cıktık. M. de la Nua tamamen "---ı 
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dolu l>ir cüzdan vardı. Şöyle par· • t.ondu <ı!\:1.~0 * Stothotm 3.061~ j 
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Bir tren Bergama seyyah şehri! 
Kazası 

. 
Yol üzerinde uyuyan 

Gü~el şose-Müze müdürü Osman Bey 
Sabunsuz temizlik temin eden kaplıc 

amelenin beyni ezildi 
Malatyadan Mersine gelmekte 

olan 507 numaralı katar, Misis İs· 
tasyonu civarında Acılar köyün
den geçerken acıklı bir kaza ol· 
muftur. 

Vakayı Yeni Mersin gazetesine 
bildiren muhabir, diyor ki: 

Misis istasyonunda mutat te· 
vakkuftan sonra tren yol alarak 
Acılar köyü civarından geçerken 
makinistin acı acı vermiye başla • 
dığı sinyal yolculara bir tehlikeyi 
haber veriyordu. Ani frenle şid
detli bir sarsıntıyı müteakip tren 
durdu. Bütün yolcular dıtarı fır
ladılar. ilk nazarda bir fey görül
müyor ve herkes ne olduğunu biri· 
birine soruyordu. Çok geçmeden 
üçüncü mevki vagonların altında 

titriyen bir insan bacağı ve parça· 
la nan kafatası bütün fecaati anlat~ 
h. Tren bir adam çiğnemişti. Bir
kaç kadın da bu acıklı manzara 
kartısında bayıldılar. 

Trende yolcular arasında bulu· 
nan Antep polis komiserlerinden 
ıken Antalyaya tayin edilen Recep 
Bey ve seyyar memur derhal hadi· 
.eye vaziyet ederek tahkikata baş· 
ladılar. Kaza kurbanının sağ ko· 

lu kopmu1 ve beyni parçalanmıştı. 
Bir taraftan hüviyeti teıbit edilip 
kazanın n~ suretle olduğu tahkik 
ediliTken diier taraftan da seyyar 
muhabere makinesiyle Adanaya 

malumat verildi. 

Yakındaki tarlalarda çalıtan 
köylülerden kaza kurbanının Niğ· 
denin Dedeler köyünden olup Acı· 
lar köyünde Hımhım Mehmedin 
tutmalığını yapan 17 yaşlarında 
Ömer olduğu anlaşıldı. · 

iki saat sonra Adana müddei
umumisi Münir ve hükUmet dokto· 
ru beyler gelerek adli tahkikata 
batladılar. Elde edilen neticeye 
göre makinist Kerim 45 kilometre 
üzerinden giderken lokomotifin 
önünde bir karaltı görmütse de 
bunu teşhis edememit ve tam bu 
karaltıya yirmi metre yanaıtığı bir 
11rada bir insan bacağı görmüş, 

acı acı sinyal vererek fren yapmıı· 
aa da mesafe çok yakın olduğun
dan bu kazanın önüne geçileme· 

mittir. 

Ölen Ömeri sıtma tutuyormuş. 

Bergama, (Hususi) - Dikili
den bir saatte buraya geldim. Yol 
(28) kilometrelik güzel ve mun· 
tazam bir fosedir. Bu yoldan yağ 
gibi kayıp giderken inaan İzmir 
vilayeti dahilinde olduğunun far
kına varıyor. Vali Kazım pafanır 
yollar hakkındaki titizliğine bu 
yol bir delildir. 

Bergamanm ötedenberi methi · 
ni işitirdim. Hakikaten dedikleri 

kaaar da varmıf. Şehre girerken 
insanda güzel tesirler bırakan 

mekteplerle hükumet konağı, hal· 

kevi ve diğer binaları geçtikter 
sonra belediyenin önünde otomo· 
bilden indim. Ve hakikaten şirin 

bir daire olan belediye dairesine 
girdim ve alt katta tanımadığım 

kibar bir efendi ile karşılattım, 

Yemek zamanı olduğundan dai · 
rede kimseler kalmamıttı. Beni 

reis Nafiz bey namına çok güze! 
karşılıyar, bu zatın belediye mu· 
haaebeciıi Emin bey olduğum· 
sonradan öğrendim. Bilahare 

makamına gelen reis beyle görüt· 
tüm. Çok candan bir zat olduğu • 
nu gördüm. 

Bergamanın gerek nüfus ke
safeti gerekse ziraat ve ticareti 
itibariyle ne kadar şöhreti varsa 
asarı atika cihetinden de büyük 
bir kıynu:ti vardır. 

·~ ...... 
Bergamanın Osman bey namın· 

da kıymetli bir müze müdürü var· 
dır. Şahsan asan atikaya merakh 
olması ve usanmaz bir mesai ile 
çahtması sayesinde Bergama mü· 
zesi son zamanlarda büyük bir 
terakki eseri göstermittir. 

Bergamanın asarı ati.ka nokta
sından mühim bir hususiyeti var· 
dır. Burası tunç devrinde tanın· 
mış bir yerdir ve milattan üç asır 
evvel de Bergama krallığı kurul
mustur. Bergama, Trova lisanmd: 
d~ğ demektir. Bu krallığın hudu· 
du T oros silsilelerine kadar uza· 

nırmış. 

Tarlada çalışırken tren hattı üze· 
rine geldiği ve orada uyuduğu için 
verilen sinyah duymadığı kaanati 
vardır. Müddeiumumiliğin tahki
katı ikmal edilinciye kadar maki· 
nist Kerim Adanada nezaret altı -

Krallardan en meıhurları iki 
Ömen ile üç Ataldir. O devirde 
B'!rgamanm parşömenden iki yüz 
bin ciltlik meşhur kütüphanesi 
meyJana gelmiştir! O zamanlar 
ilir.ı ve irfanın ne kadar revaç 
bulduğur.u bu kütüphaneden an • 
lamak kabildir. 

Buranın hususiyetlerinden bi· 
risi de eski zamanlarda kabul e· 
dilmiş mabutların namına birçok 
mabetler yapılmıt olma•ıdır. 

birçok eserler meydana çıkmıttıt• 
Bütün bunlar eski devirlerin t 

babet tarzlarını göıtermek itib 
le fevkalade nazarı dikkati cel 
l dmektedir. Bilhassa bura 
f Prgamalr Calinoı hekimin b• 
kütüphanesi bulunmuttur ki bu 
günkü tıp alemine mühim varlı 
lar temin eden o hekim, (200 
den fazlası vücudu betere ait 
mak üzere (500) cilt kitap yas 
mışhr. 

Milattan bet yüz sene evvel 
rulduğu tahmin olunan Üsküli 
bın töhreti bilhassa Romalı) 

devrinde bütün dünyaya yayıl 
dört bucaktan akın akın ıelen i 
sanlarla Bergama dolup boıalmı 
trr ! O kadar ki Romanın ikı,.J 
devrinde hükümran olan Karake 
la bile buraya sığınmakla hast•• 
hktan kurtulmuttur. 

Son hafriyatta ( Karakella) d• 
evvelki imparator ( Adriyan) ti 
sportmen vaziyetinde gayet ıü 
bir heykeli bulunmuttur. Bu i..,.. 
parator Edirneyi bina etmit 
Trabzona kadar gitmittir. 

Katakomp 
Fran11zlar tarafından Ka~ 

komp ve bizim tarafmnzd•1 

Maltepe veya Telman denilen 
çadıra benziyen bir tepede b 

da tehrin methalindedir. Bur• 
' . 
§Anın lzmir valiliğinde bu me 
larda hafriyat yapılmıt ve de 
yapraklı nadide bir altın °1.Ç Ç 

nlmıfh. Abdülhamidin hal'i 
Yıldız sarayında yapılan ara9it 
mada bu taç bulunarak lataJ' 
müzesine naklolunmuttu. 

Tabaklar llıcası j 
Eski zamanlardan beri ıo 

olan bu garip ılıcayı gömı~ 
zımdır. Bunun suları yağ ve 1'• 
ri çrkardığmdan tabaklar detİ, 
burada yıkayıp temizlerlertt' 

onun için adı Tabaklar ılıca~• 1 
mıtbr. Bergama muhabiriıo11 

vukat Fehmi bey çocukları1'1 
beraber alarak beni bu kaph 
götürdü. Şehrin hemen yak . 
ve Dikiliye giden fOSe uıer• 
dir. Otomobille 15 dakikad•. 

raya geldik. Bu ılıcan1n ıtJ 
vimleri en çok musevi k•~'11,ı 
dır. Çünkü buraya giren ıu;, 
nerek çıkıyor. Onun için . · 

l 
bey buraya güzellik ıhcaJ1 

vermittir. _,ı 

na alınmıştır. 
----o----

Son zamanlarda Küçük Asyalı· 
J, .. ın tedavisinde büyük roller oy· 

Sabunsuz kirleri ve y•i11 
karan Fehmi bey bu suYo11 _ı. 

. k . . IC•r f ını tayin ettırme ıçın 1_., 
maden sulariyle metıul 0 

• 

man müteha11ısı Her tere~• 
-ESHAM 

- Evet.. Bir türlü bulamıyor· :.::-======::::=-~~==-====~! 
ı__ .,. -L-ldu f• Baalrısı 9.- l'erlı:os -,ııo 

Bakırı altın nıyan ve uhhat mabudu namına 
yapılmış olan büyük Üskülip da 

yapıyorlarmış! bulunmuştur. Bura:la mabetler, 
· · · · M 1· ıeyh•" · ya getırmıttır. uma "bİ bit 

runa nazaran bunun 11 
.,, 

da Baden kaplıcalal"lnd• .. ,,d' 
ve dünyanın kadınları •;:..,,!· 

«nm11. n.•.Tuu iunu zannediyor· # Clum. Anadolu 2i'.OS Çimento 11 l l .4(ı 
Reji - oo Cnyoa Oel -,oo 

A t . . d d ~ır. Hıyrlvt ı.~. ııo ~ark Oe~. -.oo 
Ç 1 Ve IÇ'ln e CÜZ anını oörÜn· -v 1 01} 

• 1 Merlı::ez Baatısı ~!'.- Bı Y1 -, 

ce: l'. sııort.ı -·,00 'arlr m. ecu -·,00 

- Ne ihtiyataızlık etmitim. Cüz , Bomontl ıs.~o hldon · -.oo 
----- -ı 

danmıı da çantada bırakmıtım. iatikrazlar tahvll~er _. 
Ç-ok fükür oda kapısı kapalıydı. •l933TM: Ror.1 ıs.ıs Elektrik -.oo 

- Evet amma otel garsonların- ' • • • n ıı.-10 Tranıvı) - ,00 

da her oda kap11ım açan klavuz- • .. - m ''·'° Rıhum - .O'l 
L_ .ı_ lstlk.rt.z.ıDıblll ı oo.- • .lu•oto ı ,;,!~ 
:mi' Taruv. Ergani lstlkraıı 95.- Auadohı 11 48.60 

Muharrir çantadan büyük bır , 19i8 Mü A - ,oo Aıadotu nı -.oo 
ak Rı•dıt - 00 • Mt•rssll A 4!.'20 

tamu ~rkardı ve bana uzatar : .. " ' 
- late. dedi. tetkik ediniz. ~ 

salonlar, bodrumlar, tiyatrolar ve 
Rizeli Hasan oğlu Yusuf ve Ha· ·-··--·· .. ··-................ --.. ·-·-· 

san oğlu Veysel isimli iki açık göz, 
kolay zengin olmanın yolunu hul-
mutlar, bakır parçaları üstüne 
meyrem tasvirleri kazarak altın 
!ı.ı:tuna batırmışlar, Samsun, Sıvas, 
Malatya, Elaziz ,.ehirlerini dola· 
Şl\rak bunları hakiki altın diye sa 

mı,Iardır. 

Antika sahtekarları Elazizde 
gene böyle üç parça bakırı tüccar
dan Bitli.li Şakir efendiye yec:\i 

yüz elli liraya sattıktan sonra Di
yarıbekire kaçmıflardır. Şakir e
fendi, Meyrem ana tasvirlerini 
bir antika mütehassısına gösterin· 
ce bunların sahte olduğunu anla· 
mış, etekleri tututmuştur. Şakir 
efendinin müracaati üzerine zabı· 
ta Rizeli Yusufla Veüseli aramağa 
ba,lamış, Diyarıbekire gittikler; 
ni öğrenmiş ve iki dolandn:ıcı ora· 
da yakalanmı11ardrr. 

k · · "d"yorl• me 1çın oraya gı ı 

Bura belediyesi bu ·f d,,t 
k . "ıtı • 

kaplıcadan her esın ı tlfF .1 
asri bir tekilde taınir ·~ f't 
karar vermittir. iyi rekfı.J-'.Y 
hna dünyanın her tar• • ,ı 

"'ıll 
rava akın baslıyac•I _J 
yoktur. I(•' 

R•l•P 
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1 arihi şehirlerde açık Şehir tiyatrosunda Ç~-liı f ;;;;,/erinin ortaqa 
ClVQ JQ Verz·ıen femsz•ller Bu kış neler oynanacak? U ~ İstanbul Şehir Tiyatrosunun koqduqu hakikat 

Şıner'ln • Wallenatelnl piye•lnden bir sahne 
Wallensteini'nin .zevcesi ve kızı Eger karargahına va6ll oluyorlar .. 

A-liitier idareıinin propaganda 
'""ılr t. ti!· e ı, yeni Almanyanm .a.hne· 
~ &ana.tına yeni cereyanlar ver

}~~f.e salıtm.aktadır. Kapali ti • 
~ ~olardan batka bir aenedenberi 
~ık •ahne tiyatrolan ihya edil • 
\·c tedir. Bu tiyatn> ormaırla.Ma 
ırı &eneı:ı ___ 1..! ·-'-. 1--!....... b" lan ll\i m: t:aKl ~utl'~ ına 

nde ve soladdamıda oynan • 
lttadır. 
p 
.r~D"':.!anda nem.retlnln bu itte 

• li) ettiği gaye, tİ)atrolan tim- • 
~ adar oldupnclıan 'daha zi • 

~ t \Unumileftirmektir. Alman· 
\.~ tiJ:•tro artık &ütÜn !halk taba· 
~ lııadv nUfaz etain diyor· .. ~ 

;:.:Jll:: bir e1ı:~r.11i~ı: 
~~ '1 hallan yalnız muayyen k11-
'~ ~18.kadar ebnekle kalmama
~d 111ıanlann bütün muhayyele 
\tı-i;etini, bütün içtimai ve hem
~~ ık bağlannı ihata etmeıini ia·j Şİller'ln Jan Dark piye· 

0
1'1,r. 1 sinden bir sahne 

ı.~~anla. rm açrk ıahne tiyatro· Alman artistlerinden Ellen Daub, Jan 
~ !lttld Dark rolünde .. 

'li~ ıye kadar heveakirların 
d~h e. kaJan mahdut fetebbüıler· 
~ ıba i ' çok tehirlerinden Heidelberge ve 
~ rett • Bu açık sahneler Frankfurta ıeyyahlar akın etmek

"-L tıe çok tevıi edilmittir. Bu 
1 rı~l tedirler. 
'dt ho. ~rden bazılarmm tiyatrocu· 

~'tıle"'' 1\. Bı re&men tanınmı§tır. Heidelbergteki açık sahne o
yunları uhnenin üç temsil §eklini d~ll Stlc •a.hnelerin en eskisi Hei -

~ "trg t h · de pek mükemmel surette göster-
tcı e rınin saray parkı idi. 

' fl't'11d 'ııtQ • a nazırı Göbbelı bura· 
dıl', ltılciıafına çok ç.ah§makta -

ti ~hıl ı 
~İtt ~ .. aJne.nda F rankfort teh • 
1~1• oıner denilen bin ıenelik 

f Ye},· 
~l~lil\e ınaaı da açık hava tem· 

\\-ft..ı,r aahne olmaktadır. Son 
>' •ıı,t ı~r.f ında Burada Şillerin 

ı ~ ... '•nı ve Jan Dark piy~lc-
tı --··nı ... ,l'tıl'\1, aga. ha,lanmıttır. Bu 
lıt • ra hind f 1 

\ıt en az a oyuncu iş· 
~ .. 'llnekt d · 1 \o~ e ır. Kralların te-
~ d !ttera.a· • ~ ~ ihy nnınde eski kıyafet-
~el ~ ol~nınaktadır. En mü
ı d~ b·ı &palı tiyatro sah l 

mektedir. Bir kerre sarayın Band

haus ıalonunda, kapalı yerde oy-

n~nıyor. Ondan &0nra sarayın 

parkında açık ııahne tertibatı ah-
myor. Nihayet yeni tesis olunan 

Thing meydanında oyunlara de • 
vam ediliyor. 

Bu Thing meydanlarında seyir-

ciler de sahne ile beraber oyuna 

karışmış oluyorlar. 

Propaganda nezareti Almanya 
devleti tiyatro odası reisi elan 

meşhur Otto Laubinger'i bu oyun
ların idaresine memur etmiştir. 

Heidelbergteki oyunlar 15 tem -"l ı etenı· ne e -
~l~llıe. ın edilemiyen haki4 muzdan 15 ağuslo&a kndar devam 
~ tlitlcl, r~:;.11? açık hava sah • edecektir. 
\,_t\ h, · ınıne bu suret] · _ 
'V'll •rl olın.e.kt e ım 
lı. ~~j ... • • adır, Seyirciler 
'«~ ••l Pıy • ' tii 'erıe h eaı OYnanırken o-
~ l\~il\ ınu arebesi eınasında 

'l turubu 
~arı,r. nu serrediyor gi-

\tb 1ı .. ~ .. t• 
"t et hı.~ ı~Y•trolan o kadar 

~b.. a~e.dır ı_• b 
"r'lıtrıett . . ıu u oyunla. 

]Çın Alınanyanın bir 

Laubingcrin sıhhi ahvali müaa· 
a ~e ederse Götheniıı meşhur Götz 
von Ber1ichingen piyesinin reji • 
~örlüğimü bızzat kendisi idare e
decektir. 

Bugün Almıı.nyanın en maruf 

aktörleri, tiyatro direktörleri ve 
rejisörleri hep Heidelbergte top • 

lanmııJardır. 

önümüzdeki kıı mevsimine ait 
faaliyeti şimdiden tanzim ve ih
zar olunmaktadır. Sahne san'at
karlarımız bu kış iki ayrı heyet 
halinde çalışacaklardır. lki heyet 
de ayni idareye merbut buluna· 
caktır. Heyetin biri yalnız şarkılı 
ve çalgılı eserleri temsil ·edecek
tir, ötekisi klasik eserleri oynıya· 
caktır. iki heyetin temsil edeceği 
eserlere ait program hazırlan· 

maktadır. Çalgılı eserler oymya· 
cak heyetin temsil edeceği piyes· 
ler arasında bazı tarunmı! ve ge· 
çen sene Viyana ve Paris sahne· 
lerlnde beğenilip sevilmi§ Avru
pa operetleriyle Cemal Reşit • Ek
rem Reşit Beylerin hazırladıkları 
bir telif operet varda. 

Ciddi eserler oynıyacak olan 
heyetin temsil edeceği ilk eserler, 
şunlardır: 

Ruı edibi Dostoyevıki'nin "Ci
nayet ve ceza,, isimli eseri kıy
metli edibimiz Reşat Nuri Bey ta· 
rafından dilimize çevrilmiştir. 

İngiliz edibi Şekspirin Makbet 
isimli eseri Mehmet Şükrü Bey 
tarafından tercüme olunmuıtur. 

Alman edibi Gothe'nin Favst'u 
Seniha Bedri hanım tarafından 
türkçeye çevrilmiştir. Bunlardan 
başka Hüseyin Rahmi Beyin te
lif bir komedisi ile Halit Fahri 

Çalgdarın çok garip ve mace • 

ralı mukadderatı vardır: Yayıl

mak, umumileşmek ve adeta bey

nelmilel olmak kabiliyetindedir • 

ler. Onların, bu sınır dinlemiyen 

girginİikleri, musikiİerin de bir 
diyardan öbürüne sızıp yayılma • 

maaına sebep olmu!lur. Mesela, 
piyanoyu düşünürsek, Avrupada, 

Aayada, Amerikadn, Avustural • 
yada ve hatta Afrikada, ne kadar 
az zamanda, ne kadar çok yayıla· 
bilmi§ olduğunu görürüz. 

Hele kemanın §Ümulü - ucuz· 
luğu yüzünden olacak - piyano• 
dan da fazladır. Musikinin bu 

hulfil kabiliyeti, binlerce sene ev· 

vel de - Bittabi birbirlerile me· 
deni temaslarda bulnabilen memle 

ketler arasında - aynen cari idi. 
Geçen yaz tatilinde yazdiğım bir 
sıra makalelerde muhtelif Ural -
Altay lehçelerinde asırlardanberi 

Sıbzgı, Sipsi, Sip gibi bunca şe • 
killer altında tanınan maruf bir 

düdük ismi karşısına eski Yunan· 
canın Sipos kelimesini koymu' -
tum. Erzurumun Zimbon kelime· 

si ile eski İbranilerin Simponah 

adlı çalğılarını karşı)a§tırmaktan 
çekinmemiştim. Türkçenin Bur-

gu veya Boru denilen ağız çalgı· 

. 
mukaddes kitabında okunduiu 

birer tarihi hakikattir. O ıuretle 
ki, musikinin her asırda cari ol • 
mu§ olan bu gibi el ile tutulup 

gözle görülür hadiselerinden Türk 

göçleri gibi meıhur millet muha • 

ceretlerinin yol çevrelerini belirt• 

mek namına bile iıtifade edebi • 

liriz. 

Bu makalede ilk defa olarak 

ortaya atacaiım yeni iki hakikat 

işte: ''Kadim Mııırlıların ulen 

Asyalı oldukları ve Orta Aıyadan 

geldikleri,, kanaatini kııkançlık· 
la koruyan alimler zümreıinin iç-

tihatlannı kuvvetlendirecek yeni 

delillerdendir. Bu iki hakikat !UD• 

lardır: 

1 - Nil medeniyeitinin malum 

en eski ve en iptidai çalıısı diye 

tanınan ve adına milattan 4.000 

sene evelki hiyerogliflerde rast ge
linen kamıştan "Sebi,, neyi Orta 

Aayanın (Ural - Altayın) aıır • 
dide ''Sıp,, (Sıpzgı, Sepıi) ve 

nevilerinden batka bir §ey deiil • 
dir. 

2 - Gene ayni uzak firavunlar 

ülkesinin ''May,, adlı ince zurna• 

ları da, hala Erzurum toprakları • 
mızın oyunlarına refakat eden 

Beyin telif manzum bir piyesi de 
!vardır.--~-~.,,,--- ıı kar§ıaında eıki Yunancarun ''l\tey,, adlı minimini bir nevi zur· 

--,r==---...,,--J-...,.... ........ .,._ .. ımesınr--naurıınmfJTim. naaan D&flfli IJlfl te' d4llall111 ,...,,!) · 
Kırımda edebiyat 

hareketleri 
Kırım edebi teşekkülleri onu • 

müzdeki ağustosta Moskovada 

toplanacak olan Sovyetler muhar
rirleri kongresine hazırlanmakta -
dırlar. Bugün Kırımda, ekserisi 

Tatar olmak üzere kırk muharrir 
vardır. Tatarlar arasında okuyup 
yazmanın neırine yardım eden 
li.tinleıtirilmiı harflerin tatbikm· 

danberi Kırım Cümhuriyetinde 
hükumet neşriyatı fevkalade art
mı§tır. Kınmdaki devlet neşriyal 
müdürlüğü 1933 senesinde 34E 
kitap neırctmi§tİr. 

Tatar muharrirler arasında Ce· 
kar Gafarov, Cemzade, Ömer ip
çi, Dermancı, Tarakhan ve dahe 
birçokları zikre şayandırlar. 

Hükumet, Tatar muharrirlerin 
eıerleriyle birlikte Servantes, Hü

go, Zola, Cektondon, T olıtoy 
Gorki, Lermontov gibi klasik mu
harrirlerin eserlerini de tatnrcayc:ı 
tercüme ettirerek bastırmaktadır. 

"Edebi cinavel,, atlı eser rusçz 
basılmı§hr. Tataristan cüm· 
huriyetinin muhtelif §ehir ve köy· 

}erinde muhtelif edebi mahfelle
ve edebi cemiyetler çalışmakta· 
dır. Bunlar i\rasında genç muhar
rirler vardır. 

lzmirde yeni bir müze 
lzmirdc yeniden bir eski mi -

mari müzesi teşkil olunmu§tur 
Melez caddesindeki metruk kilise 
müze binası olarak kabul edil • 
miştir. Belediye tarafından da 
bu bina yanındaki anadan bir kıs· 
mı verilecek ve bu arsa müzenin 
bahçesi olacaktır. 

Bütün bu hareketlerin mübala -
ğah veya imkansız hiç bir tar.afı 

yoktu. Çünkü hala Macarların 

davula verdikleri Dop adının, Sü
merler nezdinde de ayni manaya 

geldiği ve Def adının bugünkü 
manada olarak aynen İbranilerin 

1,te, kıdemi milattan binlerce 

sene evveline kadar çıkan iki ta· 

rihi çalgı, ki hali. Türk aanatkir • 
ları tarafından korunup çahnmak-

tadırlar. 

Köıe Mihal zadt 
MAHMUT RAGIP 

•• 
Omer Bedrettin'in 

" 

son kitabından 
(Değerli Şairimiz Ömer Bcdrettin Beyin aon tiirlerini 
YAYLA DUMANI isimli bir kitap içinde toplayıp neıret· 

tiğini okuyuculan mıza haber vermİ§tik; atağıdaki güzel 
. ~iir bu kitaptan alınmıştır. Bu manzumenin adı "Sır" dır.) 

Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuttu, 

Bir sır· ki yalnız yalnız sen ve ben biliyoruz; 

Bir ıır ki ruhumuzun enginlerinde uçtu; 

Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz, 

Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biJiyoruz. 

Bu sır kelimelere sözlere bürünmeden, 

Kalp çarpmtıu gibi içimizde yafıyor. 

Korkarak, gizli eizJi, kimseye görünmeden 

Derin gözlerimizde mana olup taşıyor, 

Kalp çarpıntımız gibi içimizde yafıyor. 

Gözlerde kalım bu sır dudaklara diiımeden; 

Kalsın gönül böylece her an derdiyle taıkın. 

Aşk çürük meyva gibi kucakl!lra. düşmeden 

Kalsın gönül böylece her an derdiyle tatkın •• 

Belki bu çoban atkı en ilahi ri atkın t 
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Yarınki yarışlarda hangi iki milyon dolar kıqmetinde, tavu 
atlar kazanacak? qumurtasından hafif elmaslar 

Garip bir hadise : Yarışlarda "iste
mezük! ,, faslı. mı başlıyor? 

Şikago cihan ıerıiıinde üç el • 

maa teıhir edilmittir. Bunların 
kıymeti iki milyon dolardır. Ağır-

lıkları iıe bir tavuk yumurtaıı ka· 
dar bile değildir. Yarın lıtanbul al yarıılarının ikinci

ıi yapılacak- Geçen halta yapmıı ol
duğumuz tahminlerdeki iıabet dolayı
ıiyle müıterek bahis meraklı11 okuyucu 
larnmz :ıiyan etmediler. Bu hafta dahi 
bizim gösterdiiimiz tarzda oynıyacak / 
olurlarıa kaybetmiyeceklerinc §İmdiden 
emin ~abilirler. 

• • • 
Yarın yapılacak koıulardan: 

Birinci kotu satıı kuıuıudur. 4 ve 
daha yukan yafta yerli, yarım kan a
rap, arap at ve k11raklara mahsustur. 
Mesafesi 2000 metredir. 

Bu koıuya 10 at iıtirak ediyor. 
Bunlardan en kuvvetlileri geçen hafta 
olduğu gibi Hakan, Mesut ve Mebr\ık
tür. Evveli ıenelerde çok güzel koıula
rını seyrettiğimiz K. Ceylan dahi bu ko
şudadır. Neıesi çok iyi olan bu at eğer 
koşuyu kollar ve tam zamanında hü
cum ederıe Hakanın elinden koıuyu a
lır. Ben bu hafta Hakanın ıan11nı bi
raz zayıf buluyorum. Maamafih koıu 
&'ene Mesut ile Hakan arasında geçe· 
cektir. 

Rüzgar Mesutun hesabına koıar Te 
1000 - 1200 metre çalakamçı Hakan
la lüt yaparsa koıuyu kat'i surette Me
sut alabilir. 

Netice: Hakan ve Mesut plaıe oyna
mak .-rtile katiyen kaybetmezler. 

ikinci kOfU 
3 Yaıınclaki yerli haliı kan lnciliz 

erkek ve diti taylara mahsustur. Me
safesi 1800 metredir. 

Bu koıu:ra Özke, Mahaç, Marmara, 
Çelenk, Conk adlı 1'eı tay iıtirak etmek· 
tedir. Bunlardan Conk hepsinden kuv· 
vetli ise de hu koıuda arkadaılanndan 
sekiz kilo fazla taınnaktadır. Esasen 
kilo kiloya dahi koısalar, Gazi koıusu
nu kaybettikten ıonra bu tay bir türlü 
kendini toparlıyamamıttır. Yann ıansı 
çok azdır. 

Ben, koıunun daha ziyade Marmara 
tarafından kazanılacağını · zannediyo • 
rum. Geçen sene ilk defa yapılan ko • 
!UYU gene Marmara kazanmıfb. 

Eier bu aene de bu tay kazanırsa 
kendisine lstanbul ilk koıular birincisi 
adını verebiliriz. Maamafih Muhafız 
alay kumandanı lsmail Hakkı Beyin 
Çclenk'ini dahi yabana atmamak lizım. 
clır. Yarm koıu Marmara, Çelenk ye 
Conk araaında seçecektir. Özge çok 
iyi bir kıaraktır. iyi bir bilgiyle id
man edilmektedir. Fakat bu tay ne • 
dense koıuyu terkediyor ve biç bir ko
ıuda nihayete kadar ayni sayret ile 
çalıtmıyor. Bu sebepten yann tansı az 
dır. Ben ıansımı Marmara ile deniye. 
ceğim .. 

(J,_uncU kotu 
Dört ve daha yukan ya§la yerli, 

J'U'llll kan arap, arap at ve kısraklara 
mabıuıtur. Mesafesi 2400 metredir. 

Aııl ıürültülü ve dedikodulu olan 
ha kotudur. Bu koıuya Peau :rouge, 
Seda, Küçük Seda, al Derviı, Serdar, 
Ceylan Yekta adlı hayvanlar girecektir. 
Bu koıunan favorisi olan "Selamet,, 
koıturulmuyor, Selametin maruz kal· 
dıiı iN hicliaeyi memleket atçılığının 
aelimeti namına teıri etmek mecburi
yetini hissediyoruz. 

Sellmct Çorlulu Ziya Beyin atıdır. 
Ve S9'en aene arap ve yanm kan arap 
k()!ulannda çok iyi neticeler almıı bir 
hayvandır. Söylendiğine göre bu aene 
kendisine en yakın rakipleri tarafından 
afaroz edilmiı, 15 - 20 imıatı bir pro
testo ile yanı kayit memurluğuna bir 
ihharda bulunuluyor. Ve bu hayvamn 
yarım kan İngiliz olduğundan bu koıu· 
,... solr-Jmamaıı isteniyor ve hu istek 
heme!'a bütrJI ihbarlarda olduğu sibi 
- dedim dedi - ıeklinde bitiyor. 

T ... ._,.... Mdente bunu nazan 
-.: ...,.,... Ve ftaynnı yan§& gir. 

111elcter. menediyor. 
t ıin hanıa kadar olan ciheti ala .. 

Fmt inlfac:ulan aııl clüıündirecek me-

sele bu hadisenin koıu ıaha11nda "iste· 
mezük,, seslerinin - belki bir menfaat 
dolayısiyle - duyulması baılangİcı ola
rak telakki edilebilmeıidir. 

Iıin garibi; protestonamedt' yazılan 
ıebeplerin batında bu hayvanın çok faz. 
la muvaffak olmuıları da bulunuyonnuı 
muvaffak olan atlara ecnebi kanı ara • 
mak lazımsa Seda niçin ko!turuluyor? 

Peau Rouge niçin herkes kınp l'e
çiriyor. 

• • • 

Reıimde ıol taraftaki emaı 
Makıimilyan elmasıdır. Vaktiyle 

Mekıika kıralı Makaimilyana ait 

idi. Ondan sonra Ruıya çarı aJ.. 

mıfb. Ortadaki elmaı Tiffany 

namını tatıyor. Dünyanın yedin· 

ci büyük elmaııdır. Sahibi Nev• 

yorktadır. Sağ taraftaki elmaı 
henüz yenidir. Bundan yirmi ıe· 
ne evvel cenubi Afrikada bul~I\ • 
muıtur. Üç ıene evvel Amıter• 
damda yontulduktan ıonra timdi 

ilk defa olarakteıhir edilmittir. 

Bu hadiselere akıl sır erme:z ... Ala
kadarlar bu göz göre göre yapılan ga
rabetin büyümesine ve şümullenmeıine 
müsaade etmemelidirler. Bu kotu 
Peau rauge, Serdar Te Seda arasında 
&'eçecektir. Bu kotu çok heyecanlı ola
caktır. 

Ben daha ziyade Serdarın kazanaca· 
ğını zannediyorum. Ve şansımı bu giİ· 
zel atla deniyeceiim- İkinci Seda Ye• 

ya Peau rouge olacaktır. 

DördUncU ko,u 
Oç ve daha yukan yaıtaki haliı kan 

lngiliz at ve kısraklara mahsustur. Ve 
handikapdır. Mesafesi 2000 metre olan 
bu koıuda 62 Acnaton, 59 Bekar, 58 

Nansuc, 54 Bucs, 53 Piper, 52 Casba 
dalia, 50 Fle§layt, 49 Ronflon, 46 Le
vent kilo ile kotacaklardır. 

Hindenburg ölüm döşeğin 
de.. Halefi kim olacak? 

-- (B&§ tarafı ı inci aayıtada) 1 
bütün Alman milletinin ıamim:} 
ııhhat temennilerini arzetmittir. 

ReiaicUmhurun halefi 
•e4jllln~lye kadar 

halef olacağı meıeleıini yeniden 

ortaya atmaktadır. Fakat turası· 
nı kaydetmek icap eder ki gazete· 

ler, bu huauıta biraz ihtiyatlı li · 
aan kullanmaktadırlar. 

Bunun da sebebi, her ne de 

Almanya hercümerce, sal 

tm iadesine veya bolşevizmin 

leım~ıine iıal eden yolların te 

noktasına vasıl olmu§lur. Bu kotu müsavi ağırlıklarla kotul
aaydı, neticenin Acnatonun lehinde bi· 
teceii muhakkaktı. Fakat yarın Acna
tonun tansı azdır. 

Y annlann fazal tanır ile kaçac:ak 
olan Ronflon ile Casba daliaclır. 

Reiıicümhurun halefi seçilene 

kadar vekilet meselesini, feshe· 
dilmemiı olan kanunu eıaıinin 51 
inci maddesi ıu suretle teahlt et -

olsa buıün makamında bulunan •------.-----~ 

Ge~en haftaki nefeıi devam ederıe 
Nansuc dahi bir şeyler yapabilir. Ben 
yannki kotuda daha ziyade Casbadatia 
nın kazanacağını zannediyorum. Ronf
lon günden güne iyileıiyor. Son bal
talara doiru iyi koıulannı seyredebile
ceğiz. Fakat yann muvaffak olamıya· 
caktır, zannediyorum. Maamafill Ac· 
naton eğer Ronflonun hesabına kofAl'•a 
netice altüst olabilir. 

Be.inci kotu 

mektedir: 
"imparatorluk reiıi yerine, bir 

mani zuhurunda imparatorluk 

baıvekili geçer. Bu mani, oldukça 

uzun bir zaman devam edecek o· 

luraa, bir imparatorluk kanunu 

ile vekalet meselesi halledilir. 

Riyaıet makamı inhilal ettiği 

Mahdut handikap koıusudur. Oç 
yaıındaki yerli yarım kan lnciliz erkek dilir.,, 
ve diıi taylara mahsustur. Mesafesi Şu hale nazaran, kanunu esui 
1200 metre olan bu koıuda 58 K. Klas, mucibince, reisicümhur mareta1 
56 Ceylan, 55 Rüchan, 50 Kader, 50 Hindenburg, ııhhi sebeplerden 

zaman da, yeniden intihap yapı • 

lmcrya kadar bu suretle hareket e· 

Dağkızı, 49,5 Cap kilo taııyacaldardır. dolayı vazifesinden aynlacak o-
Bu koıuda pns en fazla gene Cey- ld 

landadır. K. Kla!I hastadır. Böyle ol- lur, M. Hitler, otomatik bir teki e 

ihtiyar maretala kartı beslenilen 
hUnnet 1'i .. ;.u ... 

Petil Journal aiyor ki: 
Bu mü!kül mesele bilha11a feci 

olan ahval ve ıerait içinde mevzuu 
bahaolmaktadır. Her yerde fu ıu

al irat ediliyor: 

"ihtiyar Hindenburgun halefi 

kim olacak?,, her ıeye rağmen 

,imdiye kadar Hitlerin fevkinde 

·bir adam bulunuyordu. Eğer Hit· 

ler, Hindenburıa halef olacak o· 

lurıa vaziyet ne olacak? Batve· 

kalet makamında Hitlere kim ha • 

lef olacak? Bunlar vahim bir ta· 

kım hadiıelerin takip etmekte ol· 

duğu fU zamanlarda bahıe mevzu 

edilecek bir yığın meıeledir. makta beraber ikincilik kat'i ıurette o- ve 35 yaımdan yukan kadın, er • 
nundur. kek bütün Almanlar tarafından 

Le Journale göre, üçüncü Reich 
Netice Ceylan, Gaynaut, K. Klosa yeni. reiıicümhur intihap edilinci • 

· eski Almanya ile~eni Almanya a· 
plaıe oynıyabilirsiniz. Çifte bahıs 4 Ün· ye kadar riyaıeticümhur vekaleti-

.. be · · k 1 d d raamda yapılan bir uzla•mada. n cu ve ııncı otu ar arasın a ır. ni deruhte edecektir. " 
Hesabını bilen ve kat'i surette ziyan Pariı, 1 (A.A.) _Gazetelerin, doğmuttur. Üçüncü Reichı, mu • 

etmek istemiyen okuyucularımız Cey· kaddeı ,ef ile havarinin mesai bir· 
lan -Ronflon ve Ceylan _ Casba dalia nazarı dikkati gene Almanyaya 

'h M ı H' d liği sayesinde vücude gelmiş, fa • teklinde oynamalıdırlar. Ayni ahmn müteveccı tir. areşa ın en -
malı olan hayvanlara müaavi taksim burgun ııhhati hakkındaki enditeli kat hal ile mazi araaınrla çoktan 
yapılacajına nazaran bu tarz kazanma· haberler Alman reiıicümhurluğu bir ayrılık vuku bulmuttur. 

Y
1
•
1

1 dd~rdt d~~ arttınr. Ok.u1.~culanmıza makamında müşarünileyhe kimin Tamnmiyle kannakarıtık olar. 
m ı en ıyı ıans temennı en ... 

bu vaziyet bize nal!l bir istik ha' 
Sari alyahh · bu mühim orsanizaıyondan istifadele- hazıTlıyor? 

Adapazannda bü- rinin temini için lıtanbuldan Adapaz•· 
nna gidip gelme olmak üzere (Bir) li- llft1tuımııınıııı11111111t1lllllllhlUtııUllllllltllltı11111ıııııııııııı1111ııııını 

yük pehlivan raya yo~~~. kabul e~~n . t~n.ezzüb treni Cıgara fabrikalarının •• l • cuma gunu ak§8111 uzen ıki ıaat teeh· 
gureş erı hürle dönecektir. küçük sanayie yardımı 

Adap~an, (Hususi) - Mıntaka- Yarın Mısırlı izciler geliyor Berlin, ı (A.A.) - Birçok bü-
mız taınpıyonu Adapazarı sençler bir- . . k l · 
liği ıpor klübü menfaatine 3 Aiustoı Yarın Mısırdan ıehrımıze gele- yük cigara f abri a arı cıgara ıa • 

1 k k E ı tanbula Otuz ka nayl'ı'nı'n küçük ve orta müeseıele· 1934 tarihine rast ıyan yarın i cuma ce ge vapuru ı · 
günü Adapazarında Halk fırkası arka- dar Mııırlı izci getirecektir. izci· rine yardmı etmek üzere birleşmiş· 
sındaki spor ıahasında büyük güreı mü ler ıehrimizde birkaç gün kalarak ler ve bu müesıeselerin emrine bir 

aabakalan yapılacaktır. .. . . ıehrin görülmeğe değer yerlerini milyon rayiımark amade kılmıı • 
Bu müsabaknlara Turkıyenın en ki d' )ardır. 

k. d wl H'. gezece er ır. 
maruf pehlivr .. ,lan olan Te ır ag ı u· -----------------------------
aeyin, Manisalı Rıfat, Cemal, Çoban 
Mahmut pehlivan gibi me~hur güreıçi· 
lerimiz iıtirak etmek üzere §İmdiden 
buraya gelmit bulundukları gibi hakem 
sıfatile de Kara Ali Ye güreımek üzere 
diğerleri de cumııya kadıır buraya gele
ceklerdir. lstanbuldan itibaren 9imen· 
elif• yolundaki lcuabalarmuz halkının 

Nafıa Vekaletinden: 
11 Ağustoı 934 Cumartesi rüaD m&oakasaıı icra edilecek 

olan Afyon • Antalya battı hirinci k11ım intaabna ait. mul<anle 
projesinde yazıh geçit tarihi 30/6/935 ve ikmal tarihi l /9/935 
olarak t11bib edildiii illa olunur. (4333) 

Ticaret ve zahi 
coU\Jl;"b4~& u'1 .... 'l•I U 'Col u a.. 

satışlar 

1 - ithalat: Buğday 359, 
18 1/2, yapak 10, beyaz peynir Sı 
pr2 ton. Afyon 1155, kıl 1221, 
1700, yulal 2380 kilo. 

ihracat: Buğday 15 ton. 

2 - Satıılar: 
Buğday yumuıak kiloıu S j 
Buğday sert kilosu 4 kurut 

paradan. 
Çavdar kilosu 2 kurut 27 jl 
Arpa biralık kilosu 2 kurut 

radan 3 kuruıa kadar. 
Bakla kiloıu 4 kurut 3 3/' 

dan 4 kuru§ 11 1/2 paraya 
Burçak kilosu 4 kuruı 27 

4 kurut 35 paraya kadar. 
Yulaf kilosu 3 kura§ 2 J/~ 

dan 3 kuruı 4 3/4 paraya kad 
Nohut kilosu 4 kuru§ 30 
Tiftik Kastamoni kilosu 4' 

25 paradan. ~ 
Zeytin yağı yemeklik kilo•0 

ruıtan 33 kuruşa kadar .. ol" 
Zeytin yağı ıa!bunluk &ııl 

kuruıtan. 9" 
3 - Telgraflar: 31/7/1 

• Londra: Mısır, Laplata, tİJ. 
Aiustos tah. Korteri 20 • 6 

1 98 S. 1,t• 
Lonc!ra: K. Tohumu LaP ıO' 

muz, Ağustoı tah. T 0 "
11 

Ster. Ki. 6 K. 70 S. ~ 1 j 
Liverpul: Buğday L•P;ı. J'İ' 

evvel tah. 100 Lb. 5 · 8 
95 s. ·11tı' 

Şikago: Buğday Hart~ 1'-
muz tah. Buşeli 99 Se11l itob' ; 

Vinipek: Buğder.y l\faıt S-"' 
muz tah. Buteli 85 1 /~ 
K. 88 S. .. . t•·· Anvers: Arpa Lehı• IJ· ft• 
Eylül tah. 100 kilosu 12 

K. 10 S. c,i~~ 
Hamburg: iç fındı~ il· F' 

hal tahmi1 100 kilosu 

42 K. SOS. V~ 
Hamburg: iç fındık pAJ' 

tahmil 100 kilosu sS ft. 
K. 50 S. 



Askerlik ve Spor 
. 8Gyük Fredrik futbol mu oynardı? - Moltike boksor muydu, 

sürat koşulannda birinci mi gelirdi?,, 
yalist mefkure -
sini kabul eden 

Alman gençliği i
çin eski tarzda 
bir drille lüzÜm 
yoktur. Çünkü o 

gençliğin dütün • 
celeri 1916 - 18 

senelerinde vata
nı müdafaa eden 

Alman cephe as. 
kerinin düt ünce-

omuzda ve leriyle birdir. O 
lanı vaziyetin _ askerler ki drill-

tu"ta.rken ~k siz olduklan hal· 
adam tutuyor de vatanlarını mü 

edersiniz. Ef daf aa etmitlerdi. 
· n bu türlü ----- -· Biz Alman mil • 
. r talim ve ter- letini bir ıene 
~( göııırnsine Alman orduıunda efradın dnll edilm11 olduıunu göıtcren bir manzara zarfında büabü· 

'l
1
nnlar Drill derler. Şimdi Al- tahfızlar ve daha çocuk denilecelc tün batka bir tekle ıokan ve ona 

·an nskeri muharrirleri böyle if- kadar .küçük olan gönüllüler harp tekrar neıe veren milli aoıyaliz · 
~ dc:ı·ccede dril edilmesine ve ediyorlardı. Burada bir mukayese me imanımız vardır. Yeni Alman• 
~erlikte ifrat derecede spor ya- yapmak imkanı var mıdır? yanın gençlik için göreceli itler· 

1asına lüzum olup olmadığı 1914 te kıtalarda drill kökleı· den mucizeler yaratılacağına iti. 
eseıesi:rle meşgul oluyorlar. Di· miıti. 1918 de bunun eseri bile kadmıız vardı. Öyle istikbalden OrJar ki·. 
•ez yoktu. Her iki çeıit askerin gör- emin bir neıil yetit iyor ki, Hitlere 

itimadı olan bu neıil, hayattaki 

gayenin vatan ve vatan için mü • 
cadele etmek olduğuna ah9tırıla· 
rak yetiştiriliyor. • Gençliğe bu 

Gençlik ve 
Lehistan da· 
Italyada 
Çekoslovakya~a 

Lebiıtandaki izci teıkilatımn inki
tafı dikkatle takip edilmektedir. Çün· 
kü izcilik aıkerliie hazırlık noktasın
dan mühim bir unıur telakki edilmek
tedir. Bu sayede bütün milletin asker· 
liie yetiıtirmeleri halk arasında git -
tikçe taammüm etmektedir. Geçenler· 
de Lehiıtanın izci teıkilat merkezi, 
ıtatiatik ebniıtir. Buna göre bütün Le
hiıtan kız ve erkek 13594 izci vardır, 
bir sene zarfında yüzde elli nisbetin· 
de artmıtbr. 

lzciliie kartı en ziyade köylerde a· 
lika göıterilmektedir. izci karargih • 
lanmn adedi yüzde 25 niıbetindc art· 
tınlmıttır• Cemiyetin raporunda bu 
135.000 izcinin büyük ve içtimai bir 
gençlik teıekkülü olduğu ve müstak • 
bel Lehiatanrn fikri veçhesi kati su -
rette deiittireceği kaydolunmaktadır. 

• • • 
ltalyada Fa,iat gençlik tetkilab İ· 

çin pilot kurılan vardır. Şimdi ltalya 
hükumeti tahıilde bulunan gençlere 

mahıuı olmak üzere ltalyanın 43 ye· 
rinde ilk aıkeri tayyarecilik kurılan 

açmıtlardır. 

1 Mayıı 1934 te 17 yaıını bitiren 
ve 19 yaımı henüz &itinniyen ve İpti· 
clai tahlilini yapmıı olan gençler &u 
kurılara iıtirak edebileceklerdir. Lise-

. i\."lJan durma"* geçiyor. E'ı· düğü hizmet mukayeseedilecek o· 1 
l\aznriyeler bir tarafa bırakılı· lurıa, bu mukayese hangiıinin le· 

1• onların yerine baıkaları ko . hine çıkar?. Drill olsun, olmaam1 

llYor. 1914 aenesindeki Alman :Alman askeri drill ile ~e 'drillıiı 
e.ı; bir kaç ay zarfında değİ§"' olarak ta, pek büyük iıler görmüı· 
1
• Dıil 1914 aıkeri tür. Bu hakikat u iddia 

e ır 

liler için kursa devam yatı 17 ile 24 
arasındadır. Bu kurslara devam eden 
gençler tahıilden dolayı ve haıka hu
kuki bir sebebe mebni henüz aıkerlik· 

!erini yapmıyanlar, Faıiıt gençlik teş· 
kilibna dahil olanlar, bekar olanlar ve iman telkin ~dilirse aıkerin tim • be • 

il> oldu. 1917 askeri arlık drilJ 
İftihar edemiyordu, ondan 

"et ediyordu. Cephe zabitanı 
hiliyordu. Onun icin drill i 

~afa bırakmıf ve b~tka vası· 
' lllüracaatla aıkerlerini bir 

&ı.,' tutınağa çalıtmııtı. 1916, 
•e 1918 senelerindeki as .. 

~."le.ııın müdaf aaaı ve mevcu· 
.. •
1
kendisine vabeıte olduğunu 

' l hiliyordu. o~ için drilJ 
l edesı vazifesini yapıyordu. 
"tili 1--! • 

Zıerın ve Framızlarm lca -
~ tok olan aakerlerile müda· 
~eri cepheyi 1918 ıenesin· 
~ h IDUY&ff ak olan :Almn 
"'1a . • 1914 aeneaindeki asker· 
,~ fena mıydı?. Bu id· 

Jdı, o aa1rer]erden mü · 
.
0 '-n frralara kar•ı hak • 

ed·ı:-..ı· ::r 
~ 1 ·~1• 1914 teki askerler 
~ laliın ve terbiye görmü§, 

· ~zaf ve ihtiyat efrattan 
~ ı. 1918 sene.inde karın· 

· ~ e~d~ teıkil ettiğ! 
bır tahm gören müs· 

falaka askeri itaat noktai naza • 
rından elzem addedildiği halde 
nasıl kaldırılmıfa&, bir gün drille 
lüzum olmadığı anlaıılacaktı:r. 

Bu drill ne zaman kaldırı1abi • 
lir? Tabii bugün yarın olamaz. 
Fakat bir kaç ıene zarfında kalk· 
ması mümkündür. Alman genç· 
liği §İmdiye kadar olduğundan 

büsbütün baıka bir surette yetiş .. 
tirildiği takdirde artık drille ihti
yaç kalmaz. 

• Son zamanlara kadar vaziyet 
nasıldı? Genç kur'a neferi, ço'k 
defa, bilhassa harpten evvel, de · 
mokrat, sosyal demokrat ve ko .. 
münist olan bir aile nezdinden 
gelip orduya giriyordu. Oradan 
beraber getirdiği terbiye askerlik 
mektebine uygun değildi. Bu genf 
Almanlar askerlikten derun.en nef 
ret. ediyorlardı. Çiinkü öyle alış· 
tırılmı§lardı. Bu vaziyet karşı -
ıınad o askere bir drill ver~ l!'lle .. 
sinin lazım olduğu inkar c • :e -
mezdi. Fakat bugünkü milli s::>::- (Devamı 12 inci sayıfada) 

ordular 



isyan, Alman topra· 
ğında hazırlanmış ! 

Kredi kooperatifleri 
Memleketin her tarafında 
kredi menbaları temin 
maksadına matuf .• 

y ahudilik aleminde 
cereyanlar • 

yenı 
(B a.§ tarafı ı inci uyı!adA) lep ediyor. Hükumet ev int~ 

nın ameleye gıda temin edenı~ 
ceğini söylüyor. llk buhrand• 
liıtinde on binlerce amele İ 
ve aç kalacaktır. 

-- (Baf taralı ı lncl sayı!ada) 

mi Novosti gazetesi, İtalyanın, A
vuıturyadaki bugünkü karıtıklık -
!ardan mesul olduğunu iddia ede
rek diyor tki: 

"Çünkü, M. Musolininin politi· 
kaıı, M. Dolfuaa büyü:k hatalar 
yaptınnıı, onu sosyalistlerin mü -
zaharetinden mahrum etmit ve 

M. Muaolini, Avusturyayı, akibe · ı 
tini tabii müttefikleri olan küçük 
itilafın akibetine bağlamaktan 
menederek ıclamete ermesine 
mani olmuttur. 

ltalya, A vuaturya mselesini in· 
hisarı altına almak ve huduttaki 
kuvvelerinin kafi olduğunu aöylü-

-;;;-ek Berlin hükumeti nezdinde 
yapılmasına hazırlanılan müda -
haleye i~tiraketmemekle ağır bir 
hata işlemektedir.,, 

~lmanya, Avusturyaya kavşı 
olan siyaseti doAru 

bulmuyor 
Berlin, 1 (A.A.) - Havag a· 

janıı bildiriyor: Almnn mahafili 
Avusturya hükumetinin, M. von 
Papenin Viyanaya tayinini kabul 

edeceğini zannetmekte '..' C Avus • 
turya sefirinin Berline dönütünü, 

Viyana hükumetinin iki memle -

ket arasmdatabii münasebatın 
tekrar teeuüsünü arzu ettiğine 

bir itaret gibi telakki etmektedir. 

Bununla beraber, Avusturya 
hük\i.metinin, M. von Papenin ka· 
bulünü bazı tartlara talik etmek 
ihtimali olduğu da ihsas edilmek-

tedir. M. von Papenin vazifesi 
sadece, hiç bir tereddüt ve ti.ip -

heye mahal bırakmıyacak şekilde 
fevkalade murahhas ve orta elçi 
vazifesi olabilecektir. 

yon da madam Mussolininin ref a· 
kat ettiği iki küçük çocuğu bekli -
yordu. Madam Dalfus "ağlıyarak 
çocuklarını ve !Onra da madam 
Mussoliniyi kucaklamı! ve otomo· 
bille Santangelo viluma ıitmiştir. 

M. Muuolini de akfam üzeri 
mezkur villaya gelmiıtir. 

Avusturyanı" Franaız · 
maslahatgUzarı 

Paris, 1 (A.A.) - M. Bartu, 
Avusturya maslahatgüzarını kabul 
etmi§tir. Maslahatgüzar, dün M. 
Dolfus, için yapılan dini merasi -
me ittirakinden dolayı Franse 
hariciye nazırına te!ekkür etmit· 
tir. 

M. Bartu, Fransız hükumetinin, 
şubat 934 te yapılan beyanattaki 
prensiplere sadık kaldığını, bu 
beyanatı imzalıyan diğer devlet • 

lerle sıkı bir temas mu haf aza ede· 
rek Avuıturyanın istiklalini mu -
hafaza için müzaheretini devam 
ettirdiğini M. Biıchoft'a temin et· 
miştir. 

Şehrimizde dlnt bir ayin 
yapaldı 

· Avuıturyanın Ankara ıefiri M. 
Buchbergerin huzuriyle ve bütün 
sefaret erk~nının ittirakiyle dün 
şehrimizdeki Sen Jorj kiliıesinde 
feci ve zalimane bir surette katle· 

dilmit olan Avusturya batvekili 
müteveffa M. Dolfusun istira.hati 

ruhu için dini bir ayin icra olun • 
muttur. 

Cümhuriyet hükumeti müme .. 
sillerinden maada, halen ıehTimiz
de ::bulunan beş büyük elçi, bilu
mum orta elçiler, maslahatgüzar· 
lar, ata§emilterler ve maiyetleriy· 
le beraber konsoloslar hazır bu
lunmuılardır. 

lstanbuldaki Avusturya tebaaar 
da, kamilen, merasime iJtirak ey· 
lemitlerdir. , 

...... (Bq taralı ı inci .ııayıtada ) 

Bankası Umum Müdürü Kemal Za 
im Bey bu meıele hakkında ba~a 
§unları söyledi: 

"- Hali hazırda zirai kredi ko· 
operatif leri hakkındaki kanunda 
tatbikat ihtiyaçlarına uymıyan ha 
zı hükümlerde son senelerin iktiıa· 
di ihtiyaçlarına göre alınması la· 
zım gelen tedbirlerin noksan hu· 
lunduğu bir kaç seneden beri ya 
pılmakta bulunan tecrübelerle an· 
latılmıttır. Bu sebeplen lktı -
aat Vekaletinin direktifleri da· 
iresinde mevcut kanun üze • 
rinde eıaah tadilat yapılmıt ve 
bu tadilat icra Vekilleri Heyetinin 
tasvibinden geçtikten aonra Mil -
let Meclisine sevkediltnittir. Önü· 
müzdeki ictima devresinde bu la· 
yihanın Millet Meclisince intaç e· 
dileceğini tahmin ediyorum. Mem 
leketimizde henüz kııa bir teıek· 
kül devresine sahip bulunan kre· 
di kooperatiflerinin bazılarında 
idare meclisi azalarından bir veya 
ikiıinin borçlarını ödemedikleri 
vaki olabilir. Eğer borç ödeme· 
mek keyfiyeti hakiki mllzeretler
den ileri gelmemi§ ise bunlar hak· 
kmda müsamahaya. imkan yok
tur. Bu gibi vaziyete dütmüt kim· 
seler ergeç kanunun takibatına 
~aruz kalacaklardIT. Adetleri be 
gün 655 i bulmut olan kredi koo -
peratifleri tcıkilatı arasında mün· 
ferit vaka halinde bazı yolsuz· 
luklarm vukua gelmesini tabii 
aörmek lazımdır. 

Köylülerimizin her huauata ol· 
duğu gibi kendi menfaatlerine ta· 
alluk eden bu tctekküllerde dah: 
umumi darlıklara rağmen çok dü • 
rüst hareket ettiklerini tebarüz et-

tirir ve derim ki, bu nevi yolsuz· 
lukların adedi kooperatif adedine 
nisbet edilecek olursa yüzde çok 
küçük bir derecededir. Mürabaha 

her yahudi, her şeyden evvel biı 

dam altına girmek istiyor. ln!aat 
Filistin halkının yüzde 85 ini, ya. 
hudi sermayesinin yüzde 45 in' 
meıgul ediyor. Tel Avivin her ta 
Tafında fabı·ikalar ve tezgahla· 
yükseliyor. Çok kıymetli portakal 
koruları kesilerek yerlerinde e"f 
yapılıyor. Arazi dönümü, 15f' 
isterlinden 2000 isterline kadar 
satılıyor. Tel Aviv şehrinde ik: 
yıl evvel satılan yer, bu müddet 
zarfında on mü~teri değitlirmİJ· 

tir. Bu da, yahudilerin Filistine 
attıkları sermayenin bolluğun· 

dandır. 
Yahudilere hakim olan fikir. 

siyonist milliyetçiliktir. Yahudi· 
ler, milli yurtlarını inta etmekte 
olduklanna kanidirler. Onun için 
yahudiler de, yahudi olmıyanlar 
·da amele olarak kullanılıyor. Ya· 
rı hünerli bir amele yevmiye ya· 
rım İngiliz lirasından bir ingiliı 
lirasına kadar it buluyor. 

Hükumetle siyonistler arasın· 
daki ihtilaf m en belli baılısı bu 
nokta üzerindedir. Hükumet her 
altı ay Filistine kaç yahudiı:ıin a· 

mele olarak kabul edileceğini tah· 
dit ediyor. Fakat sermaye sahih' 
olan yahudilerin memlekete ıir 

meleri mühim bir kayde tabi de· 
ğildir. 1933 nisanında yahudi a · 
centeai 12,750 yahudinin memle· 

kete girmesini istedi. Hükumet 
ancak 5500 kiti için müıaade 
verdi. Bu senenin ıonbahar mev · 
ıimi için de ancak ayni mikta 
müaaade ~erdi • .Geçen niıanda 20 
bin yahudi memlek irmcy 
talip oldu. Hükumet ancak 560<' 
kiıiye müsaade etti. 

Yahudi acentesi itin çokluiunu 
ileri sürerek hükumetin daha faz-
la muhacire müıaade etmesini ta· 

Buna mukabil yahudi acen 
hariçte yi!z binlerce yahudinİll 
liıtine gelmek için bekledi 
bunlardan her birinin ser.O 
sahibi olduğunu, onun için 
ların memlekete girmelerine 
saade olunması icap etti~ini 
dafaa ediyor. 

HükUmet bu müdafaayı 
etmiyor ve onun icin hicretiıt - . 
nit bir mikyas almasını isteııı1 

Çünkü yahudilerin ıeniı bir 
yasta muhaceretine müsaade 
mek, Filistin yerlisi olan ar•, 
memleketten çıkarıp atmayı 1

, 

de eder. lnıiltere hükUmctı 
buna razı değildir. Halbuki •. 
nistler, yahudi muhacere .. 
arapları müstefit ettiğini •0 

mekte ve yahudilerin adedi 
tıkça arapların istifadesi art 
ğını ili.ve etmektedirler. 

Onlara göre araplar, yahu 
rin getirdikleri fenni vesait 
sinde süratle ilerliyecekle 

Halbuki arapların fenni "' 
biranda kavramalarına imk•J\ 
lunmadığı gibi onun yah'1 

gibi itletilecek acmıayeai de 
tur. Araplar, portakal yeti 
sahalarda tutunmıya çahtıY0 

sa da batka ıahalarda bir te~ 
pamamaktadırlar. Arap, ~ 
edilmek istiyor. Yahudiler, 
larla teıriki mesai ederek 

rtlarını vücudtl •~dnnek 
yorlarsa araplardan istifade 
ler, onları iıçi olarak kulla 
dı. Halbuki siyonistler bun• 
mıyor ve yalnız Filistini Y r 
lerle doldurmayı gözetliyotl Avusturya meıeleainin karııık -

lığını anlıyan ve baıkaca karışık
lıklara sebebiyet vermek istemi -
yen Almanhükumeti; söylenildi -
ğine göre bir buçuk ıenedenberi Ayini müteakip, sefir hazretle· 
Avusturyaya kartı takip edilen ri, Avusturya konıoloshanesinde, 

cıların bazı yerlerde kredi koope· 
ratifi kurmak üzere bankaya mü· 
racaatlarmdan haberdar değilim 

Sinemalar tekrar ka
patılacak mı ? · · d d k tebaadan bir heyeti murahhasa sıyasetı e oğru bulmama tadır. Esasen bu gibi fena maksatlar ve 

.... lf kabul etmit ve bu heyet, kendisi· . .,,o us'un katilleri asllmadan niyetlerle harekete geçenler olur· 
önce baA1rdılar: Yatasın ne beyanı taziyet eylemekle bera- sa maksatlarına nail olamıyaca.k · 

Hltlerl ber, bu teni cinayet kar911ında lardır. .... (Bne. tar•':. ı ın.cı .ayıfada> • • • 1 Sinemac.ıl~r: k~ndil~ri11İe1' 
Viyana, ı (A.A.) _ Planetta Avusturya vatandatlarının duy· Hükumetin bu metkur maksat Bu tı.~ır, .du~ s_ınema aahıplerı· ıöstereceğını ılerıye surete~ 

ile Holzveber, son dakikalarında, dukları derin nefreti ifade eyle- ne tebhg edılm. ııtır.. . .. _ le bı'r tenet vermek istemetll. I ve mesaisile memleketimizde kre· _ .. 
kuvvetli bir ıesle: mittir. Sine.ma sahıplcrı ıae, Darulace- ler. Senet vermedikleri içı1' 

di i§lerinin her sene biraz daha ı dr' 
" - Ya•asın Almanya'· Ya•asın • • I ze hisaesinin !imdilik t~cil 0 un • letler'ı damgalanmamakt• 

:r :r M b normal bir nizama doğru gidece • 
Hitler!.,, Diye bağırmıılardır. uazzam lr mıras. duğu kanaatiyle, böyle bir senet b'l l . k 11 

B (A A ) A 
'k ğinden ıüphe edilemez. Bu mese· vermekten imtir.a etmi,lerdir. Daı_nıasız . ı _et _ehrın1 °. 

Mahkumların zevceleriy)e ıon 

aef a görütmelerine mUıaade edil-

mittir. Biri ıkatolik, biri protes· 
tan olan mahkumlara bu mezhep
lere menıup papazlar dini telkin
lerde lbulunmutlardır. 

1'1man latlhbarat bUrosunun 
Viyana mUmessill 

Pariı, 1 (A.A.) - Alman me· 
nabiinden •bildirildiğine göre Al· 
man istihbarat bürosunun Viyana 
müme•Hi dtın ftktıun l.~imveh -1 
rmz. tanfıD-~ ttn•kti oôı~iş 1 
v• Mr -.~. aut ahlmnu~u9tur. f 
f!u twlm aı k.nuni mi olduju, ' 
yoka heintvclwenlerin k'!ndilik!e· 
rinden mi yaptıkları h~n\ll: ben-. 
delildir. Alman hükGroetin1n Vi· 
yana hükOıntcti nezdinde bu bap
ta teıebbilsatta bulunması bel:le -
niliyor. 

Madam Do!fua italyaya 
danf=u 

Roma, 1 (A.A.)-·· Maöam Dol-
fus Viyanadan Riccioneye gelmiş· 
tir. Yanmchı An-..turya hi!l.tımc
ti.in bM- memuru vardır. htas-

erlin, 1 · · - merı a• lenin tamamiyle halledilmi! bu- . . maaı ıcap ettığı cı et e 
11 

· 

h
. · ı p t · · Dahiliye Vekaletı, tıcaret oda • ; 

ya ıcret etmıı o an e raı ısmın· lunduğunu göreceğimiz zamanlar . .. ·ıı . d rın tekrar kapatılması ..ıf 
d b' Al b d b' n 11, sınemacılar mumeası erın en ~ b lY, e ır man un an on ır ae e uzak değildir. itiraf etmek lazımdır . mevzuu bahsolmaga af 
evvel ölmüı ve elli milyon dolar· değildir. İtiraf etmek li.zımdu teıekk~l ed~cek olan bırhhey~kt' bu 1 k bit 

1 k b
. .. . meseleyı tetkık edecek ve er ı ı ta Sinemacı ar, te rar ur•' 

ı ır servet bırakmııtı. Mutevef· ki geçen devirlerde bütün tümulü k b l L • • ı b' te11.kil ederek, vilayete ıO f . . · rafın a u .mesı zarurı o an ır :r 

anın arzusu veçhıle va11yetname· ile hic bir zaman nazara alınma · h 1 . b 1 kt karar vermi§ledir. _/ • - . . . . a çaresı u aca ı. 
11 on sene sonra açılmıt ve ıimdi mıt olan umumi kredmın tanzım' _ _____ .,.. _____________ _ 

Berlinde yaııyan bir kız kardeıi halihazırda dünyada en çetin n'ü~· -~ 
ile biri Euende ve diieri Varto· küllerle kar§ılaıılan bir meseledir. Litvanya hariciye· nazırı ı --;-;~i ~ rtetrl~•t/ 

d L. ---~.-=-· va a oturan iki erkek kardeti bu Görüldüğü kadar basit olmıyan i· Moskova, 1 (A.A.) - ıtvanya \).,.• 
muazzam miraatan habut'!ar ol· ~in hallini kolaylaıtırmak için yal hariciye nazırı M. Losoraitis refi-' Mülkiye mecfll. i#' 
muşlardır. nrz devlet faaliyetleri değil, va· kasiyle birlikte bugün Moskovayı Aylık içtimai ve tiY~,i~ ,~i 

Buııla:ı:ı her birine 48 milyoı: ı taPda~larm mevzuun ehemmiyeti· gelmiştir. mua11 olan "Mülkiye,, nırı tır· 
• • l k d k t ..n'"""ırtt11ıımt1urmtıı•1ınmMt1mnftttt111tnm.1111tttın11111ttt1Umnmmtııımu111111U111tı d 1 kfl'lf " 

rnıı.rİ< isabet etmektedir. Çünkü nı t:"n1amıy e avra ı an ıonra zengin mün erecal a ç.• ,,r.•)"~ · ·ı k k ayıldıgwı çiftçi zümresini u-mezkur meblağ on sene içinde bunc.n ıcaplarına hı ere , severe na Y ' . . w. •• ıör Muttafa Şekip Beyırı .,_, 
mürcklr:ıp faizle müthit surettt intibak etmeleri lazımdır. Mem· kendi camiasına alabıldıgı aun riyet,, intiyakları yazı•• il•1 t!fl arlmıftrr. leketimizde kredi ihtiyaçların memleket bünyesinde kredi ihti · nüshada "Hükumette. d•'' •"' 

----o-- k1tr!thyacak sermaye mahduttur. yaçları noktasından ne kadar kud· yelle demokrati,,ı ''Irk ıaı'JıJ~ 
B .. " k fl · · · t bı·~· ·· e retli mesnet ve mukavemet kayna· "Devlet şu·ratı yaıaY" u)'I 

Hücum kıt'alarının 
mezuniyeti bitti 

Berlin, 1 (A.A.) - Milli sosya· 
list hHcum krtaları crkinı harbiye 
rdsi M. Lutze ncırettiği bir er..ui 
y-:;vmide hücum kıtalarının mezu· 
niyeti."'in bittiii ve miHı hhmetl·:· 
rinin baıladığını lıilmrmittir. 

uyu şe erımızın e ıgı uz • 
rine E;iri§ilmiı bulunan kredi koo · ğı tetkil edeceğini t~.h~in ve trJ cii • "Hukuku c•••iy• ·-- ~ 

k · d - ld B r "' . . . ••J-litl-" peratif i!leri, zirai ıahada ihtiya· dir etme guç egı ır. unu 11Tevdıat tııortası,., . fi 

ca kafi gclmiyen. bankamız serma· yanı batında hükumetimizin tesi· yanın iktiıadi vazi~etirı• ti ~ lı 
Ycsinin v. anı ba~mda, bu memle · sini tasavvur ettiği satış koope · mu? • "lctimai iktıı•t ıl'J - '" - ~ 
ketin ner tarafına yapılabilecek ratifleri kurulduğu gün istihsal "Lozan tulhu"; "Sulh ,,~"' 

• .,. Jııl' .J 
bi~ ~akım kredi menbaları temir sahamızın ne kadt'.r ivi neticelen· "FR~izr.ıde demokra•• .,,,., 

etmek makst.dma matuftur. Bu te· varmı~ bulun;lcağını herkes göre· siyasi hareketler ya:ııJıır• _:.tf 'fıt"'°' 
münevver okumabdll" ıekküllerin memleketin her tarafı · cektir.,, 



Gözünü kırpıştıran 
adamın lıikô.1Jesi ! 

l ı Bilgiler 

Temizlik 
beğin~ çok _seven Hangimemleketl 

l kız aglamaga ha~ er 
ıamış. Teaadüfen temiz, hangileri 
l oralardan geçen 

adam kırık bebe- pistir? 
j ği yerden alıp mu 

ayene ct.miş. 

A·~ 
P "'\ıpa köyler; ıı ~en bir:nde' rif ederseniz ·rl' ad 

- Müzaade e
derseniz ben bu-

nu eski haline ko
yarım. Fakat iki 

gün çalışmak la -
:.um. Yerin izi ta

kendim size getiri-
1, tıd · a::ı Y~Şill'mi ş. Bu adamır. rım. 
1 

•• ,en gelrniyen h üner yokmus 1 D · B ·· 1 · l ...:ı_ Y'ı b • emış. a soz erı EÖy erY.er 
' :- .. c İr <lüğün oldul',•u zam.ar . ~ ' hem k•za bakıyor, hem gözüni: 
t ,. :ı evini o tüslermis. Birini r 1 K 6 ., bo .. 

1 
• urpr~tırıyormuş. üçük kız diğer· 

· .u.sa ona yaptırırr.ıış. Ev- leri gibi hiddet edecek yerde bi · 
; Q oc~klnrını o temizler, bahçe lakis ağlaması birdenbire kahka · 
k dıızelt'r, bozulı::.n her çcşi' haya çevrilmiş, mürebbiyesi de 
a~~~Yı tamir edermiş. onunln birlikte katılırcasına gül-

un bu işleri san'nt meral: meğe ba~lamış. Adamın göz kır-
}'~ .... 4:. •• 
'"t' ~ • ucret \•ermircn' er der pıştırma.sı ikisini de son dere~ 
;"Y ı:;temczmiş. Bu ka dar be.· f'~le ... d irrr. i ş. Nihayet küçük kı:; 
t'j): •. 

•gı "e çahşkanlığı ile be - dem iş ki: 

'"
0 

(fa.yet mütevazı imiş. Her· _ Şehre gelirseniz, en büyülf 
•la sade~e "Ad d' h' ed " • am., ıye ı- caddeyi, cr.ddenin en geniş mey· 

···rı er, 0 d.:\ böyle çağrılmaktar danını, meydandaki en büyük sa· 
t b lln olu ;:rnuş. 

ı:ı rayı bulursunuz. Ben orada otu-
::,.IJ. adamın anadan doiJma bi ruı-um. 

l'l( va s· .. ı k tmış. ırıaıy e onuşur· 
' . }' h 

Tutulan isto.t isliklerdcn anlc.· 
şıldığına göre düny•mın temizliğe 
en ziyade riayet eden hı-.lkı şima· 
li Amerikalılardır. Bu memleket· 
le her sene harcanan sabun niifur 
ba§ına 11,5 kiloyu buluyor. Avru· 
panın en temiz memleketleri de 
sırasiyle şunlardır: Felemenk nü· 
fus başına 11,1, Danimarka 10 
lngiltere 9, Frama 8, Avustrnlya· 
da nüfus başına 8, 7 kilo sahur 
J...""Ullam lma ktad ır . 

İstatistiklerden çıkarılan neti
celere göre A vrupanın temizliltte 
en geri kalan memleketleri de 
Lehiatan, Yugoslavya, Romanya 
Bulgaristandır. Buralarda vasa· 
ti olarak nüfus batına senede ar.· 
cak iki kilo tutan sabun kullanılı 
yor. Almanyada sabun yerini tu 
tan daha ba§ka maddeler kulla 
mldığından ve bu maddeler ekse· 
riyctle fabrikalarda değil evlerd< 
ve küçük imalathanelerde yapıldı· 
ğından sabun sarfiyatının lama .. 
bir istatistiğini yapmak mümkün 
olamamıştır. Dünyanın en pır 

memleketi de Çindir. 

Asker mızıka/arı 
En eski devirlerde bile aava~ 

larda asker yürürken trampetler 

çalınırdı. Fakat aııl aıker mızı -

kaıının icadı 1741 seneıinde ol · 
mu§tur. Bu tarihte Avusturya im 

paratoriçesi "Mui T erez,, "Bü · 

En uzun roman 
On üçüncü aıırda Çindc yazıl

mı! olan "Bütiin insanlar kardeş
tirler,, adlı roman, dünyanın en 
uzun romanıdır. 

~ a. ut bir yere dikkatlice ha· 
r:rı <1 a."ıma J .. .. •• k l& • so gozırnu ırpıştr 

" Ne yapsa bu kusurunu tns 

1799 senesinde Çin İmparatoru 
bu kitabı yasak etmİ§. Son inkı
laplardan sonra yasak kaldırılmış. 

Misis (Buck) adlı bir İngiliz l:r 
Gene istatistiklerden alınan ra· yük Frederik,, e kar§ı açılan mu 

kamlar dünyanın senelik sahur harebede kendi alayının önün< 
.__..._.._._ .. ___ ....................... ..... • .... ,..ı.._... ...J.:J •• ,. -· ...- .......... " . ~ ... --· ...._ (~ ~.. ~· ~·-"d-· Ö~'~;;...~ 

~a on b'' I ·· 1 k d d~, u oy e gormeye a ışmı• saray apısın an çılnyormuş. 
tı.ı •• 

~Q ırın ay19lamıyor, fakat hı - Bu adamı içeriye sokmayın 
h;:ahancılar üzerinde tabii fo Terbiyesiz bir adamdır. Demi§. 
~J teı:r yapıyormuş. Ve h· Otomobilini tamir etliQi madarr. 
l ('~ b" h' ' l t'--.ia. ...,·:-n ır f.:!: •< mtıcera a dn şık tuvaletiyle ~araydan içeriye 

gırıyr~rnuş. 

nu gösteriyor. 1932 senesinde Av 
rupanın imalatı 4. 700.000 tonilato 
şimali Amerikanın imalatı 1 mil 
yon ıekiz yüz bin tonilatoya ha· 
liğ olmuştur. 

12 yaşında tekaütlük 

askeri mızıka takımı Bosna çin- lan bu kitabı İngilizceye tam dört 
genelerinden teşkil edilmi§ti. sene çalışarak çevirmeye muvaf-

Çaldıkları aletler de Bosnada __ f_a_k_o __ ı __ m_u_f_· -------...,..-..... 

"Tamburiça,, denilen boru ve dü· bet kazanmıştır ki diğer Avrupa 

düklerden ibaretti. Bu yenilik o memleketlerinde de her alay için 
zaman Avusturyada o kadar rağ· mızıka takımları kurulmuştur. ~·~ .. 

'e,ıt l!un ~trnf pn".. b:ı 1:n. .. :·en - Bu kaba adamı buradan de
fed:niz ! 

Cava adasında çocuklara mah- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. <'"tı'c~ı · b' .. . b' . ~l~d~ • ı ır sı":arı z~ ı 
bl\ld• a bir ~ · ; v~-.:ri neferi old·ı . Demiı;. Fakat adam bebei!i gÖ!· 

terip vak'ayı hikaye etmiş. Bütün 
saray halkı prensesin bebeğini 
tanıdri!tndan adamı k.eriye alm1ş· 
la.r. Ad;o.m helecamndan bir dü -

sus bir dans için aıtı yaşında ço- Kurnaz 
cuklara talimler yaptrrılyor ve bu Cemil bey pençereden giden 

hırsızı nasıl kaçırttı ?! ~ ,. ld 1 ~~ • 0 t\!1 geciyormuş. z .. 
Uş. 

~ ~ı-::<adns 1 •• .. .. _, b·ı ı 
cı.,.l · "O''ltnu?t.ıe 1 

1 • ''a ı dı . rnııdtr?. Atımın nal 
~ bt~tirüyemiyor. 

\'"ı!İa.: Ad m hürrnetkaran ... 

~ l l:.rend· 
~l\ ıın, mfüaade ederse . 

!\ t. l'apayım d · 
oı-t • enı:s ve hc-

~lte llal tedarik ed~rek at· 
ı... tl.allnnı z h. 
·~t. F ış. \.l :t rnerrnur 
U ı akat t b ttıı-p arn u esnada gö· 
dl\k ••trrdığını g·· .. 

ı ll~f orunce ya . 
ere· il . 

ziye gözün~ kıpıştırmış. Onu ~ö -
rcnler de mütemadiyen kahkaha
larla gülüyorlarmış. Nihayet pren
&csin ''anma çıkıp bebeğini ''er -
miş. Kücük pren3es !evincinderı 
zıp zıp sıcramış. Adamın hali pe!r 
hoşuna gittiğinden sarayda daimi 
olarak kalmasını rica etmiş. Fa · 
kat o köyünün serbest havas~n· 
h:çbir şeye foda edemediğinden 

buna razı olmamış. Gii:r.el bir he 
>l ll ile 

h elin terbiyesiz herif. r.· diye alıp köyiine dönmüş, ve n ; 
( d~İıı e \'er de cabu~ savuşa· hayet iyi kalbinin mükafatın 
''t h'd T Ve sel" b'I .. .. 

çocuklar on iki ya§ına varınca 

artık adaleleri bu rlans için lazım 
olan yumuşaklığı kaybettiğinder 

çocuklar tekaüde çıkarılıyormuş 

Babk mı, çocuk mu? 
Amerikanın kırmızı derili yer· 

Ii ahalisinden on dört ya§mda bir 
çocuk bütiin hayatını su içinde ge 
çirir ve yalnız balıkla ·beslenir -
miş. Bu çocuk başından bnt1ka vü· 
cudUJlun tamammı su içinde t-ı 

tar, hatta su içinde uyurmu§. Ka
raya çıkarıldığı zaman vücudun . 
ela rahatsızlık duyarmış. Balıktar 
farkı olmıyan bu çocucun karada 
uzun zaman yaşıyamıyacağı anla
ı:ılmı~tır. 1 ı det],. am ı e vermek- gormu~. 

~ l'tııı. • adanun yanın dar :r-:::::::::::::::::::::::::::::::-.. -.:::::-.:.-::=..-::=::: ... : ..... :!.-.... - .... ·----..... ::=::::::::w 
h· b :: 

bit- l~ka. defa köyü k ;; G • • ı •• b • • k 
) tdtllt~ otoınobil ~ıu::ardrn- ~~ uze ve gur uz çocu ~i 

:~::~~:~ad~:~:t!~0! il müsabakamıza dair !!! 
"'- <>tolltob·ı· ırrnışlar. Orada :: j~ I 
~t~ ı ı taın· . :ı !! 

--~rıun· ır etnus Kıt .. 
etrıe 1

:.ctini gösterirk~n a ii Okuyucularımızın gazete - harici.1dcki okuyucularımızır. ~l • 
tl\ f Ro~ünu·· k :.·!. mizde çıkan resimler üzerinden l · · k d b :: 
l)kı·erıa. h'"ld . trpışhrmu• rey erını o güne ·n ar ize ye. :: 
' r' 11\ icin'd e sınirtcnerek o H seçmeıerini yaparak içinden seç tiştirmeterini ayrıca ı" ::a edece-Hi 

•rl~ttı·1_t en sokng .. a b' r,.. ii tikleri güzel ve gürbüz çocuğun . :: ' 
ıt •• ğız. Netice ağm;~cct:.n 0 :1 altınc· :: 

•t:ı:- an •onra nrl~asrn... g resmi bulunan gazete numara - .. .. ·ı ~ d' l , . . r: . Ei 
" 1 ot .., :: b b ld l . . . sunu ı ~n e 1 cc~.a:ı-. ..n zıya·:: 

' S> Otnob"l' :: sını ize i irme erını rıca et- :: 
~ til 1".leydan.d ~ ı aüratk H m•iştik. Bu müsabakamızın de rey kazannn üç gü . .-el ve gür-~! 
İ)~,· !l de ku ... :kn b'aybolmuş. :: büz çocuğun fotoğrafileri ve:.::.· 
~l\ }}e h· 

1
; ır kız mü- E! müddeti ağustosun dokuzuncu 

,~ 1tıııır i!::e o taraflardr H perşembe günü bitecektir. Ge - alaca~l~rı hediyeler o günk; ü 
le)~ ~ij .. cağında tuttu ~i ıek f5tanbulda gerek ı~tanbul sı.yımızda cörülecektir. ii 

'up kn-ılmış. Be· f '::::::=::::..-:=-..:=---.---..:::::-..:=:s:::.-.. mr.:-::::::::::::::::::::-.. -:::::::ı~.tı 
Yukanki resimlere bakarak küçük bir hikaye yazabilir misiniz? .. Bir tecrü

be ediniz ve yazdıktan sonra büyüklerini ıin fikirlerini alınız .. 
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# A 

~1.KAYE -TAKVi M-ı 
Parşembe CCMA 

AVRUPADA 
Barp acak Mı'I. • 2 Ağnstos 3 A~ostos 

20 R • .Ahar 21 R.Ahar 
Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları! 

Madalyon 
- 13 - mudu fıkarimin üç halkası 

Glln doğuşu 4."i7 4.~s 

Glln batısı 19.75 1954 
Sabah namazı 4 03 404 

1919 O~le namazı lHO ıuo 

llclodl oam11zı 16.15 16.15 

IJIMI! 7 
·Dar sokak güne§ gönnüyor·ı 

du. Dükkan, gün görmez bir ıkö
§edeydi. Toz tapraktan §effaf· 
lığını kaybeden bir camekanda, 
bozuk bir yazı ile: 

Ahmet Talip 
Antikacı 

Yazılıydı. Halbuki "Tefeci,, ya
zılması daha doğru olurdu. 

Snime tereddüt etmedi. Kapı

yı itip girdi. Etrafına bakındı ve 
birdenbire titredi. 

Raf gibi bir sedirin şiltesi üze· 
rine bağdaş kurmuş olan Talip e
fendi, kedi gibi sıçre.mıf ve ayak 
aesi çıkarmadan kar§ısına dikil· 
mişti. 

Talip efendiya yaş biçmek im· 
kiimm:dı. Di!leri dökülmüf, yü· 
zünde kırışıksız hiç bir yer kalm'a
mı~, ba~ı cascavlak açılmıştı. , 

Tam tefeciydi. Yüzde yüz ·e· 
min olmadıkça kimseye metelilt 
"·crrr.cz. Yüzde elli kazanmıya· 
caijmı kco~irmediği işlere el uzat· 
rnazdı. 

Kendisinden para istendiği zn· 
man, muhakkak parasızlıktan 

bahseder, fakat rehin diye kıy· 
metli bir şey gösterilince, para 
bulurdu. 

Genç kadın biraz yutkundu, 
8Öyliyecek ıöz bulamadı. Nihayet 
kekeledi: 

- Madalyon için geldim. 
- Ne madalyonu 1 
- Altı ay evel size rehin ola· 

rak bir altm madalya bırakmı§tım 

ya .. O madalyon lazm.. Kocam 
gelecek.. Bilmeain ... 

- Ha anladın.. Saime har.m 
değil mi? 

B:raz yiirüdü, -duvara dayalı 
yeşil demir bir çekmece açtı, ka· 
ı·ıştırdı. Bir kutu çıkardı. 

- On beş lira, dedi. 

- On beş lira oldu mu? 
- Verilmiyen aylar ve faizle 

on be, lira odu. 
- Ne yapayım, heaabı aiz ben· 

den iyi bilirainiz. Ama ıey ... bu· 
günlük param yok.. Bana bir 

hafta için madalyonu emniyet et· 
men izi ricaya geldim.. Bir haf ta 
sonra getirir veririm. 

- Böyle !ey olmaz ... Olamaz .. 
Madalyonu aldığı yere bırak· 

mak üzere geri döndü, Saima ko· 
lundan tuttu: 

- Kuzum beni dinleyin.. iyi 
dinleyin.. Madalyon bana la -
zım, elzem.. Anlatayım... Bu 
mad.ı.ılyonu bnmı kocam verdi. O
nun anat:nden yadikarmış ... Bu 
t.ıır.dalyonun onun gözünde kıy· 
meti çok büyüktür.. Yaralandı. 
Onu gidip görmek için bana para 
lazımdı.. Meteliğim yoktu. Has· 
tnlo.n~ış, çalışnr.no.mıştım. Hah· 
nma madalyon geldi.. Ama ko· 
cam hastalnndığınıı bilmiyor •. Bir 
de üstelik bunu haber veremez· 
elim.. Muharebeden altı ay evel 
evlendik. Ben on altı yaıındaydım. 
Teyzemle otunıyordum. O :>ldü. 
Ali bunun üzerine beni aldı.. Q. 

r.un el~ l:imsesi yoktur. Muharebe
:)'e gözü arkada gitti.. Eğer ma-

nlyonu görmezse §Üphe1cnir, ao
rar. Yalan söyliye!!!=:.. Ne olur. 
kuzum madaly~nu veriniz.. Bir 
haftıa sonra getit iı im. 

Yazan: Selami İzzet Al\şam nam:ız 19.9~ 19,!~ 
Saraybosna dıla.r. İşte burada, tam 

Harp nasıl başlar?. Onlar her yaptılar. Şimdi ben gene Yatsı namu:ı 21.16 

1 

21.14 

imsak 2.'i7 
Suıtu, ihtiyara gözleriyle yal· halde bir plan dahilinde zuhur yım. Fakat burası benim Y 

vardı. Bütün macera&ını tatlı dil- etmez. "Harp olacak mı?,, suali· nemdir. İtiraf edecek olur 

ı.~6 

Yılın gı çen gllnlerl 207 c:zos 
158 1~7 

le anlatmııtı. Facia meydandaydı. ne büyük devlet adamlnrmdan hem benim it.in hem de bel 
Madalyonu alamamaaına imkan birisi: "En çok korktuğum §ey bir kala.rı icin m~hakkak bir öl 

Yılı n kalan rfinlcrl 

L 

yoktu. Bu teklifini reddetmezdi ıır - - R A D y O ~ \c" Saray Bosnadır!,, cevabım ver· mek ol~cağını biliyorum. 1. 
Reddedilecek bir §CY değildi ki ... . ' __ - - - - - -~ - mişti. ta bulunmıyacak olursnm 

Talip efendi dikkatle dinlemiş· B u g U n O devlet adamı "Saray Bosna,. lünceye kadar işkence ya 
ti. Nihayet gene: lSTANBUL: demekle neyi murat etmişti?. Bu· ihtimali vardı. İkinci §ıkt 

- Olamaz, dedi. Olacak §ey lS.30 _ Plak neıriyatı. lS.20 _ A- gün Saray • Bosnanın Voyvoda • ıpaldcn dolayı ağzımı aç 
değil bu... Ne ala §ey.. Para lil· janı haberleri. 19.30 _Türk musiki Stepe • Ohala sokağında tozlu hiçbir gey söylemedim. 
zım olsun, madalyonu rehin bıra· nc§riyntı: (Kemal Niyazi, Azmi beyler bir aktar camekanının üzerine a· İşkence dört gün devad' 
kıp parayı al.. Sonra madalyon ve Hnyriye, Müzeyyen hanımlar). sılı duran bir bronz levha üze· Beni falakaya yatırdılar, k 
laznn olsun, gelip geri iste... Ne 21 - Selim Sırrı bey tarnfından kon- rinde §Unlar yazılıdır: den geçinceye kadar 

l Ol b ı V fcrans. 21.30 - Nurullah Şevket beyin "Bu mahalde 28 hazı·r .. n 1914 C_. ıplak olarak sivri taşlar a a.. amaz öy e şey.. er on iıtirakile orkestramız taı-afından muh· ... 
beş lirayı, al madalyonu... telif eserler. tarihinde Gavril Prin;ip harbi i diz çöktürdüler, bayıldıtı' 

- On be§ para verecek halde 223, Khı.. VARŞOVA ıat5 m. lan etmiştir!,, iki büklüm yapıp bağladıl' 
d 

... 1. B" b ld 20,15 Hnflf orkestra muılklsl. 20,60: Spor Evet, orada hundan tam yirm: ka kem:I:lerim kırılıncaya 
egı ım. ıraz para u um, onu haberleri. 21: ıuahtelll. 21.12: ıınm musı- 1 f 

c1 Al. ld'v' Gene evvel Avustury.. velı·aht• ileri geri yere yuvarladı 1 
a ı ge ıgı zaman, onun yeme· kL 21.50: Hnbcrlcr. 22.so: r<rpuıer senfoni!;: "" 

sine içmesine sarfedeceğim... Ko· musiki. 23: Konferans. 23.lG: Dıın11 musı • Prinçip tarafından katledilmiş ve yıldım, fakat ağzımı aÇ 
kısı. bu katil hadiaeıi umumi harbe se· Diğerlerinin cürümlerini itİ 

cacığım nihayet bir hafta burada 82 BUKREŞ ss d 
kalacak, Onu harap edemem .. Ya· 183.~~z.GUndUz ko~ser

4 
,:· haberleri. lD: bep olmuştu. Ben Saray Bosnaye tikhrini söylediler. Ken 

l d 
. . d h nnaathnne haoorlcrı. ıo.os: Mllli popillcr mu gitti8im zaman Princioin arka . cevap verdim: Beni onlarl• 

ra an ığı zaman gıttım e, euıen slldll :?0.16: IConferans. 20.SO: Jionftrans. • .. da~lnnndan Yovan S_us.i~i ziyare' lnshrınız !,, Bunu yapmak 
1 

ni} e taksııadığımı sordu.. Y alva· 20.415: ı•ıak ile Pucclnln üç perdelUt (Tos· - • d' 
d 1 ) ettim. K~ndisinı· go"'rdu" ;ı;u··m ....... diklerinden yalan söyle 1 

rırım size ma a yonu veriniz.. ca opcrnu. ' u .. " 
2so. Khz. LUKSEl\mURG, ıaoı m. man ona lüzumsuz olnn -şu auall anladım. 

- Ver on be! lirayı, vereyim Alman ııuvıırcsJ. 20.40: pı,·nno konseri. O d k. d"' "' r.ordum: n an sonra ı ort se 
madalyonu.. On bet lira nedir, kı 2ı.s5: ıuuıı:ıbabe. 2uo: PlAI<. 22: l'lft pi· H · 

il ıtal iki L "2 s "Arıı.ı·du"k Fransua Ferdı'nandr pishanede "eçirdim. epı insan icabına bakar.. yano e yan mus • 5 '" • .5: Senfonik ~ ~ -
ııııu:ııır. 2S.20: Plrık. öldüren genç adamı tanımış mıydı· ni akrbcte maruz kaldık. 

icabına nasıl bakardı?. Bunu Khz. PRAG, ';o m. mz?,, de. Bugün ise i~tc burada 

aöylemiyor, Saime de sormuyordu. ~!~: 1~~· ı!!~::~~e 1:~;~a~:~0-;-8~: Şuşiç gülümsedi. Ellerini arka· Saray Bosna hadisesi 
Yalvarıyor, ağlıyor, hıçkırıyordu. no. 20,35: Aktl1allte. 20.t>O: Tngnnnııı kon· sma bağlamştı. Bütün memurlar zaman hepimiz mahvol 
Talip efendı·, !l.akalrlarını ka•ıya· aer. 21,10: BrOno. 21.40: Kuartd konseri. 'b . h lb G l H. b" k" k .ııı-

3' ,.., ~ gı i sıycı e ise giymiıı.ti. öm e· ıç ır ımse açamıyoro 
22.05: Şiir 22,35: Piyano konııerl. 23: Un - 3' -

rak düşünüyordu. herler. 23.15: Tngannw dans musikisi. ği ve yakası kolahydt. Belediye dutlar kapalıydı. Ben ka~ 
Nihayet bir masaya gitti, bir ka· 545 Khr.. BUDAPEŞTE, 650 m. dairesindeki odasında yazı masa· teşebbiis etmedim. ÇünkU 

lem ki.~ıt aldı: 20,Sj; Friedlln id:ıreslndo opera orkr!'I • d b•t'' 
5 sının önünde bir aşa..,0- ı bir vnkarı imkansız ol ug~ unu ı 11 

- Ağlama, dedi. Gözlerin bo· 
zulur.. Sana emniyet edeceğim. 

trası. 21,10: Lakııtos ılgan takonı. 23: Ha· J -

herler. 23.~0: Odeon, rarlofon p!Aklım. :u: yürüyordu. Masanın üzeri cvral{ yalnız içimizden bir tane~ 

Yalnız şu kağıda, benden, bir haf
ta için bir altın madalyon aldığını, 
hafta aonunda iade edeceğini yaz, 
eğer bir hafta aonra madalyonu 
geri getirmezaen polise müracaat 
ederim. Hırsızlık, dolandırıcılık 

etmi! olunun. 

Yayh Trio taknnmm konııert. il dolu idt .'Cev k .. a _d~iltic.:ı. ~-ıli. Burada~ 
101 Khz. Dcut ehi ndsender ,1571 m. ·- 1 d 21,ııs: Non·cp oda mulklal. 21,45: ıınm • dei:li ki: Avusturyalıların e in ey 

sunun 71i ncı dojtum yılı mOnasebetlyle e • "- Evet, Princip'i tanırım. Hir yen bizi kaz gibi boğazl 
scrlcrlnd~n tiyatro snhnc!erl. 23.SO: Kadın tanımaz olur muyum?, Principin Bu hal zaten katilden 
"runlan. 23,41H Haberler. 2t: Dana mu!Ikl· . ..il: 
si. Saray Bosnnya geldiği 1914 sene· öyleydi. Princip katli h\ir 

5D2 Iilız. '\1YA1"iA 50'7 m. si mayıs nihayetinden 28 hazirr..n yaptı.,, . 
2ı Piyano ltomıcrı. 21,.ıo: Al<tuaııtc, 21.55 gecesi sabahmıu birine kadar her " -Avrupamn şimdilı' 

Kuartet ve radyo orkestra!ll, 23,80 lfab<-r • ·~ beraberdik. Kendisinden ayrıl· tt"ne ne dersiniz?. 1914 1 
ler. 2~,50: Konferans, 2 l llabcrlrr, ı GN:r 

Saimenin umurunda değildi. ı.o"""rl (pltll•J. dıktan sonra Princip Avusturya arasında ne fark var?'''./ 
Yazdı, imzaladı. Memnundu. Gü- vcHahtmı öldürdü. Şuşiç alnının terini ııl 
lerek çıktı.. Askerlik ve Spor 

1 

Bu odayı görüyor musunuz? vap verdi: ~ 
Kocası geldiği zamC\n, madalyo· ... ( Baş tarafı 9 uncu sayıfada ) Ke.lH hadiaesbden ii~ GÜn r.onra "- Biliyor musunuz, 1ı· 

nu karısının boyntm.da buldu.. ben' b od .. y t• d'I K ·· b h tl " ··yott' Bir mesele daha var: Bir mil· ı u ... a ge ır ı er. aça· muşa e e er goru ) 
Son günü ayrılırken, Saime ağ· l . k 

1
. 1 . 1 l . mazdım . B raı;ı polis daircsiycli , s."vt1cn evvel gençliğin t'J' 

etın as er ığe e verış i o masıyle 1'e" 
lıyarak eıyaları düzeltirken Ali: b' Burada, tam sizin durduğunu:- dilmesi ve taasauba sel' 

spor arasında ır münasebet var 1'' 
-Saimeciğim, dedi, aenden bir mıdır?. lngiliz müstemleke as • yerde, bana işkence yaptılar. A· Bizim (l zamanlarda ne 1 

•ey istiyeceg"'im.. Madalyonu bana "'"""'""'"""""'""'""""""'runu-.nılfHımııı ımnmnımmııııııımn111111• t ·ı ld .. t s•"' ~ kerlcrinin spor tipiyle mektep nı· bir münasebet yoktur. erı t .o. uBe~muzul e "e 
ver. Senden bir ~ey ta§ıyormu§um d 1 k h mczsınız. ız ya mz :4 

rasın an a mara emen cephe • F k t b b"' l ld ~ ·c" gibi olacağım.. İçine :ıcni koya<:a· · a a unun oy e 0 uc;unu millet;mizin hürriyeti t. 
Y.e ıevkedilen Alman askeri Flan- t sbı•t tmem' sporu hı'.,.mct 

ğım ve beraber ıahp gideceg" im. e e ız .. pror duk J .. ı.ttı'klerirrıe -" 
dre muharebelerinde kar•ılaşmı.r... h yor · '1 ~,. TereddEt bile etmedi: :r - "" ramımızdan silmeği aklı gösle · A .ı r.ıillt 
lardı. Sportsman olan İngiliz as- b"l· ·1 O d d f d rnn vrupa~a •• ~· 

Al Alt'cı'g"' 'm re ı ır mı.. r u a spor, c rn :· nyn1 fı'I~1·rıerle ta-:'"n b1ot 
- 1 • kerler, bu muharebelerde daha z ·.·. h · ~v mıza istira at ve keyif temin et · 
Ali madalyona Saimenin küçü· yade vaı·arlıl' go·· •termiı:lcr, d .... h.. k 

J ~ .. 11' ... ~· me ten ve nsker değilken mcşgu' 
cük bir resmini koydu.. · iyi askeı· olduklarını mı ı's'il ... t et· ı ... oldukları bir ~eye nskcı-likto de 

Ali gitti. Saime yanız kalınca mitılerdi?.. Bun•·n böyle oldug"·· T l' f d :r .. devam eylemel;tcn ba~ka bir foy 
a ıp e endiyi ütündü ve korku· kabul edilemez:. Sporun, bir mil· 

dan tüyleri diken diken oldu. da veı-mese bile, sporun hizmc: 
le~in harp kabiliyetiyle bir alnk:,. programından çizilmesini bir hr · 

-:- Sonu yarınki sayımızda - ama hiç bir alakası yoktur. ta addederim. Spor 10 seneden· 

İstanbul altıncı icra memurlu
ğundan: 

Çok şükür ki yoktur, çünkü ol· 
sa idi Almanyanın askeri ümitler; 
parlak olamzdı. Öyle olsa idi A· 

Bıcyoğlunda istiklal c.nddeı:ıin • merikalılarm dünyanın birinci as· 
de 441 numaralı şapkacı mnğa. kerini ycli~Hrmeleri la:zım gelir· 
zasında mukim iken ikametgahı di. Çiinkii spor müsabal{o.larmdl! 
meçhul oftın Yuvan Voyvodof E- d:ıimo. birinci gelen Amerikalrle.r· 
fendiye: Hamdi Mehmet Bc~·e dır. Acaba senelcrdenbcri fui:hc· 
olan 500 ' lira borcunuzdan ve mnçlarmda cihan :ınmpiyonluğunu 
dükkanınızda emnnet olr.rak bu • lmzanan Urugvaylılal' Alman aı:
lunan Unikum marh::ı.lı ~ap,:<:l ü~i,;- l·~rinden daha mı muktedirdirler? 
leme makinesi hakkında Asliye füz askerler bu eibi mukayese· 
ikinci Ticaret mahkemesinin 8 - ler yl.'.pamayız. Tarih en iyi as -
7 - 934 tarih ve 934 - 93 numa- kerlcrin hangi mille~lerde olduğu· 
ralı ihtiyati haciznamesiylc mn • nu ke.ydetr:ıiştir. Bir milletin ac• 
ğazanızda e§ya ve mezkur maki· kcri kabiliyetini ölçmek için yap
ne haciz edildiği ihtiyari haciz ka· tığı cporun derecesine değil, tal'İ· 
rarmrn tebliği makamına kaim ol· he müracat ctmcğc mecburuz. Bir 
mak üzere ilanen tebliğ olunur. milletin spor y.ıpıp yapm"'masilc 

(1664) aakeri kabiliyetleri arasında hic 

beri Almanyada muzafferane iler· 
!emektedir. Bu hakikati nedeıı 

inkar edelim?. Askerlerimiz spr 
ve jimnastik ceır.iyetlel'in-len r,c· 
lip orduya giriyorlar. Onlar spo· 
ve harp oyunları yapmak isterler 
B . . • 1 1 ? C': 
unamçın rr.anı o.a ım .. ;;poru::-

e.skeri tnlim veterhiyeyi ho":du~t· 
mı, biriGi isb3.t cder:;c, o zmar 
spor ordudan keldınlsm. 

Yalnız: ııporun ifmt derez~dc 

uapıhnns·İlın orduda. yeri yokt\u 
Zaten ordu ,a hiç bir şey ifrnt de· 
rc-:cde tatbiI. <'dilmemeHdir. Bir 
asker b"tün hizrnc.~ şubcle;indr 
ayni derecede talim ve terbiyr 
görmelidiı·. Askerin harbe yet= ' 

t;rilmcsbc yanyan n;;hirn vnst · 

talar arnsmdn spor da bulundu · 
ğunu düşünmeliyiz.,. 

varını~. 1ıt 
Bi'Z dahn on iki yaıf 

'h ·ı~ ı . k ·ı .... k ''"ıı ı t1 a cı esı mıştı · bİ 

lerde clmyan cocukJ9 r 1 r. - ,~ .. 
rnma olmak, vatr.rt (i1' 
mek istiyorlardı. ffı.t b6 
memlel·~tl~rin de up1'1 
dı.·~' m.ı ;~itiyorum. ttı'I 

• hte 
Fııkr.t harbm mu 1<" tr 

bınu rC'dd,,de:ek ba~ -"'-" • k~v· 
kat var ır. O drı., çt ~ 
bin mevzii knlmıY3'ıı.gol 
dir. Fı.•p·..ı b:7e ~:ırn~., I 

·ı ıt11 •• ..J 
':""l"r.tir. Öyle dcğt , <flJ•f"_.ı 
Düşününüz kı A.bit' '1 

mz Srr istan"'\ kar~ı di1FJ 
"' ııJ'!e ri yapcca~ını za aJ' 

rc• rl n diğerlerin:n. 111 ~il p 
madan bitireceğılll so•tt' i' 
chı. Rura~ıı. Sara:' ,rıe•i'.JI 
c-:1.cn r:r kıtil h~ 

1 
.ti"~' 

dan I ilometrcicrcc eti? 
l k 

. . • J>.ft'I 
mem e ·etmızı. . 'ı 

• ~ ~,11 
hnt"l-n ı;';r'11 :1···"'-

tirebilir miydiniz?.,.(~ 
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Kuş besleme merakı kalmadı 

züv, eserinin ka ş 
buhurdan gibi tüt 

''/Vapoli satıcıları berb t · 
seqqahları aldatıqor 

da 
or! 

Radyo varken bülbülü 
kim dinler? 

Vaktile Afrikadan, Hindi&tandan renk renk 
kuşlar getirirlerdi; bugünse .. 

b ~tasa.raylı talebe grubu ile 
irllkte Frasaya giden arkadaşı

ltı.ız Yazıyor: Atinadan hareketi
lbizin ertesi günü 23 temmuz bay-' 
~'lllnnıza rastladı. O gün aakjn 1 

ır hava içinde seyahat ettilc, Va
~ur kaptanının bize karşı neza -

tün Pompei sokakları, yıkılmış, girmek üzere idik ki bir az gözü
fakat hala geniş taşlı yolJarıy)a he- müzü açabildik. 
nüz felakete uğramış bir şehir his- Liman pek büyük. Bir bakıtta 
sini veriyor. Evlerin kapıları, o- sonu görülemiyen bir dalga kranı 
da duvarları eski nakı§larıyla i(ls-' var. Liman vapurla dolu. Bu li-l 
me~ muhafaza edilmi~ bir halde. ~anın ticari faaliyeti bir bakıtta 
Zatım Vezov, barbatca esermm göze çarpıyor. Marsilyayı gez • 
kar§ısında bir buhÜrdan gibi ya • dik. Hareket zamanına kadar bi
nıyor. Günün birinde bir defa da- zi hırakmıyan ismini hahrlıyama
ha kızgın l&.vhalarıru coşkun seller dığım sevimli konsolosumuza ne 
gibi civar :kasabf\Jarın üzerine kadar teşekkür etsek az. Tren ha
yağdırmıyacağını kim bilir! reket ederken izçilerimiz kendi-

et cümlesinden alarak vapuru -
ltıuz lstromboli yanardağının he-
1'1en hemen 50 metre açığ,mdan ve 
h"aş bir yoUa geçti. Adayı, ya
llardağ indifa halinde iken lav 

t 'ellerinin aktığı olukları büyük 
tecessüsle seyrettik. 

Artık akşam olmuıtu. Vapu -
tun ·birinci sınıf güvertesinde ha
tırlıklar görülüyordu. Geminin 

ıtafonu Türk ve Franaız bayrak -
11.r ·ı ı ı e don.atılmı!tı. Merasime 
ıa.ıonda, izcilerimizin söylediği 
~arıeyyez ve istiklal martlariyle 
d 'ilandı. Bunu müteakip vapurt: ~-luna~ Necip Ali Bey bir nu-
.~ aoyledı. Vapur !kaptanı Möı

~o F oyola, bize böyle bir gecede 
'Yra.mımızı kutlulama f ıraatını 

"etd'"' d il· ıgın en dolayı te§ekkür etti. 
.•lahare Türk Cumhuriyetinin ge

f1tdiği safahattan, Franırz dost -
U8'ından bahsetti. 

Necip Ali Beyin sözlerine Fran· 
~ Atina ıefiri mukabelede bu-

t\\. Gece yansına kadar danı edil
~ Zeyıbek oyunlan oynandı, ha
~ la.nan büfede davetlilere limo -
le~, dondurma ikram edildi. Er-

11 IÜn sabah Napoliye vardık 

l> S\U'ada otomobillerle Pompei
l~ i~ditdi. Napoliden itibaren 
h,.., 'kılometreye yakın ve denize 
·~uv, · r :aıasfalt bir yolda ıeyahat 
ı~"kalade ho§tu. Yolun ki tara -
~, ~?garenk çiçeklerle, portakal, 
t-. Yaı hah 1 · 1 .. 1 · · "e k çe erıy e sus enmıftı. 
~ "k al&de zarif ve her tarafı ko· 
r,lt ;::?1ızı çiçeklerle süslenmit u
~ı.ı.. 0şklere tesadüf ediyorduk. 
~I}> '~a nıen:an işliyen büyük a -
'i ~ '?' vardı. Bunlarn bir tane
bir I ~f bir ı>ark jçinde bulunan 
) 0_.d 0 

an tanın üıt katında çalıt ı -
' l>ı~ u'. Ziyaret ettik, itina ile ya· 
~lerı 1!1eri gördük. Kadm por -
~l .1nce bir İ§çilikle ufacrk yü-
1~,~ üzerine hakkedilmiıti. 
ı,h. 8.Yfet etmekten kendini a-

·rordu 
l. ~ilıay · . . • 
~İrıd et Pompeı §ehrının met • 
l'tt eydik B 1· 
~ İc . • • • e§ ıret antre vere-
-~I~ g~rdık. tanzim edilmiş 
~l>ı11 ~- ~~r yol sonunda şehirin 
~)'~ Rorundü. insanda derhal 'e ~ l'l. hatlryor. İki hin küsur 

~~~lbi~el Yafıyan ve "Vezüv,, ün 
iituıı 

8 
~ ateı ve lav seli altında 

~~hi.-de ~ enesiyle mahvolan bu 
e~il. S e~ecan duymamak kabil 

ı:ı\ • agdak· d'hl' d \ıt t 1 ı ız e o zama-
~el . oprak t t'I b· ~,, a" es 1 er, taş haline 
l il' Sok Raç merdiven, teraziler 
~ L · eıya ·· ' 
~ :fl'.tltnıı h. goze çarpıyor. Ko-
~· liatu y t ır Pompei yerlisi ar
~ it hir <:ea ıydor. Bu, tahaccür et-
~- sc in " l 

t.. ~~hi1 c h mou age,, yidir. 
·"Ci,l\ e enneım .. .. d k' 
tıu l?t iz] . . gunun e ı 

b\ıtı taltatı·:rlın~ yüzün.de, vücudü-
• b. us erınde rr" k '-

oıı borme Ka • 
az Yukarı çılnlrnca bü • 

1stanbullular, Pompeide biJe sini üç defa "yaşa,, nidasiyle ae
içilebilecek bir çeşme buldular. lamladılar. 

Çocukken kut tutma merakına 
uğramııtım. O zamanlar lhlamur
da otururduk. Evimiz yükıekti. Herkes avuçlarının içinden su içi-

yor. 

Ayni yolla tehire dönüyoruz. 
Bir limonata içmek bctbahtlığın -
da bulunduk. Bizd?n bir buçuk li
ret aldılar. Halbuki şehirli için 
bu fiat 40 santim imiş. Şehirin 

hemen her köıesinde limonata ve 
portakal şerbeti satan dükkanlar 
var. Limon derhal kesiliyor. Top
rak testilerde soğutulmuş su iç.ine 
srkılıyor, işte size bir limonata. 

Ayni pahalılıkta bir yemek ye -
dikten sonra §ehirin diğer sahilin
deki "Poslip,, namındaki yüksek 
bir tepeye çrkıyoruz. Otomobille 
bir buçuk saatlik yol. Fakat da-
ima tramva_y: hattını JÖrüyonız. 
Vasaiti~liye pek bol. GuzeJ 
oteller, temiz, zarif ağaçlı yolJar 
Napolinin güzelliğindt! mühim rol 
oynuyorlar. Fakat satıcılar pek 
berbat insanlardır. Seyyahları çok 
aldatıyorlar. 

Akşam Napoliden hareket et -
tik. Erieıi günümüz sakin geçti. 
Sabah bermutat yataklarından 
kalkanlar neşeli gruplar teşkil e -
derek güvertede toplanmağa baş
ladılar. Öğleye kadar eğlenildi. 
Korsika adasını geçtik. Öğleden 
sonra rüzgar çıktı. Yavaş yavaş 

rüzgar fazlalaştı. O zamana ka
dar önümüzde bir çarşaf gibi se
rilmiş olan deniz birdenbire ku -
durmağa ba§ladı. Evvela sallan -
dık. Dalgalar yavaş yavaş vapu
run kübeştesini geçmeğe başladı. 
Nihayet baş tar.afta pathyan bir 
dalga bütün güverteyi su içinde 
bıraktı. Herkes kaçışıyordu. Rüz
gar öyle müthiş bir gürültü yapı
yordu ki örkmemek kabil değildi. 
Artık her dalga muhakkak güver
te üzerinde çatlıyordu. Rüzgar, 
bir kaç kilo sildetinde havaleli 
~şyayı aldığı gibi denize sürül<Iü
yordu. 

Herkes midesindekini çıkart -
mağa başladı. Kendilerine haki,m 
olanlar diğerlerine metanet dersi 
veriyorlar. Bir az sonra bir kaç 
arlmdaş müstesna olmak üzere, 
herkes ayni akihete uğradı. Hatta 
denizcilikle rabıtası pek yerinde 
olan Daver Bey bile ayni vaziyet
te. Yemek kampanası çalıyor. 

Koca salonda uzun sakallı bir pa
pastan •başka kimse yok.. Bu zat 
böyle zamanlarda yemek yeme -
nin faydasından bahsediyor. Fa -
kat kimsede ağız açmağa mecal 
yok. 

Bütün gece böyle çalkandık. 

Nihayet sabah Marsilya limanına 

Parise kadar katedilecek 800 Ve ben en üst kattaki taraçaya ök
kilo.metre yolumuz var. On bir seler kor, kapanlar kurar, 'abah
saat devam eden hu araziden ge- lardan akp.mlara kadar Saka, lı
çerken ben ancak bir buçuk aaat pinoz, İskete tutmağa uğratırdım. 
kadar oturup dinlendim. Diğer Sakaların, lıpinozlann, 1sketele
dokuz buçuk saati, gözümü bir rin en aüzellerini, l'enkeri en par
dakika hile pençereden ayırma • la.:k olanlarını beılerdim, geri kalan 
dan ayakta geçirdim. pek çocuğu ıalıverirdim. Tuttuğum 

Saatte 90 kilometre süratle gi - kutları azat etmek te benim ıçın 
diyoruz. Çayırlar, yemyeşil tar - büyük bir zevk olurdu. 
lalar... Hayret içindeyim. Elbet - Kut tubna ve kut heıleme me
te, diyorum, bunun bir nihayeti rakı, ıiz de bi.lirainiz ki,_ sade ço
gelecektir. Trenimiz uçuyor, ara cuklara has hır fey değıldir. Ya
sıra mukabil taraftan gelen bir şını başını almış pek çok inıanlar 
trenin yanımızdan geçişi insanın ku§ tutma merakına bir İptila de
nefesini kesecek kadar şiddetli receıinde tutulmutlardır. lhlamur
oluyor. · daki evimizin önünden bahar ıa-

Hattm pek yalcınındaki afi'Ç 
perdesi artık bitti. Öyle muhteşem 
bir man.zara karşısındayız ki ta • 
rifi kabil değil. Bir karış ekilme
miş yer yok. T arialar muntazam 

murabbalara ayrılmış, öyle güzel 
tanzim edilmiş ki insana nihayet
siz bir çiçek parkı hissini veriyor. 
Hatta rnüvazi asfalt yollar üze -
rinde zarif otobomiller görüyo -

ruz. Trenin sürati o kadar fazla 
ki bunları birer birer arkada hıra-

' kıyoruz. Yarım saatte bir istaı-
yona geliyoruz. Ren n.ehri peıi -

lunan, bir aürü delikanlı, - çığırt

kan kuşlarile, ağları, ökıeleriyle -
geçer, Yıldız taraflarında avlan
mağa giderdi. Kuş avcılığını ken
dilerine İ§ edinenler, bu yüzden 
geçinenler vardı. Y enicami civa
rında adeti. büyük bir kuşçular 

• 
çarşısı mevcuttu. 

Dün merak ettim. O eski çarşı 

hali. büyüklüğünü muhafaza edi
yor muydu? Gene kuş tutmağa 

ve beslemeğe iptila derecesinde 
düşkün olanlar var mıydı? . . "' 

mizi bırakmıyor. Nehirin kena • Y enicamiin bildiğim kuı paza
rında sazlar arasında balık tutan rında horos sesleri ve tavuk gıdak
yıkanan insanlar görüyoruz. Ye- lamalariyle karıılandım. Burası 
miş bahçeleri, bağlar etrafımızda eakiıinden çok farklı .. Kuşçu dük
hitmek tükenmek bilmeden de - kanları bit'kaç taneden fazla de
vam edip gidiyor. Bazı ufak te- ğil. Geri kalanı, berber dükkanı, 
pelere rast geliyoruz. stü işlen • tavukçu dükkanı, kahvehane, şu 
mi§, kademe kademe yayı1mı§ ü - hu.. Elli yıllık ku§Çu Arif ağa da 
züm lcütülderile dolu. Hiç hoş ölmü§. Şabu Agop, dünden bu
yer yok. Kırmızı kiremitli, temiz güne intikal eden en eski kuşçu .. 
cepheli, nefis ufak binalar bu yem Onun1a §Öylece ayak üzeri üç beş 
yeşil tahiatin üzerine serpiştiril - -------------
miş. Manzaraya doyulmuyor. Hu-
lasa Marsilyadan Parise kadar 
hattın her iki tarafı yem yeşil. 

Akşam saat onu çeyrek geçe 
herkes "Eyfel,, kulesini görüyor. 
Bir alkış tufanı koptu. Nihayet 
Parise giriyoruz. Derhal hat ya
nından geçen sokaklar aydınlık 
içinde. Heyecandan nefes alamı-
yoruz. 

Tren geniş nefesler alarak du
myor, herkes kendini dışarı atı -
yor. Bir iki Tiirk talebe istikbale 
gelmiş. Gardan çıktık. Hususi 
tramvaylar emrimize amade. Der
hal karşımızdaki kahvelerde bol 
bi ışık görüyoruz. Zarif renkli 
hasır sandaliyeler kaldırımların 
üzerine atılmış. Hepimizin ağzı 

açılıyor. Bu, bir az neşeden, bir 
az da Paristeki ilk ışık azametinin 

verdiği hayretten ileri geliyor. 

Tramvaya bindik. Paris do -
nanmıt gibi. Aradan iki gün geç-

mesine rağmen hali. yazarken e
lim titriyor. Pariı, tahayyül edi -
lemiyec~k bir şehir. Işık, zarafet, 
intizam. Gatyolmuf bir haldeyiz. 

-Nihayet ikametimize tahsis edi
len Jaıuon de Sailly lisesindeyiz. 
Bavullan la§mıaktan imanımız 

gevredi. Bir az jimnastikhanede 
rahat ettik, bizi yemeğe davet et-

1 tiler. Fakat birer bardak gazoz
dan başka bir teY yeyip İçmedik. 
Her halde bu iyi oldu. Eıasen yor
gunduk, derhal yatmağa da muh
taçtık. Koguflara çıktık ve ufak 
bir yıkanmadan ıonra yataklara 
uzandık. 

Recep Suat 

lif ettik. Agop efendi: -
- Eski kuş meraklıları arlıl< 

yok, bey.. Diye şikayet ediyor ve 
şöyle diyor: 

- Radyo varken bülbülü, ka· 
naryayı kim d~nliyecek? Bak, bey .• 
Sen de bilirsin ki şu .çarşı yukan· 
dan aşağı kuşçu, kaf esçiyle do
luydu. Kuş avcılannın haddi he· 
sabı yoktu. Kanarya yetiştiren 
evlerin sayısı bilinmezdi. Hindis
tandan Afıikadan rengarenk kuş· 
Iar, papağanlar gelirdi. Bugün 
kuş avcıları arlık ekmeklerini baş· 
ka ·yold.m arıyorlar. Babadan 
kalma zanaat olmasaydı, çoktan 
kapard!l:m dükkanı.. Artık ne 
Hindistandan ne Afrikadan kus 
geliyor .. :\{anarya yetiştiren evler 
ancak bir iki tane kaldı. Alman-

da ...... J.J. .-ırel•""' .-uJ1AI' l!ı.r 
Gümrük çok .. . 

- Alman kanan·aları cok mu . . 
makbul Agop efendi? 

- Öyledir. Hem iyi öterler, 
hem de nağmcleıi uzundur. Kolay 
kolay bitip tükenmez.. Kuı:;çulu

ğu canlandınnak için uğraşmak la
zım .. Damızlık kanaryaların güm
ıi.iksiiz ginnesini temine çalışma· 
lı.. Anadoludan bülbül getirmeli .. 
Kanaryalar bülbül sesi duydukça 
açılırlar.. Oti.işleri, çok başkala
şır; güzelleşir. 

Agop efendi, timdi tek tük çalı
§an kuş avcılarından çok tikiyet 
ediyor. Bunlar, hükumetin ta• 
yin ettiği mevsimlerin haricinde 
hile ağ atıyorlar, ökıe kuruyorlar· 
mış. ağle.rmın altında kalan 200, 
300 kutun güzellerini seçiyorlar, 
diğerlerini baılarını ezip İpe dizi-
yorlar ve satıyorlarmıf. • • 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda Tepe-
baıında 28 No. lu Hidayet apar· 
tımanınm 2 No. lu daireıinde mu
kim iken elyevm ikametgahı meç· 
hul bulunan Jül Pons Efendiye: 
Osmanlı bankaıına terhin et • 

mek auretiyle istikraz ettiğiniz 

(576) lira (86) kurutun tesviye 
edilmemesi hasebiyle merhun tah· 
viliitm paraya çevrilmesi alacak • 
lı banka tar:af mdan talep edil mit 
ve mezkur tahvilata icraen vaz'ı
yet olunmuf olmakla bu huıuıta 
ve icra iflas kanununun 103 üncü 
maddesine tevfikan tarafınıza 
tebliği munktezi ihabr varakaıı 
ikametgi.hınızın meçhuliyetine 
mebni keyfiyet malGmunuz olmak 
ve mezkur ihbar varakuınm tara
fınıza tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliği keyfiyet 

olunur. (1899) 
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5 A~uatos Pazar 
JSTANBL: 

18.30 - Plak netriyah. 19.20 -
Ajanı haberleri. 19.30 - Türk musiki 
netriyatı: (Kemani Rept, Mesut Ce • 
mil, Muzaffer beyler, Vecihe, Vedia Ri 
za hanımlar). 21 - Atet - Güneş klü· 
bünden naklen konferans. Ajans ve bor 
ıa h11.berleri. 21.30 - Orkestra kanşık 
program. 

8%3 KhL BeKRt:Ş. 86t m. 
J ı.~O: Dini nf" .. rl)al, 12: Öile konıı.•rl. 18 

Pllk. 13,45: Ta~ı:ınni. 11,JIS: llaberlt'r. lll.41 

Pl:U ... 18: Konfnnn . 18.tö: ı:onwıı mmılkl· 

"'· 111.lffi: lUu5alUlb('. 11!.lo: Kri.'lü ıt('~riyatı 
13: Konferan!I. :?O,l.i: PlAk. 21: lfonfl'rnıı!'. 

%1,t.'i: hpanyol ımıo;;ikl .. t, 22: Konrn:ın~. ,. 
1 i · O~ra pıırçatırı 22,SO: Spor. 22,40: Opr· 
n>t pnr(alıı.rı %2.SO: ~ııor. 22,40: Oıı<•l'f'tler. 

%8: h .. bf>rler. 28,S!l: l.lılo h:ın~ olanndıuı ıı:ı· 

kil 
·~zg Jihz. VAUŞO\ A, 18.Ui nı. 1 
llt,li.: Orkl'!ıtra kons('rl. 19.45: 1\lııs:ıhabe 

20 t ;: Poh>nn rnuoılklııl. 21,12: lfon!!C'rln dr· 
\aını. '!J J:>: KoııfPrnıı~. 21.50: h:ıbrrlı•r. 22• 

Mu :ı.h:ılw. 22.02: lA"mbc.-rgtPn naldl'n n"'rl 
"""rl,\ ::t. l?S: l'lfılc. 2~.1 2 : l>.ıns plfılılıırı. 24 • 
'.\hı .ıll'ıbf'. 24.0: Koııfrrıuıs. 2 ı ı O n:ııı• 

ıı:kı :n 

G88 Kb7~ l'Jt!\G 47z ın. 

'.!l.'?O: Kuartrt ı .. omınl. %2.05: ı.tnalitr. 

%2,l .r : Mıııı:ıh:ıbe. 22.Sıı: S<'hrnmrıırl mmılltl 

111. 2" : ~on habrf'lrr. :.?S.80: Plı\k. 28,'!I: ha· 
ll<"rll'r. ( \lnıun<'n) 28.SO: &nforıllc rıı7. nııı 

r ı; hhı. nn>APE. Tıı, 5:;0 m. 
21\'.!0 : ••. !lblnll'rln katırdı ı,. 1 imli l'lldl r 

thntrn:.ı. 2i? : hnberlrr. 22.80: Aııkrri kon· 
M'r. 2S,4:i: ll<.ın!ô nııı .. tkl"<l. 24,45: Donupllht 
bd~-ı Si,ı:-an musikisi. 

AOl Khı:. \ll'ııtıı :-hlan""nder lô':l nı. 

21 ,15 : 1'n-; g l'Cdl'rl,, 'jl\rlnlıırı. 2S: hııbl'r 

1Pr H" •nlr~. !!l ,20: liönlg!jbel'J;'tl'n 111',.t'll h:ı 

\ 'alar \ 'I' dana. 
280 Khz. 1.t"IL E~JBt'RG, 1801 m. 
lnglllz ok-ıunıı. '21 ,80: habrrlf"r. 22 : Plfıl.: 

%8: Kıın~ık kon~·r. 28.80: Daııs nıuo;;lkl ı. 

JSOI Kin: . Kf>~"1GSBEHG. 291 ın. 

20,SO: Knrıoık ~n nıwılklll neşri~ nt. 2:' 
Haberler, 28,%0: Alman • İtalyan ntll'tlzn 
mUubakaları ııt>tlcelnf. 28.10: Dan!I 'e h:ı 
flf muıılkl parçalaM. 

658 Khz.. V:tY A~· \ M7 m. 
21 Mü9AhAbe, ".?1,03 \iman o(l<"r&larınılaı 

part:ılar, 2S )tl\!ıahııbf>, "28.0.5 llaberl('r, 2S.: 
Dana muıılklı<t, 24..45: Hudape;!t<"dl'n nnkl~n 

etpn nm!ilkl5t. 

8 AAustos Pazartesi 
tSTA~'BJ.: 

18.30 - Fransızca ders. 19 - Pro
fesör Dr. Fahrettin Kerim bey tarafın
dan konferans. 19.30 - Türk musiki 
ne,riyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, ke
mani Cevdet, Şeref, İbrahim beyler ,.c 
Vecihe hanım). 21.20 - Ajans ve bor
sa haberleri. 21.30 - Bed:-İye Raı;İm 

h:ıınımın İşlirakilc tango ve caz orkest-
rtı •u. 

S'?S Kh7.. Rt"KREŞ 861 m. 
JS Ptnk. - lfaberlt>r. l l.1 11 : Habf'rlcr.

Plk. 19: Ha\'a ruporu. 10.0:i: J\nrı,ık kon 
r;er. 20: Konfrran!I. 20.li>: Radyo orlt<"ı1trn!'lı 

21 : Konff'ram•. 21.1 5 : Oda mu,.lklııl. 21 • .t"ö 
Konf('ran!I. :?'!: Tnı;-:ınnl . 22.80: l'l~·ımo l;oıı 
11Prl. 2S : Kah\'ehaııe konM-rl. 

21 , 1%, Khz. \"ARŞO\A JS45 ıu. 

21,12: PoloneY. mmılklsi(. 2J ,1)0: Haberler. 
'!2.02: Z1ral rnusahabf'. 22,1.5 : Polonez mu· 
ıılldııl:~lıı de,·ırnıı. 23: Uıırp hatuaları konfl'· 
l'lln,. 23.1 ~: Poz.ıınndıııı naklen kon"'<"r. 24 : 
Mmıahabl'. 24.05: Konfcran11. 

688 Kb7.. PR~G 4':0 nı. 
20.li.5: 1C11d30 IJİ)~l. 21.40: l\lu11ahabP. %1 

4~ , .kh\' kııplıf'ııfarındakl ıtıı:tlnn tlyatro!ltın 

darı 11aklf'n ~ tııl Frnnsn: rnrndkl!lll, 
546 Kh;ı;. JH' O<\T'EŞTJ~ 5:"><1 nı. 

20.40: lllrlf'r. ".!1. i fl: l rtincll (ll'rdPnlr' 
11ı:ıkll. 22.50: H:ıbrr•rr "~ 10: J'IAI\. KonfP 

:rırn ... '! ı.15: Dan!ll nııı!!lkl!lt. 
191 t\hz. Dl'uto;c lıl uıl r. lr r 1571 m. 
20,SO: Uando mwlnı. 22.40 : l\lu,..ahnb« 

B-ıyruth. "": 11-.J,n•rr, 2S.%5: \"ıldızlıır '' 
biz. U: MUnlııt.rn dan!I mn.ılkl!li. 

ıso: Kh7.. ı.t~Kf;F.MBURG. 1804 m . 
tta17an ak ~mı. 2 1.2 :1 : T""'ı.. ıııılll ıtalyıır 

nttuılktwl. %1 .8.'\: Halıforler. Tagannnı lrnr 
rln deTUnı. %%: Orı:- 1, 'J :ı r.~rı . l?.!.SO: Sl'nfo 

nlk pllkları 23,10: Dans pltıkJan. 

lMl Khz. KöNtGSBERG 291 nı. 

IH. 1ı.tiraJıatterln blrlncl!llndf", 18.SO f\f'('thcı 

Tf'nln l'!lf'rf,.rlnden -parr~lnr. 22.40: Mllsahıı· 

bP. 

"f! 1Uı~~ '1YANA 5()'1 'M. 

11 ,13 Koıısrr ('l"'ll""" c ramı. Y. rrımlt .. 
ac. ope,ra ktıro"1ı, S:\.17.bıırr.taıı naldfon, 23.0~ 
Halk9 !lk"bHnhf'rr'lıı td11rl'11lndP. Tdayo orkf"!I · 
tr:aıu, tS.SO: Habcrlf"r, 23.50: Kon!M'rln df"· 
nnu %.f ,SO: Taıt•nnlll daııı1 mıı§lklııl. 

7 AAustos Sah 
İ !J'l'A'SBL: 

18.30 - Pl~k neşriyatı. 19 - Mc. 
sut OemR 8Py tarafından :r.ooııklnra ma . 

aal. 19.30 - Türk rnuıiki ne~riyatı: 
(Stüdyo ın:z heyeti ve Rifat bey, Bel . 
ma, Mehlika hanımlar.) 21.20 - Ajanı 

9' hona haberleri. 21.30 - R11.dyo or
•eıtraın tarafından lcan,ık prognm. 

111 m.. llC'lhlr"" 16' m. 
u - 11 GhdGs aept,.er .. ıt: But ha-

bezleri. 19.0S: Karıııık haberler. 80.80: \'nl· 
''erslte. 20.40: PIAk. 21: Konfernn~. 21.15: 

Rad;ro orkl'lıtraııı. tarafmdan senfonik lrnn· 
!'if'r. 22,15: Konferans. 2%,80: Senfonik kon· 

""rln dl'\"ftmı. 28: Haberler. 28.SO: l'lllk. 
h28 Kh7~ V RŞOVA, lHS m. 
21,25: ~lirJ,.r '" ııalre, 25,35: Haberler, 

21 .55: Ba.} rattan naklen \ 'agnnln '(Slf'gfri 
l'C'.) islmlı operaıu. 22,85: Konf.-ranıı. 2~.4 

Darı<; pltıkl:tn. 23: Mttııahabe. ıs.o:>: Mu 
s:ıhııbc. 

1138 lih:r.. PRAG CO m. 
!l.05: Tug-annl (pük [ip l\lek!llka 15ıırkıla

rı.) 21,4.'i: .'IU'lllh!lhf'. 22: Haberin. 22.05: 

Orl<estrn kon!ll('rl 28.1.'l: Plı\k. 28.45: lngl· 
fürp haberler. 

tilii hh7* Rl'DAl'Eı;'TIC, 5.')(l nı. 

20.SO: Xf"~"'ll mu,.abahf". 21: !\lmılkl m l'm · 
,.,ııııı. :!3: llAherlPr. 2S.40: )!ıılk ııırkılnrı. 

llJI. Hhz. Jlf'ııtıırhlandM"ndl'r, 1571 m. 
:!11. r>Q . Oda mıı<ilkl.,I. 23.20: lfahf'rl('r w 

"nl!'I'. 21: llnmhıırı:tıııı g-Pce musU;l'll. 
2SO Kh7~ ı.PK~fo;UIH'RG, 130.J m. 
H .. 1-:lka ak ıımı. %0.S:i: Akorıte'ln mmılkl· 

si. 21: H:ıberlrr. 21.20: Pllık. 21.85: &nfo· 
rıfü p!Aklnr. %3.U: Dan~ plat..ları. 

1031: Kh1~ KO:SIG<;;BP.:RG. 

1 ': B:nTımthtnn ııaklPn !';(p_gfrll'd l!llmll 
Hlduırd \ ll!;'lll'riıı opı> rmu. :!S Hnhf"rln. 2~ 
4.'J : N'l'sl'll h.nıılıır \ ' I' dnmı nıu~lklı.I. 

6}8 1\hz. VIYAXA 307 nı. 
20,55: Rııdyo orkP11tr1Hu. 21,40: 'S~en sö 

Jt•r. 21.15: Hnflf mıı"mı. 22.15: Mrınll'ke! 

hııbnlPrl. 22.S:S: Oda mnr'' 1• 1 '!3.1 :S: nan 
p!Ul.lurı. 23.SO: HaoorleT, 21~0: Damı ın" 
ld!!I, 1 l::if'h11rııımel KunrU"t tnJ;ınıı. 

8 A~uatos Çar,amba 
l:s'.1'.\l'ıiBL: 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
IS-15 ı:lindll7. neıtrlyatı. 19: Raııathıınr ra 

ponı. 19,0~ : Radyo orkP.!ltraııı. %0: t~nh•tr· 
sltıı. 20.15: Rnd~o orkl'ııtruı. 21: Konff' 
.I;') Konfrraıııı. 22: Taıtaıınl Madam Aldıo 

}lt'lta) 2!.30: Trl) o konıııer. :?S: Hnbf"rlı>r 

28JIO: Trl~ o koıı!wr. 2S: lfnb!'rll'r, 28.30 
l\:ııh\ ehnnc konS<'rl. 

8'?3 Klı7.. \'."nŞOVA, lSUi m. 
21 12: Hafif orlu~~tm ı:u-.: l:l'tl, 21,50: 

haberler ,.e saf.no. 22.12: l'ohm& nımıll:lı!ıl 

(sPnfoıılk) orkP!rtraıııı taralından) 28: ~hı • 
rs:ıhabe. 28.1.>: Dıtnll plAkJarı. 2-1: Moıınhabf' 

1188 l\h:r:. J>RAG, 470 m. 
11'.50: ı•oııüll'r şarkılar. 19.Hi: Pili•. 19.:' 

\imanca n.-ıcrl~at. 19~: l\lu!IAhıı~. 20 
M<'ktl'ptl n"'trl~atı. 20,10: Pil" . '!0.13: tı ! 

o;adı n"''rl) ııt. %0.SO: Çltf'r alPUt~ aolo k 
er. \'e tıııcnnnl. 21: Oı 1.n t ~ J ,•ııı t-rl. %%• 

Uabo~rırr. 22,40: ('ıtt r kırnrfrt knııSf'rl. 2S 
llııhl'rler. 28.1~: Armonik konıe,rJ. 

ül.j Klız. IH n \PEŞTE, :;ao m. 

20: Keman kon!!erl. 20.40: Mmıınhabe, 2J 
l:J : •Flt'dcrınnı!I,. opcrf"tl. 22.IO: Brıbcrlr.r 

23.2.'i: Hn!!lnthanr rıı(J<lnı. 23K~O: ~gan rııı 

sikisi. 
iDi Rh:r .. Kh;,, Df'ntM"hlan!lf"nılı>r lô71 m. 

21,30: eyah.ıt hat.ralan. %2,M: l\lllli lll!Ş

rlyııt. 28: Haberler \e liftin!, 2-1: Brefllau· 
dun dan!!I muıılkl!!I. • 

%30 Kbz. J.OKSP'~"IRURG, 130-1 m. 
20,8~ Ç~uk mu~lkl,.1. 20,15 Mııııaha~. 

%0.50: ~·o"uk kon!!erlntn dı>\'amı. 21: ha . 
bt'rlt'r. 2120 Koro kon!lf"-ı. 21,M: Mıısahıı· 

be. 21,40: Koro kon!IC'..rlnln dl'\'amı. ~ As· 
k<"ri kon!lw.r, 2S: PIAk. 23,%3 Dau pllk-

tarı. 

1081 Khz. Kl""!'ıi IG BERG 291 m. 

20 Karı~ıılt """rJ~·at. !?l Ha~rler. 21,10 
Saar hakkında konfPranıı. 21.!5 ~Ulll nf',. 
rlyat. 2!? Karı&ık n~rlyatm dnamı. 28,41' 

D!\n" mutılkl!!ll. 

• fı~ Kh1.. \ ll"ANA 507 m . 
21,:!5 Orkl'!ltra kon'4-rl. 2~ Bando mıı

zlkrı. 28,SO Hahf"rlu. 23,50 Kon!lf'rln dl'· 

\'anıı. 

!ileri. 
'!l,SO F..spprantocn. 21,40 Pil• kon· 

9 A~ustos Per,embe 
l. TANBUL: 
18,JO l'IAk neşrlyıttı. 19,20 Ajan!! ha · 

berll'rl. 19,80 Tllrk mıuıikl nl'şrl)atı: (Kf"· 
mal ·ı~ıt'ZI, hml R1'31Pr ,.,., Ha3rl3· ı>, Mii , 
z"nl'n Hanımlar). 21 Sf'llnı Sırrı Rr\' tR · 
rafrııdan koııferan!I. 21,80 ~ıınıllııh S:,,.kl'• 
Rf"3 turııfından taı:ı\nnl ,... nrlu•!llt m konıır 
rl. 

R!S Khz. Bt~REŞ 364 m. 

13 - Hi Gilndlb. nP.,rtyatı. 19 RııHthıı· 
nf'! raponı. 19.o.s Kan,ık kon!M'r. 20,l i 
KonCl'rnn!I, 20,30 K~a. 20,41'1 :naıct lir 
Yndlıılıı l'!lerlnlııden (Rlgolrtto) O(lf"r"". 

828 Kh7. YARŞO\'.\, 18.J~ m. 
20,tli pi,\ ano knıı!lf'rl. 20,50 ~por habı>r 

ll'rl. 21 MrısııhabP. 21.12 Hatır mıııılk' 
kon!lrri. 21 . .fO 7.lral haberll'r. 21,1\f) Hl\ . 
berlf'r. 22, 12 ( IA' 01'f'puıw.ıılr dl'• dleul ı 
fo;fmll \'ag-nı-rlıı operiı!lının ll<;ünrll JM'rdı>'l' 
(RD.'' reııttan naklı>n) , 2S,llO Konfrran ... 

Pik. 22 Piyııno konseri. 2!,85 Odn nıu~I· 

Jdıı. (PIAk)I 23,lli J>aıııı plll.l•lnrı . 

lOSl Khz. KÖ!<ıilGSBEIW 291 m. 
17 Richard \'agııerlıı GörrPrddl'mnırrung 

opr.raııı Ba~·r~uttnıı naldl'ıı. 28,80 JlııberJı>r. 

%4 .Sr.ı,ıf'JI parçalar '\e dan!I mu"lkl!!I. 
58 Khr.. Vlı'ANA 50; m. 

21,1 O Ra.dyo orlrnııtra"ı &oll!ıt kOO!lf"rl. 
'l\lnl....-ı ..,chöııherrln ldarı'l!llndr. 22,:'".-0 Hallı 

nılolıırı. 23,80 Jl:ıbf"rll'r. 28.CO Org- kon· 
..er•. 2-1,20 Dı:ıııc; mıı,.lklııf. 

10 AAustos Cuma 
ISTA;\'RUJ,: 

Jll,:'11> l'IAk ıırşri~atı. 19,20 Ajan!I haher
ı .. rı . 19,ŞO 'J'ilrl;: mwdld ıır ri;)atı: (Ekrl'n' 
J(u,eıı, C'e\ det Hı'~ lrr \'C \

0

1'<'lhı'. Nn7.ıın 

F'rrhluıı, .Sedlnıı· Haııınılıır Ünilt r.reıı· 

dl) . 21,ıo Ajan!I \ ' e borıı.:ı habl'rlrrl. 21 ,8() 

Rac.I~ o orkeı1tmM ~arnfıııılıııı hııflf mıı!!lt,i. 

82:: Khz. nttrmEŞ SG4 m. 
l!l - 15 Oliııd ~11 nl'!Jrl;rntı . 19,0:> Ek•o· 

ilk nıtı!llld. 20 Koııfer:ınıı. 20,l 5 Rnd~ o 
otkı>ııtrnc;ı. 21 Kontrrıınıı. 21,Hi Piyan" 

kOn!l"rl. 21, l :S 
28,80 PIAk. 

li on fi' nı mı. 22 'fagnıınl . 

21,1:1 Soll"tlf'r koıı .. f'rf, l'i.' nncı, k••uı:ın 

tagaıınl. 20.<;0 !;por. 21 11:ıber11'r. 21,H 
Sal7bur1:tuıı nııl.ll'n nnıno \ 'nltt'rln idari'. 
fllArnıonlk luııı rr. 23.15 lıı:;:ıhabe. 23,3 
U:ınıı pllkları. 21 )luıı:ıhalM•. 

688 Khz. PRAO 470 m. 
21,1~ J<ııdyo plyf"sl. 22 o .. t nl\ ndnıı nalı 

lf'n knrı1'ık rnmılld '"' tagnıııılli konser. 23, ı · 
llRn!I mu11lkl!1I. 28,45 Ilıı !,'a hrıbcrlt'r. 

li45 Rhı:. Rl'DAPF.ŞTE r.ı;o m. 
%1,lS :'!alıbtırgtan naldl'.n J~llarnınnlk 

l:onıter (Rrııno Ynltr.rln lc1are5lııdr). 28 lfa· 
lıMl~r. %3,20 S(Kan ınn!llkl!il, 2i,10 kun 
fnnns. %.J,25 Ca:r.bant. 

191 Khı. J>cutl'chlnıırl!lenıl('r H\71 m. 
21 ,15 Aktıııtoıı:ı bir b:ıkış . 22.15 Bııdıı

r-·ştt'deıı ııiıtan mn!llkl!!i, 28 Hnb('rler. 

280 Kh7. ı.t'KS~l\IBt•nG 180.J m. 
J'elemPnlt ıtkşıımı. 21,211 Pi~ uno nııısi

kl,.1. 21,83 Musahabe • .21,40 J>lyanonun dr· 
\anıı. 22 Kımmn l<nıısrrl. 22,85 Hafif or 

k~tra konseri. 
1081 Khz. KO:SIGSRERG 2!H m. 
21.10 Al. aıo lrnıı<ıerl. 22 Ha:ıkıılıırının 

ı;or.ukları l~lmll rnd~ o plyl' ı. 23 Haberin. 
2l'.llO ııı,·,.şeıı nnııılkl. 

l"..>8 \'JYA~·A ı>O; m. 
%1,HI Filarmonik koııM>r. 22,15 Al•ş:ım 

konıterl. 2S.SO Son habt'rler. 23,:M) Ak~ 
konwrlnln ek-Tamı. 21,SO Dan• muıılkl~I. 

11 Ağustos Cumartesi 
JSTA~.RITJ,: 

ııı,so Fran!l11.c:a drrs. 19,00 l'lfık ıırşrl· 

~ııtı. 19,30 'l"Ork musiki ıır~rlyah: (l<' ahlre 
Hunun \•e Refik Fikret Be) lcr ). 21,00 ltş· 

rl'f Şefik Bey tarafmdan konfnan!i. 21,80 
Stfidyo tango \'C caz orkf'ııtraııı. 

82S Khz. BÜKREŞ S64 m. 
ıs - 15 Gllndliz m•şriyatı. lll,05 nonı.-ıı 

rnıııılklıtl. 20,30 Konfernıtll. 20,40 PIAk. 21 
J,nnCnanıı. 21,15 Balet ınuıılklııl. 22 Posta 
l>T'tıum. 22,SO Karı,ık l<oııM"r. 2S Haber . 
IPr. 2S,30 Kontln11nt11I loknrıtaııından koıı· 

'l('r. 
228 Khz. \'ARŞO\'A ISt.'5 m . 
21 <'hoplnln f"!ll.'rlerlndcn konsrr. 21,SO 

llfu!ah.'\bt•. ~l,40 T~nor muganni tamfından 
şııı kdar. 22 l\luııahabf:. 22,02 Haberlf'r. 
%%.12 liıım musiki konM>rl. 28 Aktiinlit<'. 
:?:S,10 Danıı pH\klnrı. 2 l Mıısah:ıhe. 240:J 
l>.mıı musikisi. 

688 Kh7~ PRAH 470 m . 
~l O(lf"ret muıılki,I . 22, 15 Pll\k . 2S,80 

Salon ork.-straııı. 

645 Khr.. Bf'DArt~~TE jjO m. 
19.15 . Pllk. 21 Ml .. J•ol<' Şf'.hrindrn ıınlt

lrn mUll tiyatronun kurıılıHJ gtlniinll t<"!lit, 
22.40 Habnll'r. 23 ~lgan muıılklııl Ye halk 
ıırkılan. 21 Jtajff'rln ld:ırt>!llnd(' oıw.ra or-

ı.ı·.ı.tra .. ı. 

191 J{lız. lll'ııhıchl:uıd8<'ndı>r 15il nı. 

21,11) Dan!I mııtıll•l"I , ... nl'Şt'll h:ıbrrll'r. 

Zıt Halx'rlrr. 28.tll lf:ımlmrı:tıuı tf"nls m(i . 

ııabıı.kalarınrn nf'tlt•f'l.-rl. 23.45 ll:ıhl'rlf'r. 

21,80 Hanıburgtan dıııııı 11111.,IJ<lsl, 
230 Khz. ı.OK..;ıı;ıum·ıw ısoı 111. 

Franııı;o: ak,anıı. :!l .'.!O l'lfıl•. 22 lktı.,11• 
di np,ri~·at. 2'.!,0S \"lyolonsl'I knıı!lrrl. 22.~ 

HahPrln. 2!.40 SMtfonlk lrnnııl'r (l'll\1, ) 
%3,20 Poplllı>r (l'U\'k) • 2-1 • Jlaııs plfıkl:ırı . 

1031 Kb7~ J\Ö~lGSr.1',;RCI 2!>1 m . 
20 XP,l'li bir "ant. 21,10 ı\rlmda,lık ım · 

ati. 22,IO Dan:. muııllclll ""'rl\"at. ~3 Jfa. 
bf"rll'r. :!S.20 ,Jimnn!lllik nıll!!=ıhlrnl.ırı. ııl'tl· 

<'P!ll. 23.:m d.1n~ htı\'ıtlan ,· ı• nrşl'!I mmılkl 

6:;8 \ ' t\'AN \ 507 m. 
20,20 :\lu~lkltll' gillilo; Pli;. 21.SO E\ lllı•rf' 

mrktl.'p lır;lmll bir knmedi. 28.80 lhhrrl!'r 
23,M Kunrtrt konııl'rl. 24,50 (;('('I' lrnrısl'rl 

23,45 Dan!I muırılkl!ll.1 %4 mu~aJuıbf'. 2-t,o· -------- --------
Mıı!!ıth:ıtıf>. 1stanhul yedinci İC'ra memurJu. 

6S8 Kh1. PRAG 1711 m . ğundan: 
:?l !olrııfonlk kon~r. !?2 lıı,fthabe w p 

ııaıre. 28.15 rıak. araya çevrilmesine karar veri-
M5 Khz. Bl'l>.\PEŞ'IT. 6.'Wl rn. 

21 Kilçllk rad~·o th•Rtroııu. t! Dnn!i mıı· 

1111<1 1. 22.40 Ila~rlt>r. '.28 'Rnd~P'"'•fP kon· 
l!lf'r orkr,.lru .. ı. 

191 Kh7'. lll'llt!W'hJand!lı>ndrr l:i71 r>ı. 

21 tı1tlnıhat. '%3,SO Habf>rlf'r. '!~ .4:S Kö· 
ııfg,.bl'rR"tf"n nakl('n nl',,.11 ha,·:ılar \"f" dıtn• 

rnuıılkl!11, 

10S1 Khı. Kl'ı~IG~RF.RG %91 m. 
%0 PIAk. "!0,15 Kotıı 1ıabf>ı1.-rt. %0.%0 

Pllk. :IG,411 Hlkyf'. H .. "41 Pllk. 21 H8"r· 
ler. ıı,20 l'DL tı,U .......... %1,48 

len Yeıildirekte Hoca handa bo-
yacı Hamit Efendiye ait 250 lira 
kıymetinde boyacılığa ait malze _ 
me 5 ağustos 934 pazar günü Ho
ca handa saat 12 de haz•r bulu -
nacak memuru tarafından birinci 
açık arttırmaıı yapılacağı ilan o -
lunur, 

.0648) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Bergama garnizon kıt"a- lstanbul Accntahğı 
sının bir senelik ihtiyacı olan Liman han, ı elefon: 22925 
5200 kilo toz şeker ve 345 ton .----------
saman, 508 ton ot 18/8/934 
cumartesi günii, şeker saat 
10 da, saman 11 de, ot 16 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün miinakasava ho1tirak 
edeceklerin belli sa~tte~ ev
vel Bergama Askeri Sahn al
ma komisyonuna teklif mek
tuplarmı vermeleri. (8) 

(4110) 
• • • 

70.000 kilo Kirazlıda bulu -
nan kıt'at için. 

100.000 kilo Ezine ve Ge -
yik1ide bulunan kıt'at için. 

140.000 kilo Bayramiç ve 
.Ayvacıkta bulunan kıt'at . . 
ıc:ııı. 

:no.ooo kilo yekun. 
~Fırka kıt'atının ihtiyacı o

lan yukarda miktarı ve tes
lim mevkileri yazıh 310.000 
kilo sığır eti kaı>ah zarf usu
liyle 11/8/934 cumartesi gü-
nü saat 16 da ayrı ayrı ihale 
edileceğinden talip olanların 
muayyen vaktinde Bayra • 
miçte bulunan Fırka Satın -
alma Komisyonuna müraca
at etmeleri. 

(6) (4022) 
• • • 

23 üncü fırkanın merkez 
ve Tuzlada bulunan kıtaat 
hayvanatının senelik ihtiyacı 
olan 322,400 kilo arı>anın. ka
palı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 15 A
ğustos 934 Çarşamba gij Ü 
. aat 14 il dir. IsteKlil rin ar 
nameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de tavin edilen 
vakitte lzmit fırk~ satın al
ma komisyonuna müracaat
ları. (13) (4194) 

~ 

lsparta kıtatmın 934 sene
~i Eylülünden 935 ~enesi A
ğustos gayesine kadar bir 
senelik 91 hin ve Elmalı kıta
atı için 934 Eylülünden 935 A
ğustos gayesine kadar bir 
senelik elli altı bin kilo sığır 
eti ihtiyaçları kaı>ah zarf u
sulile münakasaJ'a konulmuş 
tur. Isparta kıtatmm eti 26 
Ağustos 934 Pazar günü saat 
1 O da, Elmalı kıta tının ki ayni 
günde saat 16 da l~parta ·sa
tın alma komis)'Onunda ihale 
edileceğinden taliplerinin Is
parta eti ic;in bin ü<;yüz altmış 
beş lira. Elmalı eti ic-in ~ekiz 
yüz kırk lira temi~atlarile 
müracaat etmeleri. ( 14) 

(41H5) 
İstanbul Tapu J!aş ~1emurlti -

ğundan: 
Aksarayda Hopyar mahalleıin

de Camiişerif sokağında 11, 11 / } 
No. lu bir bap han~ ile bostan 
senet muayene ediJ.mekıizin Ni -
kola uhtesinde olup mumaileyhin 
vefatiyle veresesi namna senet 
ah.-:i için idareye müracaatta bu -
Junulmuş İ.!e de tapuda kaydi ol-

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe ı:ünü saat 16 

da Galata rıhtımından kalkar 

doğru İzmir'e &itler . Bu vapur 

her pazar günü saat 16 da İzmir -

den kalkıp doğru İstanbul':: gelir. 

Trabzon Yolu 
Dumlupınar v~puru 

5 Aguıtoı 
pazar günü saat 20 de Ga· 
lata nhtnnından kalkacak. Gidit • 

te: Zonguldak, 1 nebolu, Ayancık, 

Samsun, Ünye, Ordu, Gireıun, Ti· 

rebolu, Görele, Trabzon n Rizeye. 

Dönüıte bunlara ilaveten Of ye 

Sünneneye uirayacaktll'. 

Mersin yolu 
• •• - .-apuru 
1 DO D U 5Ağuıtos 

p A Z A R günü saat 10 da 

Sirkeci rıhtımında.ı k:ılkacak, giditt' 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodnıdl. 
Radoı, Marmaris, Da1yan, Fethiye, 

Kalkan, Kat, Finike, Antalya, Alaıt· 
ya, Mersine gidecek. DönÜ!le ay11i 
iskelelerle beraber Ta,ucu, Anamur 
Kuıadası ve Geliboluya uğnyacaktı1' 

İstanbul dördüncü icra memııJ" 
luğı.mdan: 

Beyoğlunda Yenişehir HüıeYİ" 
ağa mahallesinin Valide çe!D'ef 
Köstebek sokağında 56 No. d• 
sakin ve elyevm ikametgahı mri' 
hul Yusuf Efendiye: Tami~ 
bedehnden hiasenize mü•~ 
s.t.4 .. r ~'-eky• olan ma• 

ve masarifi icraiye 700 lirani11 
denmesi hakkında ödeme eri 
gönderilmi§ ise de ikametgahl' 
zm meç.huliyeti hasebiyle -,,, 
tebliğ iade edilmi! olduğunl' 
tarihi ilandan itibaren 30 gün f~ 
f ında 934 - 4422 doıya No. '· 
İstanbul dördüncü icra memu~~ 
ğuna müracaatla borcunuzu ~ 
mediğiniz veya kanuni itiraz:•~ 
bulunmadığınız takdirde taki~ 
icraiyeye devam olunacağıd l' 
ödeme emri makamına kairr> " 
mak üzere ilanen tebliğ olu11!~) 

~----------~--(~ 
İstanbul Tapu Baş Menııırlıl 

ğundan: 1. 
Kumkapıda Ni,ancı Mehırı.e' j1 ,a mahalle ve caddesinde atil' 

cedit 23 numaralı yedi adet P~ 
gediğinden münkalip •' tı'I 
131 - 350 hissesi mülkiyet~' JI 
dığı tapu kaydinin tetkik•" ' 

anlaşılnııı ve iıbu 131 hi d 
kimler namına mukayyet olıJ ,.d' 
vakıf defterinde sarahat oh•• .,e 
- d h . •' gın an azme namın• .,ıt ı 

raptı için 1515 numaralık• ;f/. 
kamı tatbik edileceğin~e~i••-' 
hiue hakkmda tasarruf 1~ ;tıı' 
da bulunanlar varsa tarih• 1 
d · 'b · ·· arfıııd~..ı1 
~n ıtı aren o.n gu~ z birli''., 

saıki tasarrufıyclerıyle 
1 
;lı~ 

(5710) mühimme nurr>•r•• _,v 
··r-' tanbul tapu idareıine f11U 

(1~J rı ilin olunur. 

madığından numaralı kanuna-----------
tevfikan senede raptedileceğin -
den işbu yer hakkında tasarruf. 
iddiasında bulunanlar varsa vesa
iki tasarrufiyeleriyle birlikte tari
hi ilandan itibaren 10 gün zarfm
<la 934 - 1805 muamele numara
sı ile İstanbul tapu idareıinc mü -
racaatları. ilan olunur 

(1661) 



Yozgat Jandarma Efrat 
mektebi kumandanlığından : 

1 
Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanahaıo iıteleri için 

1
1turn olaa aıaiıda ciaı Ye mıktarı yazılı "32,, kalem yiyecek 
• 8 · 934 tarihinden itibaren "2011 gün müddetle münakasaya 

~on•uıtur. Bunlardan yalnız ekmek kapalı zarf diğerleri açık 
"tıakaıa uıuliyle alınacaktır. ihale 21 • 8 • 934 Sala günü saat 
011dı Yozıat Jandarma mektebinde yapılacakhr. Talipler ihale 
llbıOnden eYvel ~ô 7,S teminatlarını malsandığına yatırarak ala· 
ctldır1 makbuzları ihaleden evvel komisyona göstermek suretile 
~Uaalcaaaya ittirak edeceklerdir. Şartnameleri görmek isteyenler 
tr röo saat dokuzdan on ikiye kadar Mektep Satınalma riya 
~t~oe müracaat edebileceklerinin ve hariçteld talip 'erc ~artname

rı11 birer nUıb111 parasız olarak gönderileceği ilin olunur. (4227 . 
Aza Çoğu Cinai 

kilo Kilo 
200ooo 215000 
32()()() 36500 

300o 4000 
14000 16000 
2000 2500 
3000 3500 
2000 3000 

13000 15000 
4~00 5000 

2c~:Jo 2soooo 
1500 2000 
2500 3000 
2.soo aooo 
1200 1500 
4000 5000 
2000 2500 
2000 2500 
sooo 6000 
2;00 3000 
3000 3500 

600 700 
100oo 12000 
10000 12000 
20oo 3000 
800 1000 

3000 3500 
800 1200 

50 60 
80 100 

18000 20000 

~ ~-

Ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Tuz 
Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Odun 
MP.knrna 
Zeyf n danesi 
Beyaz pc:;.'11İr 
Zeytin ynğı 

Sa de yağ 
Toz §eker 
Sirke 
Yoğur:t 

Sabun 
Kuru üz üm 
Snlça 
Soğan 

Patates 
Pekmez 
Şehriye 

Süt 
Gaz yağı 
Çay 
Biber 

Kapalı zarf 
Açık münakasa 
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Ankara Yüksek Ziraat 
fnstilOsü ~eUörlüüün~en: 

· O, 1 ı Bcı ıene YUksek Ziraat Enstıtüsünün Baytar, Ziraat ve 
'rk~·ib Fakıııt,lerine meccıoi Jeyli ve ücretli leyli ve D.İhari 
~'lıl'd ve kız hlebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda 

l it: 

'i~t ' : Türk tab'Hından olmak (Ecnebiler hususi talimatname· 
~re. kabul edilir). 

• tıse bakaloryaaanı vermit bulunmak. 
Q!~1 c : l~yli olacak talebenin ya~ı l 7 den aıağı 25 den yukarı 

ıtı 1 k. 

~~1-t~ : Meıleklerioin icap ettirdiii beden kabiliyeti ve sağlam
ttlitrn ~a"kında tam teıekküllü h .. taoelerden ııbbat raporu 

, :e ~ ve •tı tıbıdetnamesi Yermek. 
tttir11ı '- eledıye Yeya Polis merkezlerinden hüınUbal mazbatası 

eK. 

6 2 · E · t lııt'~ f aıhtUye ıirmek iıtiyenler yukarıdıki vesikalarla birlikte 
'•tito,11°~irıfı bir iıtida ile doiruca Ankara'da Yüksek Ziraat 

3 . ekt.SrlDtUne ıöndermelidirler. 
'"~t~ ~racaat zamanı temmuıuu onuncu gününden eylülün 

4 . • .. nane kad1rdır. 
~'ti,· lc!Yrakı tım olmayanlar EoıtitUye kabul edilemezler. Mn
)tııe ett~•.t •e kabul edılen talebeyi iki ay zarfında tekrar mu
'lt S : lırı~, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyaolarıo kaydı ailıo : r. 
~ti J.a, •e ey ~ meccaai talebeden staj veya tıhıil devresi için de 
tt~lrıaet~~· •kültesini bırakaol~rdan veya cezaen çıkanlanlardan 
te~ ll81au Yapılan masrafı CSdeyeceklerini daire EnıtitUnnn vere 

l~l'dir ne7e göre Noterlikten mu11ddak kefaletname vere-
6 •• 

'dil . Vılctand t . t., ec,~ tal b •. am enıkla mOracaıt etmıtler araaındın kabul 
'ile •dilec:lc~· dıploma derecuine n müracaat tarihlerine göre 

l' 1. "»· ır. 
'~b : c.ırııt B . 

d'raı' •.li1t1fer Fakaytar~ .Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
~11 de tılcıb ülteaıaın 1, 2, 3 üncü ıömeıtrleriode mevcut " : ,! e mecburdurlar 

"'tııa ~•at F k . 'il Çiftlitf • Olteıioe ılınacak talebe Anlrarı'da Gazi 
~,,1J.•leb,1e ~~e on. ay ıtaj g6"ceklerdir. · 

9 ~ olırılc 30 ıt~J mOddetin~~ yemek ve elbiıe m11rafları 
l>s 1• • Ocretli 1 1 

hra aylık nrıhr. Harcırah Yerilmez. 
''•dır. ey 1 talebenin Ocreti Uç takıitte ödenmek üzere 

'it ıo. 0 
111 •ib cretli le li 

"11 talıb ~ . talebe tercih olunur. Kıbul tartlarını haiz 
e ıçın miktar tahdit edilmemiıtir. (3704) 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaltôy • Kôpritaşı 
·ı el.42362 - Sirkecı Mühtirdanadt

•--Han Telefon 2274-0 __ .. 

TRABZON 
sür'at yolu 

Cümhuriyet 2 A7u~~:. 
Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lnebo'.u, Samıuo, Ordu, Gire· 
sun, Trabıoo, Rize, Hopaya 
Oönoıte bunlara illYeten Pa
ur, Of, Po!athaneye uğra1a· 
caktır. (4:S27t 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

ÇANAKKALE va..Puru . 
3 Agustoı 

CUMA 1 1 de Sirl"ci rıbtı 
mındın kalkacak. Gidiıte 
lzmir, Antalya, Merai'ne. Dö
nüıte bunlara illYeteo Alanya, 
Küllllk, Çınakkaleye uğraya · 
ca ktır. ( 4328) 

Bartın Yolu 
BUR SA vapunı 

2 Aiuı!os 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıbhmından kalkacaktır. (4329) 

Sahibiı MEHMET ASIM 
Nefriyat müdürüı Refik /- • -·ı 
VAKiT Matbauı - lıtanbul 

15 - V AKll 2 ACUS I 05 1934 .1!!!!!!!!!!!! 

Tt::J Q KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

---,·· --~QA 
BiRiKTiREN 
DAl-lAT --b06Q 

Posta Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünden: 

Baı MüdUrlüğümüze bağlı bütün posta nakliye müteahhitlik· 
leri mahallerince 21/7/93~ tarihinden ıtibıren Yirmi gün müddet
le aleoi müoaka11ya çıkanlmııtır! Talip olanların mahalli posta 
müdürlüklerine veya Ankara Baş MüdOrfüğüoe müracaat etme· 
leri. " 4C60 ,. 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu Kapalı zarfla münakaıaaı 4 aiu•tuı 
934 cumartesi günü saat 14 le. 

35 ton benzin Kapalı zarfla münakasası 4 ağustoı 
934 cumartesi günü ıaat 15,30 da. 

17 kalem boya malzemesi Kapalı zarfla münakaıaır 5 ağuıtoı 
934 pazar günü ıaat 14 te. 

104 kalem eczayi tıbbiye Kapala zarfla münakatasr 5 ağuıloı 
934 paraz günü ıaat 15,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cinı ve miktarları yazılı 
malzeme hizalarında gösterilen gün ve ıaallarde kapalı zarf uıuliyle 
satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek ve almak iıtiyenler her ıün 
ve münakaıya ittirak etmek istiye nlerin de uıulüne tevfikan kapatıl· 

ı mı! teklif mektuplariyle Kaaımpaşa da kain Komiıyona müracaatları. 
(3756) 

l&tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Cıns ve Mevkii Senelık Kira 

D:vao yolunda Sıhhiye Müzeıi alhndaki 150 
No. h dilkkln 
O:van yo unda Sıhhiye MUzesi altındaki 140 
No. ' ı dük kin 
Sultaaabmette At meydanında rski aakeri elbise 
anban alhndıki 6 adet dükkan 

kiraaı müdd,ti 

144 2 sene · 

132 ,. " 

360 3 ,, 
Villyet konağı ile Merkez Maliye Dairesi arı· 
sında bahçe içinde Kapalı kapı önündeki pul 
salıt yeri 200 1 " 

Yukarıda cinı ve mevkileri yazıla yerler bizalarındaki bedel 
ve müddntler üzerinden açık arttırma usulirle kiraya verilecektir. 
isteklilerin 2 l · 8 - 934 Çarşamba gOnü saat l 4 de pey ık çalar ile 
müracaatları: "M.,, (4210 
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.................... .a ........................................ .... 1 Devlet Demir ~oltarı ilanları _, 
Bir elektrik soğuk hava bolabı satın 934 ıeneıi Temmuzu bidayetinden Eylül gayesine kadar mer'i t 

zilli tarifeye tevfikan Devlet Demiryollarında yüz kilometreden f 
meıafeye mahıus asgari yüzde elli tenzilatlı ve bir ay müddetle ııı , 
her gidit dönüt bileti alan yolculara yatak ücretlerinde de yüzde 

alma kararını vermek en iyisini 
seçmek kadar kolay mıdır? 

E VE T ! mi tenzilat yapılacaktır. 

KEL ViNA TOR' u 

Bu bilet hamilleri ıeyahata, bileti aatın aldıkları tarihten itib 
yirmi gün zarfında ba§layabilirler. Ancak seyahat günü biletler gi 
re vize ettirilmelidir. Bu vize biletin bir aylık avdet müddetini~ 
dit etmez. 

Haydarpa§a ile bazı iıtasyonlar arasında tenzilli bilet ve y• 
ücretleri ıunlardır: 

iyice tetkik ederseniz : 
Bunun verdiği faydalar, f aikiyetini 

ispat eder 

Satıt SAHIBının SESi 
Mahalll : 210 iatlklll cad. Beyo§lu 

Posta T elg1af ve Telefon Binalar 
ve Levazım Müdürlüğünden; 

28/7/934 tarihinde münakuaaı icra •e haklarında gayri 
kabili kabul teklif Taki olan 3 m. M. kutrundaki 39 ton sert 
bakar telle bir buçuk milimetre kutrundaki bir toa yumuıak 
bakır tel •e 5000 adet 3 m. M. lik bakır manıonun paıarhlda 
tedariki takarrıır etmiıtir. MeıkQr malzemenia 18 Ajutoı 934 
tarihinde pıurlaiı yapılacağından taliplerin bu baptaki ıartna
meyi görmek için her glln pazarlığa iıtirak için de •ezkQr taritie 
mOsadif Cumarteai 1Dn1l saat 14 de Beyoğlu Poıta T.T. binasının 
3 üncll kahnda Mnbayaat Komiıyonuna müracaatlan. (428-4) 

Deniz Levazim Sahnalma 
Komisyonun.dan: 

18,000 kilo Jat aebze: Pazarlık mlinakaıuı: 6 Ağustos 1634 
.. azartai gU•li Hat 10,30 da. 

45,000 kilo yq ıebze: t'u.arlık mGnakaaaıı: 6 Ağustos 1934 
pazarteıi gllDll ıaat 15,30 da. 

15 Temmuz 1934 taribiade yapılan apk eksiltmeaiade teklif 
edilen fiatlann gali g&rtUmesi reddine karar .erilen yukarıda 

iJCt h ya~ ı iki kalem Hbza biıalarında gösterilen fÜD Ye sa
atte puarlılda ahnacakbr. ~artname1ini glSrmek isteyenler her 
r6n, pazarlıja gireceklerin de o rlln Te aaatlerde Kaaımpaıada 
klin Komisyona mOracaatları. (4313) 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden ; 
Kapalı ıarfJa milaka1aya konulduğu eYvelce ilin olunan 235 

11p arabasına verilen fiatlar haddi llyık görülmediiinden tarihi 
ihaleden itibaren her pazartesi Ye perıembe günleri Hat "J 5,, 
on beıte arabalar, gelecek taliplerine paıarhk suretile ihale 
edileceğinden teminat mektubu TC mal<buzlarile Encümeni Vill
yete Ye tafıillt almak için her gün Ankara Ziraat Mildüriyetine 
mliracaat etmeleri ilin olunur. (4314) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

6507 adet koadeaaer bonııu : Pazarlık münakaHıı : 6 Ağuıtoı 
934 Pazartesi ı•at 14 de. 

24 T~•ma& 934 tuibinde yapıla• kapalı zarf münakasaıında 
teklif edilea fiatlann gali gBrlllmeıiyle pazarlıkla alınmasına 
kdrar Yerilen 6507 adet koadenıer borusu 6 Ağustos 934 tari· 
ıpae rutlayan Pazartesi g&nll Hat 14 de paıar:Jlrla alınacaktır. 
ŞarhaamHİDİ tlrmek İsteyenler ber tün ve pazarlığa gireceklerin 
de teminatlarile birlikte o güa •e saatte komisyona müra· 
çaatlan. (4308) 

Istanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Heki•oğlu Ali Paşa Camii ittisaiindeki harap aebilin mev
cut plln Ye projesiae göre tamiri 20/8/934 tarihinde mllteabidine 
ijıale olu:ıağıadao talip olanların fenni şeraiti anlamak Uzere 
Çumarleıı, Paıarteıi, Perıembe gDnleri öğleden ıonra Asaraatika 
Müzeleri U~um MüdürlDğü Mımarhğına •llracaat etmeleri (4335) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden; 
Zoııguldakta.Jce~if bedeli 22.778 Jira 61 kuruıtan ibaret yapdacak 

tabliıiye mnası inıaatı, kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

la Afuıtoı 934 tarihine müaadif cumartesi günü ıaat 14 de ihalesi icra 

~cafmc!an :~npferin bu baj:>taki proje ve ke~if cetvelferiyle 'artna-

meleri !!i-t'!"!!!ek iizerc Galatad:ı Çin°li nhtım hanmdaki idarei merkezi· 

~e müracaatları. ( 4084) 

nurettln ve Şkl. Ankara 
A. Vetter ve Şk. lzmlr" 

1 LAN 
BeyoğJunda lıti'klil caddeıinde 

441 numarada fapkacı maiaza • 
ımda mukim iken ikametıahı 
meçhul olan Yuvan Voyvodof E
fendiye: Hamdi Mehmet Beye 
olan 500 lira borcunuzdan dolayı 
ve dükkanınızda emaneten bulu· 
nan Unikum marka fapka ütüle • 
me makineıi hakkında aıliye bi • 
rinci ticaret mahkemeıinden iıtih
ıal edilen 8 - 7 - 934 tarih ve 
934 - 93 numaralı haczi ihtiyati 
kararı üzerine mağazanızdaki eı· 
ya ve mezlrur makine ihtiyaten ha
ciz olunup bu haczi ihtiyatin Ü· 

zerine yapılan takibat ve nammı • 
za çıkarılan ödeme emri ikamet • 
gi.hımzın meçhul olmaımdan do
layi bili. tebliğ iade edildiği mü· 
batirin metruhatmdan anlatılmıt 
ve bir ay müddetle ili.nen tebli • 
iat icrasına karar •erilmittir. 
Tarihi itindan itihal'ell<IMl"-ay, •~ 

f mda borcunuzu öclemediiiniz • 
icramn geri birakılmuı hakkında 
bir karar getirmediğiniz ve itiraz 
da bulunmadığmız takdirde ihti • 
yati haciz icrat hacze çevrilerek . 
haczedilen malınız ıatılacağı ve 
emanet makine iıtirdat edileceği 
ihbar ve itirazmızı altıncı icranın 
934 - 3206 numaralı dosyaya 
bildirmeniz hakkında tebliğ ma • 
kamına kaim olmak üzere ili.nen 

I 

tebliğ olnur. (1664) 

Fatih Sulh 8 üncü Hukuk Ha:
kimliğin den: 

Halen Bakırköy emrazı akliye 
ve aıabiye haıtahaneıinde tahtı 
tedavide bulunan Hacı Mehmet 
kızı Huriye hanıma Şehreminin· 
de Uzun yuıufta Hüıamettin ao • 
kağında 23 numaralı hanede mu• 
kim biraderi Ali Ihsan Beyin 
30 - 7 - S34 tarihinden itiba • 
ren vaıi tayin edildiği ilaıi. olu • 
nur. (199) 

İstanbul ikinci icra Memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi 
mukarrer bir adet F ord marka a
çık iki kitilik huıuıi otomobil 
5 - 8 - 934 tarihine müıadif 

·pazar günü saat 9 dan itibaren 
Sultanahmet park kar911ında sa .. 
tılacağından talip olanların yev • 
mi mezkUrda mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat • 
lan ilin olunur. SatJ! bedeli pe-
Jindir. (1660) 

Dr. Hafız Cemal 

Fenipaıa Samsun Ankara 
Bilet Yatak Bilet Yatak Bilet Yutak 

Ocretleri Ocretleri Bcretleri ücretleri ücretleri ücreti t~ 

kuruı Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kurut 
1 4633 1544 5453 1680 2607 704 
il 3362 1184 3956 1400 1896 588 
111 2147 2524 1217 

Adana Eskişehir 
Bilet Yatak Bilet Yatak 

tıcretleri ilcretleri ücretleri ücretleri 
Kuruı Kuruş Kur uf Kuruı 

1 4211 1368 1826 384 
il 3057 1140 1331 320 
ili 1954 858 

Ecnebi milıtabzarat Ye tıbbi ecza kapalı zarfla münika••" 
14 · 8- 934 Salı rünll aaat 15 te idare binasında yapı1acaktı1 
Fazla tafıillt Ankara Ye Haydarpaıa .eznelerinde beşer liraf 
aatılan ıartnamelerde Yardır. (4170) 4S . 

Derince Limanı Tahmil ve tabliyesi işlerinin kapalı zarf 
münakaaaaı 22/Ağuıtos/934 Çarşamba günü saat lSte Ankara 
idare Merkeıinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarp• 
yezaelerinde beşer liraya 1atılan ıartnameierde yaZJlıdır. (4332) 

Yaz .meYtİmİne mabıaa olmak üzere Adapazarından 
darpaıaya ayda bir teneııilh treni iıletilecektir. 

Bu trenler için busuıi ve fevkalAdc tenzilith yolcu tarif 
tatbik olunac•kbr. 

llk tren 3 Aiustos 934 Cuma günü Adapazarından si 
5,45 de hareket edecek Ye Haydarpaıadan saat 17,35 de A 
paıarına d&necektir. 

M&teakip trenler her ayın ilk cuma günleri 
ba~•ket .._.isti,_ • ., 

trenler•~•.........,• t---"-~ıT'---,-o"n-=u"r---.=--'---......... -..~ 

durduğu iıt11yonlardan aatılacakhr. 

Bu tarife mucibince alınacak gidiı - dönüt ücretleri 

Adapazarı· Haydarpaıa 
lzmit - Haydarpaıa 
Hereke • Haydarpaıa 

1 inci il inci 111 ilncll 
ıınıf sınıf ııoıf 
200 150 IOC 
120 90 60 

80 60 40 ,, . 
kuruf • 

Ailelerile beraber aeyabat etmek ıartiyle, beı yaıına k~ 
olan çocuklardan °Bet yaı dahil,, ücret alınmaz. Beş yat•"' 
yukarı olanlar tam ncrete tabidirler. 

Daha fazla tafsillt için gişelerimize müracaat edilmeJidit'• 
(4360) 

latan bu ı Beleo iyesi il6 n ları ,,,,,,,/. 

Emrazı Z6brcYiyc tetkilltı için IUıumu olan 500 şiıe 30; 
bizmojonol kapah zarfla mlinakasaya konmuştur. TaJip ol~ 
ıartname almak iizere Levazım MUdürlüğüue müracaat et ~ 
münakaaaya girmek için de 86,5 lirahk teminat makb'!ıu ~ 
mektubu ile teklif mektuplarını 23/8/934 P~rşembe güoO ~) 
oa beıe k~dar Daimi Encümene Yermelidirler. (4'5 
~~~~~--~~~~~---~~~~~~~~---

S ıbha t ve içtimai muavenet vek~!' 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürliil;Jll 

DCSrt kalem itllfıflr malzemesi şartomesi mucibince açılı 
naka1Aya konulmuıtur. MOoakasa 25 Ağustos 1934 taribioe '° y, 
Cumarteıi gUnü saat on dörtte Galata'da • Kara Muıtaf• 
ıokıjında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde. ~Ot~;' 
komiı1onda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerını ~orl 
üzere Ankara'da Hudut ve S11hiller Sıhhat Umum MU b' 

Ayniyat Muhas~bi Mea'ullUğüne veya mezkur Merkez B•;~SJ 
tine müracaatlar.. (4 

Istanbul Posta T. T. d 
Dahili haıtalıklar· ,.... :iteha11111 
Cuma ve pazardan baJka pnlerde 

:leden sonra saat 21 de 6 ya kadar 
latanbulcla Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı hususi kabinesinde hutalamu 
kabul eder. Muayenehane ve n ,,.,,. 
fonu: 22398. 

Başmüdürlüğün ~ 
Muhtelif eb'atta 4000 adet keıtane telgraf direği 23/ 7 / tıt· 

hinden itibaren kapalı zuf uıuliyle münakaıaya çıkarıhıJJt 1 
olanların kanunen itaıına mecbur oldukları vesaiki haıııile" t 
te ıaat onda batmüdüriyette mütetekkil komisyona ve t':ı'~i~ 
ıörmek için de her ıün tahrirat kalemine mür.acaat eyle"1 (41 Y azhk ilwnetıih telefonu Kaadili 

38 - Be71.n.,i 41.. 


