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. lr'ln - Efgan hudut ihtiltıfının 

hallinde hakem oluyoruz . 1 
Gezinti kuponu: 56 1 

-Yazısı 2 inci sayıfamızda-

Yeni Avusturya başvekili Radyoda 
neler söylüyor? 

Dün bir ilıtiliılci 
daha asıldı 

BUGÜN 

AYI FA 
Askerltk, CiUzel san'atlar, 

Çocuk sayıfalar1 

Radyo proğramı 

Büyükadada neler var? 
Yazan : Selimi izzet 

--------~ 
~ll~Uyllu _______ Yakında ~Şimali Afrikada Türkler 

b k tarihi tefrikamıza Beşinci forma yarın 
Clfhyacağız : 

" Babil Saraylarında 

uA AveİSKENDER Ermeniler · . 
Komünis midirler ? 

Yunan hükumeti Ermeni
leri tabiiyetine almıyor! 

Yunanistanda çıkan iki ermeni 
gazetesi milliyet noktai nazarın· 
dan Yunanistandaki ermeniler 

"VAKIT,,ın tertip ettiği büyük 
gezintiye lftirak etmek için 

bunu kesip saklayınız. 

Sayısı S Kuruş 

......................................... 
VAKiT 

Yüzme Müsaba· 
kaları yarın Mo· 
dada yapıhyor 

Bugün son sayı
famıza bakınız .......................................... 

Küçük san'atlar ve Yunan tebaası 

"Biz de memleketimizde 
l>öyle yapmıy f muy~z? 
Yunan başvekili M.Çaldaris'in küçük 
san'atlar kanunu hakkında beyanatı 

Selfmikte çıkan ( Etnos) gaze
tesinin bir muharriri Yunan başve

kili M. Çaldaris ile bir mülakat 
yapmış ve bu mi.ilakatta Türkiye · 
de küç.Uk sanatlar kanununun tat
biki neticesinde lstanbuldan gi t
meleri mevzuu bahsolan Yunanlı
lar. hakkında mütaleasmı sommş 
tur. :M. Çaldaris şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- iki sene evel Ankaraya gitti· 
ğim zama'n b~ ~ususta teşebhüsat· 

ta bulunmuştum . • Mevzuu bahso· 
lan kanuni tedbir yalnız Yunan le· 
baasma mahsus değildir . . Tekmil 
ecnebileri alakadar eden bir ittir. 

. Bugün her memleket milliyetçi bir 
siyaset takip ediyor: Bir ta~nn 
sanatları kendi vatandaılarına 

hasrediyor. Ben hu mesele hak
kında bizzat Türk Başvekili İsmet 
Pa§aya geçen sene olauğu gibi bu 

Dc, :ımı 10 cu :ı \lfa ııı n 4 üncü sütununda 

. 

. Ç_JplakJar· CeriıiY~tinin: 

. : : lstanbuldaki" az.ası! •• 
meselesiyle me§gul olmaktadır. 
Bunlardan "Aramazt,, gazetesi Dolikis Efendinin karısı mahkemeye müracaat etti, 

l:> ~ - .._ - _ ~ şöyle diyor: "Ben bu adamla yaşeımam! ,, diyor 
~al'ltn . - -~ ..,...,.,...,,-- =- -,_~-....:.- __,.____ 

carıyelerinc at koşturduğu Pcrsepolis sarayında yüz direkli salon "Her vakit söylediğimiz gibi bu 

'"&il :·-····· .. ······................................................................. gün de tekrar e~1iyorukz ki hermeni r-
'~" İ' in i Yeni tefrikamızdan bir parça: milleti, ermenı ere artı er mil-

9Unıeri i" ... Dara, sevgilisinin yüz direkli salonda at koıtur- Ietin kapılarını kapadıkları bir za-
• • • i ciuğunu uzaktan seyrederdi. (Ardo) iıundağa kaldı- manda onları Yunanistanın daı 
~S irıldığı gündenberi hükümdarın gözüne uyku girmi- topraklarına kabul eden asil Yu-

'"" 'lsır i yordu. Büyük salonda yüksek sütunlar arasında nan milletine büyük bir minnettar· 
lıııı.1' 1~1 akıl· iaünlercc onun hayalini gördü ve §akrak sesini iıitti. ~ • lık hissetmektedir. Bu hareket, 
.. _" daardu. :o. ne güzel, ne sehhar bir kadındı .. ! Dara bir gün 

h.. bir Clıfk ~ha11a kumandanını çağırdı: "Etraftaki bütün or- ermenilerle Yunanlılar arasındaki 
"'''-c:e, ~manları yak:ıcakıın. Taıpa! Sevgilim üçgüne kadar kardeşlik duygularını kuvvetlen· 
• ası ibulunmazsa, Babilin albnı üstüne getireceğim .. An- dirmİ§tir. 

• • !lıyor musun? •... ,. Başlangıçta Yunanistana yüz 

~ehz· R.o .... m·····a--n .. ı·m--........ ,-Z-l_ .. __ S_a ... bır_s.-ız ... lık·--la--·· bin ermeni hicrebt.etti;v fakda~ az 
•& ,. sonra bunların ır çogu ığer 

B k l 
memleketlere ve yahut ermenitana e e l/ in i Z avdet etmitlerdir. Halihazırda 
Yunanistanda valnız otuz bin er· Sağda Dolikiı Efendi, solda Madam Do likis ve avukatları mahkeme kar.§ııında 

...................... .;. ••••••••••• ~; Beyoğlu Sulh Hukuk mahkemesinde görülmekte olan bu garip mevzulu duaya 
(Devamı lOncu sayıfanml üncü aUtununda ,t ait yazı üçüncü sayıfamızdadrr. 



lngiltere müdafaaya hazırlanıyor 
Iran-Efgan hudut ihtilafının hallind4 

Müdafaa komitesi mü
messili qarın Avustu

ralqaqa gidiqar 
Deniz, kara ve hava sevkulceyş meseleleri 

üzerinde görüşülecek 
Londra, 8 (A.A.) - imparator- da, Avusturalyada, yeni Zellen· 

luk müdafaa komitesi nezdindeki dada ve Kanada da yapacağı mü • 
kabine mümessili Sir Maurice kalemeler müıtesna bir ehemmi • 
Hankey Avuıturyaya gitmek üze- yeti haiz olacak ve bütün askeri 
re cuma günü Londradan hareket bahri ve havai sevkulceyt mesele
edecektir. Mumaileyh, Victoria }erine temas olunacaktır. Bundan 
hükUmetinin yüzüncü yıl dönümü caıka geçenlerde Fransız erkanı 
mera iminde hazır bulunacaktır. harbiyei umumiye reisi ceneral 
Sir Hankey bu vesileden istifade Veygand ile İngiliz bahriye nazırı 
ederek İmparatorluğu teıkil eden l C\rd Hailshamın mütekabil ziya -
muhtelif hükumetlerin merkezine rı-tleri neticesinde İngiliz ıiyaıeti· 
gidecek ve dominyonlarm mü • nin aldığı yeni !ekil de tetkik olu
meuilleri ile imparatorluğun mü- nacaktır.,, 
dafaasma müte ik mühim mese· Daily Mail gazeteıi de diyor 
leleri müzakere edecektir. ki: 

Sabah gazeteleri bu hadiseye 
cararlı mahiyet vermektedirler. 

Londra, 8 !A.A.) - Sir Han • 
keyin Avuaturalyaya Beyahatinden 
b'ahıeden Daily Herald diyor ki: 

"Sir Hankeyin cenubi Afrika -

"Sir Hankey Londraya ancak 
bu Benenin nihayetinde veya gele· 
cek senenin baılarmda dönecektir. 
O, zaman seyahati ve itlirak et
mit olacağı müzakereler hakkında 
mufassal bir rapor verecektir. 

Gazi Hz. 
M. Hitleri taziye 

buyurdular 
Ankara, 8 (A.A.) - Relalcumhıır 

H&ıretleri Marepl Fon lllndenbtırgun 

,·etatı mUnasrbctlyle Alman dcvlf'tl relııl 

:'\I. HIUere a ağıdakl telyazııını gönder· 
ml~erdJr. 

BUyUk devlet resinin vefatıyle pek 
mUtcclllm olarak en samimi ta:z:lytle.rlm· 
I<·, Türk! ınWctlyle beraber AlmllJ1 mll· 
Jetinin bu matemine uami Iıtırak ettiği· 
mi ı.atl devletlerine arz l'e ifade ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 

. hakem oluyoruz .. 
Ankara, 8 (Hususi) - Afganistanm Ankara elçisiyle görü§l. 

Elçi, İran - Afgan hudut ihtilafının mahiyeti hakkındaki sual 
cevaben dedi ki: . 1 

"- İran ve Afgan iki kardeş millettir ve her zaman birbıt 
nin saadetlerinden mesrur ve f elaketleiden müteessir ka hrlar· 
iki kardeş .milletin münasebetleri derecesini ve mahiyetini anlı 
mek için uzun bir geçmişe gözlerimizi çevirmekliğimiz lP.znrı Sf 
Bu iki millet asırlarca beraber ya~amışlardır. Sazan lranın }. 
nistana ve hazan da Afganistanm Irana hakim olduğu devirler 
mu§tur. Çok büyük muısibet ve felaketlere katlandıktan aonr• 
tikli.Herine kavuşan ve bunu muhafaza etmek için her müşkili 
alan bu iki millet arasında zuhur eden ihtilM, a~la izam edilıtl 
değmiyen bi,- şeydir. . 

Münaziünfih olan mesele Muıni.bat nam:ndaki mahallin aid1 

keyfiyetidir. Muaaabat ötedenberi Afganiıtanm elindedir. ı 
;'\I. mucr tu cevabı göndcrmı,ur: hükmeti son bir kaç sene zarfında burasının kendisine ait ol~P 
Türkiye Relslcumburu Gaı.I Mu tara nu iddia etmektedir. Bıiz bu ihtilafın halli hususunda To 

l{cınaı Hnretıcrıne. Cumhuriyeti hükumetinin hakemliğini teklif ettik. lran hül<~ 
A~KRA ~ 

Alman milletinin, ~k mübccceı de,·- bu teklifimizi kabul etmek suretiyle hüsnü niyetini gösterdi. 
ıet reisi Fon Hlndcnburgwı dyaı dolap· de hariciye vekiHmiz Faizi Mehmet Han ve lran sefiri kebiri }. 
llcı duyduğu derin yuı, zati dnlctını- lsfendiyari görüımüıler ve bu hakemliği bir kuarnanıe il~ ıe 

:ı:ln \'C Tilrk mlllı-tlnln pnylaımasmr gils· 
terl'n yürekten ıilzlerl ıçın, zatı de,·ıet- etmiılerdir. Biz, Tiirkiye Cumhuriyeti hükumetinin bu husuıtl 
ll'rlndeıı, Releh Jıük~mctinin en samimi receği kararı kabulde tereddüt etmiyeceğiz. Meıelenin adilr.nt 
tC1Jl'kki.irlt>rlnl ıuttcn J(abul buyurmam:ır her iki tarafın memnuniyetini mucip bir •ekilde halledilecegvint 
tiri\ ederim. :ı 

niiz. Bu münasebetJe şunu da söylemek isterim ki biz Türk f11 

tini yegane dostumuz addeder ve onun ilerleme ha.mlelerini b 
Hıı.rlrho Vekili Tevili• RU:ıtu Bele· bir dikkat ve alaka ile takip ederı'z. Öyle zannedı'yorum ki b fendi "" \'On Neurath arasuıda ııu tel· 

Adolf Hitler 

gmflar teati edlhnI:ıtır: bu ihtilafta Türkiye Cumhuriyetinin hakemliğini iatemeklii, 
Dellet reisi ~larep.1 HlndC"nburg·lln yalnız Türkiyeye kar§ J olan meylimizi değil, ayni zamanda ı 

vefatllle Almanyanın dutar olduğu elem· c' 
den on derece mUtees ır olarak ta:ılyct- Şark milletleri ar.asındaki .kardeşlik bağlarının kuvveti der 
terimi Ye derin sempatlmln mütccnlr gösteren özlü bir misaldir. uzak ~arkta hadiseler ::::::::•::.~.:::!:'..,..."'mu.,.,,._ Afgan - Sovyet Rusya münuebetleri her gün bir daha ıi~ yt Dr. Tevfik Rüttü kuvvet bulmaktadır. Bu ayın ııonlarında Kabilde küşat edile' 

Şimla, 8 (A.A.) - Röyter ajan· 
11 muhabirinden: 

400 Çinli ve 2 bin müslüman 
aaker Urumçi sulh komisyonu reiai 
jeneral . Kungşenhanın kumandası 
altında Kaıgar kasabasına girmiş· 
lerdir. Tungan asilerinin mağlu · 
biyet ve ricatlerinden sonra, bu §e
hirde, vaziyet güçleJmİ§ oldu· 
ğundan, Kafgarm bu suretle i§ra· 
li, lngiliz konsoloshanesini ferah
landırmııt}r. Aradaki fa11la eana-
11nda, bazı hırsız makulesi, İn · 
giltere konsoloshanesini bile soy· 
muılardı. 

Çinlilere yardım eden beyaz 
ruslardan müteıekkil ba,ka bir 
kiıvvet de Akıu ve Masalbaııa ı 
gelmiıtir. Yakında Ka!gara tay· 

yarelerin de gelmeıi beklenmekte- lan beynelmilel e§ya sergisine Sovyet hükv.!lletinin azami bir 
Türkiye Hariciye Vcklll J>oktor Tel'• . 

dir. ilk RUıJtu Beyefrndl Baı.rtterlne. yasta iıtirak etmesi bu münasebetlerin güzel ve canlı bir niı 
Çinliler Y arkent iıtikametinde A N K A R A sidir. 

demiryolunu korumak üzere kü· Alrnanyanıtt a.11
" z.ıyaına hararetin Afa-aniıtamn dahildeki inkiıafı fevkalade ~urette ilerleme 

~tırıaklnlrn d&.lr ti'!alJ)·dkllr ııöı.lcrd.-n ~ıf 
çük karakollar ikame etmi,Ierdir. dolayı sıunınır t ckkUrlrrınıın kabuJUniı Bu giditle 'Afgan, • doı'tlarını pek yakınd_a ?1em~un eClecek 

Jeneral Kungfenghan ile müs • ıatı dc,·tetıcrın~n rica cılcrım. mal noktaınna varmış bulunacaktır.,, 

lüman askerin kumanda heyeti a· Reich nazırı Baron Valiler arasında yapılacak delrişiklik 
rasındaki ihtilaf emarelerine rağ · Von Neurath 6 
men vaziyet §İmdilik istikrarını Ankara, 8 (Husuıi) - Bazı .,raliliklerde yapılması bekle11 
muhafaza ediyor gibi görünmekte· ği,ikliklerin ali tasdika arzedileceği tahmin olunuyor. Söylet' 
dir N f M ı· y k•Jl • ne göre, Ordu valisi Adil Beyin tekaütlüğünü istemesi 

. a ıa ve a ıye e ı erı 0 d B 1 1 .. Aı· Rı B 1 G. 1· · s l'h C'I 
Kalküta, 8 (A.A.) _ Mahalli El.... • • "J ~ uya o u va ısı ı . za, o uye .. ır~su~ va ıaı a ı . ,

1 

b. b · t' k d .. 11.h azıze gıttı er Gıresuna İstanbul beledıye reis muavını Hamıt, belediye re•' ır ayrama ıf ıra e en muse a 
150 .. ı·· Kalk"t d 20 ·ı Ankara, 8 (A.A.) - Nafıa ve- vinliğine Beyoğlu kaymakamı Sedat, Vekalet emrine ah11J11' /. 

mus uman u a an mı 1' M 1' kT F B k lT . s· r . A bd ~ 
mesafede bir polis karakoluna hü- kili A ı ve a ıye ve ı ı uat ey· açılan Çan ırı va ı ığıne ınop va ısı a ülhak Hakkı, Açı ~' 

h efendiler bu akşam saat yirmi bir· Burdur valiliğine Ankara belediye reis muavini AdH Beyleri!' cum temif, binayı ta rip ederek 
de Ankaradan Kayseri - Niğde leri kuvvetli bir ihtimal dahilindr dir. karakolda bulunan 3 polisi yarala· 

i111flardır. Hücumun sebebi, meç- -Adana - Fevzipa§a hattiyle ve E k" h" b . .. . . k . k - ~1~ 
hususi bir trenle Eli.zize mütevec· S ışe ır orsası ~ungercılı şır etıys huldür. ı· ,_, 

Musolini ltalyan filosunun 
manevralarında bulundu 

cihen hareket edecek ve 10 ağua - ta ımatnamesi faaliyete geçecer ~ 
tos saat 16 da Elazize muvaslat Ankara, 8 (Hususi) - Eskiıe- Ankara, 8 ( Huıusi) / 

1. ki d' hir ticaret ve zahire borsası tali· I ey ıyece er ır. . . kaç gün evvel buraytl 1,~ H tt l asım O gu .. n matnameainı·n bazı maddeleri d - .-.ıı a ın açıma mer ı l l b l I' . k t' , .. 
Gaeta, 8 (A.A.) - Bıı.hriye m üsteıarı ve erkanı harbiye reisi ile 

beraber M. Musolini dün Pola kruvazörüne gitmittir. Orada har
biye, hava müsteşarları ile faıist fırkasının u.mumi katibi kendisini 
bekliyorlardı. 

M. Musolini Gaeta açıklarında 40 parçadan mürekkep birinci ve 
ikinci filoların manevralarında hazır bulunmuttur. Filolar iki kıs
ma ayrılmıtlardır. 

Manevralardan aon.ra M. Musolini iki filoyu teftiı etmiştir. 

Delice bir silih yarışı! 

1 k g-,· .... i. Yen'ı ·~kle «öre lüzum gö• 1 an u aman tır e 1 ,,,, yapı aca tır. ,.l ,. o ıw·. 

G •• ı J rülüne borsaya simsarlardan baı · Hamdi Beyle görüştüm. Jecl• 
ureş~erue ka dellallar da tayin edilebilecek. ketin tasfiyesi hakkınd• ııı' 

kaybettik J tir. Simsarların borsaya kayt ve "- Şirket heyeti urt'11 el~ 
Moskova 8(A.A.) _ _ Hususi kabulleri aboneler miıilli yapıla - bu ayın 12 sinde toplı.11~11 

' b·td' · caktır. Borsa heyeti, İstanbul T f' · · ·· k" Jdılg ı:i spor muhabirimiz ı ırıyor: as ıye ııı mum un o. ;ı 
Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri borsa heyeti gibi intihap tartlarHe dar çabuk bitirilecektır· e ;ıı 

·1 k i ··tf ıı ittihadı milli güre! takımı ile bu - seçı ece t r. ondan sonra mülhak btJ Jo 
gün yaptığımız müsabaka 4-3 Tayyare cemiyeti dare edilecektir. Tasfiye ~-
mağlubiyetimizle neticelenmİ§tir. müfettişleri çalışıyor siyle hiçbir memur - .. · ·j~1'el 

GüretÇilerimizden yalnız Ço· Ankara, 8 (Hususi) - Tayya- yacaktır. Süngercilil' f ~ 

1934 Denl•z k f J v ban Mehmet ile Mustafa ve Abbu re cemiyeti müfettiılerinin iıtira - · · · 111ul' On eraslnın top anacagı zamnamesinin tasdikı ,. ~ sayı hesabiyle galip gelmitler, er kiyle merkezde yapılan toplantı r ~ 
bile şüpheli••• • çok güvendiğimiz Saim ile Ahme.. çalıtmaları devam ~tmektedir. Ça· bitmek üzeredir. Bir 

3 Şi' 
tutla mağlup olmutlar, Hüseyir lıf.malarda viliyetlerde~i cemiyet faaliyete batlanaca1.ktı~:r. 'f~ Londra, 8 (A.A.) - Timeıten beı büyük deniz devletine ihtiyaç ile Adnan sayı hesabiyle yenilmiş· mesaisine ait raporlar tetkik olun- sermayesi 100.000 ırl' ff1'J1 

IOnr:a bualin de Daı·ty Herald ga - ları nisbetinde İstedikleri kadar l d' ld •t'b u .. o"er .11~ 0

.. • tt b 1 1 er ır. maktadır: Rels Fuat Bey yarın eve en 1 1 aren 5 r:1 ~v 
zotesi deniz silahları meselesini ıntaa a u unma arına ·müsaade ,,,,_.,,m .... ıı•mııııuıııu11111111-ıı•"'""'"'""""'"'"'"'"'""'" ... "'... Ankaray~ gelecektir. larında tetkikata bııttarı 0e 
mevzuu bahısederek diyor ki: edilmesi derpiş oluyor ve muayyen dünya delice bir ıilah yarı, siya · gelecek seneden itib:ırell·}ı•'I 

Deniz müzakereleri bir cok bir devre için alakadar devletlerin ıetinde ısrar ettikçe münaif hiç bir Belediye intihabı . hazır- ;stı 
1 . lıkları ı"lerlı·yor ram dahilinde sünger müıkülatn uğramaktan hali kal- ilan ettik erı programı attırmaları fert Japonya ve Almanyanın mü· lecektir. 

mıyor. Bu mü§külat öyle büyük- için bir itilaf akdi teklif ediliyor. savat haklarını inkar edemez. Anl<ara, 8 (Hususi) - Beledi· • • ıettf 
tür ki, Londrarun salahiyettar Binaena!eyh konferanıın toplan - Devletler müşterek emniyet siste ye intihabP.tına ait hazrrlıkJarm · MuhafızgÜcÜ btS1.~ diİ 
mahafili önümüzdeki sene zarfın - maaı ve yahut hakikaten mühim mine iltihak ve mütecaviz milletir ilerlemekte olduğu hakkında Da - \ k ya dofl 

1 k 1 ·ht' 11 · · · · hh d·kı · h'l' v kAt · ı l' '"'0 ara ..,. .. ,w' da içtimaı mukarrer o an onfe - bir itilaf ak<lo unma11 1 ıma erı teczıyesını taa üt etme ı erı ı ıye e a etme rapor ar ge ıyor. _ 
1 

u ffl 
ransın toplanamıyacağmdan endi- evelkinden daha çok zayıftır. Ja- müddetçe herl<esin bizzat kendi mıı olan yerlerde gene bu tahri · Ankara, 8 (A.A·>. rıııı"ıJ 

l hı kı'f d'l · d f · · b'"d' · .. 1 "' ...ı '' f l 'klet t tanı hır f•1 ıe ediyorJnr. Deniz si a armm ponya kendisine te ı e ı en nıs- mu a aasını temın etmesı ta n ır. rıne gore o acagınnan nu uau ar • sı urunu rJııh" . e 
azaltılması veya hiç olmazsa bu - betin Japonyamn §erefi ile müte · Felaket ıuradadır ki, hiç. bir dev- mış olan yerler de gene bu t!'\hri· yetle başarmı~ o1~o fehtil1'11 

~ünkü seviyelerinde muhafaza e - nasip olmadığını ileri sürüyor. Al· Iet ailih yarışını arttırmaksızın re göre yapılacak, aza adedi Brt- bisikletçileri buglln 
dilmesi mevzuu bahsolacak yerde manya bu teze dünyayı alı,tırdı ve kendi miidafaaıım temin edemez. tmlmıyacaktır. mi~lerdir. 



.... ARETLER 

Y~T-P~"iitikası 
tonıobil ve tren 
Al\adoJ 

İııd ~nun ortasında, kıyısında, 
ıtıııı ku e, 1•laıyonlann yanında ıaraj· 
'-~ L~l\n otomobil ve otobüsler rö· 

c u;star .. 
Çok def 

!)bit " ucuzluktan bahsederler. 
~ veya otobüs seferlerini tren· 
td •!ten daha iyidir diyenlere teaa· 

trııniz 
~ . 
~a, arpacı ve nalbant dükkin· 
I' •rtarak ya!ıyan yaylı araba!ar1n 
Oto},·· 

.~ bt us, ve otomobil trene baJlı 
St r rakip olarak tutmak istiyor. 

)~ ~rdenberi de Anadoluya bir 
ll Y_on, otomobil, otobüs 11rf bu 
a lll"tni ıtir. 

l' •• "' 
teııe .... ·· • 11 d b"' l 1 ·• 1 uvazı yo ar a oto uı e yo · 

lıi~ll'ıenin ne kadar müıkül bir ıey 
1 ~ u anlatmak için kestirme bir 
)~1ılır. Bir kere otobüsle, yahut 

~il~ a, hatta otomobiJle uzun bir 
,... Yapın.. Eğer başınız pat!ama

·~udunuz hurdahaı olmadan İs· 
)~ Yere varabilirıeniz kendinizi 

' 11 en bahtiyar insanı sayabilir· 

~~, . 
~ c bu kadarla kalsaydı, eğer bu 
~ h"~ bu kadarla tamamlansaydı. 

ır •e - 1 ~ , .. .. 
% Y soy cmege :ıuzum gcırmez· 

t,~t.... .. . il d k l.,. ... ya ınuvazı yo ar a amyon, 
\1'\ ~e. ~tomobil ıen·iıleri mütema· 
~ Ilı ıktisat davasını harap eden 
~zıddına işliyen bir müessese 
~ §tll'. 

. 'd~fa otomobil, otobüs İşlemek 
) ~ka memlekette bir ithalat ye · 
~ ~ ~da getirmeğe mecbur olu. 

hır, fakat, batıboı otomobil, 

~ ~ , ot.obüs serviılerinin hesap· 
tı. '\~ ız bır halde memlekete neye 
' tunu anlamak hiç te güç de· 

~4lt" \, 
\ d uf . u ırıalı:inelerin ne amortile-

e aı:derj h d'I · d -'ld ' er 1 b. esap e ı mıı egı a.. 
l ,e ıfd·~ · 

İii ıgıne yapılmaktadır. A· 
drıe, ha ıbozuk ıeferler memle· 

ti~lf~ıya bir hayli rakamların a· 

~ tııne de sebep oluyor. 
~llerin 1 .. ı · t 
~ arzu anna gore p anını a· 

" bu kazanç milli hesaplar namı· 
~dır 

\ıı . 
ııt•rın •. .. • • ki 
İlk onune geçmek açın il a 
~tt t~dbir yolculuğu ucuzlatm:-k-
t"if'kirn Devlet Demiryollan ida· 

tleri u ' k . 1 tt cuz atma suretıy e bu· 
~~ l\r~ıştır. 

•t hun k:.1:· 
Oln- u an sanmıyoruz. Kam-

" -.oobiti t b" .. J k ıooJirı ' o o usu mem e et nak· 
~ ll(•ıı d ( k1.1ıı " a aydalı bir unıur o· 
t • llntnak · • içirı.d ıGtıyoruz. Onu mcm· 
blı- h c 8Ynklarına köstek vurul· 
~~ •:rva 'b' 
'q t~rtı· n gı ı hl\p$elmek akh-

~tt 1Yor. 
1\ ıı-...ı l . 
"~ cı:nın edilir? 
ı.. .• ollarına .. . 
~y0.,. muvazı olan hatlar· 

tı._ • ., ot b" 
··<ı:ııed 'J • 0 uı, otomobil nakliye-

' ı •t .. Ot • dttıu •• omobıl, krunyon, o· 
" . l')'olun l t •tı-. l a arnud yoJlardan eı· 
~ -na • 

ı... · hiit'" rı ııtaayon!ara taıırlar. 
~ •~ un nakr ll\i "ılıı,1 ıye vaaıtalan arasın· 

, 1 olıı ltıa ve milli it birliği temin 

):: İtin~·e d~er. şe~de olduğu gib; 
, ' lıt ih hlç blr kuvveti mana· 

tnal edeceğiz, ne de iı. 

Sadri Etem 

Çıplaklar Cemiyetinin Istanbuldaki 
azası Dokilis Efendi mahkemede 
Karısı " Ben bu adamla yaşayamam, çocuklarımı 

versin, ayrılalım! ,, diyor 
Dün Beyoğlu ıulh hukuk mah ·r cukları arasında tatbik etmesin=j 

kemeıinde, memleketimizde !İm · MaJam Dokilis bir ahlak meseles· 
diye kadar görülmemi§, garip bir telakki etmekte, bu sebepten ko· 
davaya bakıldı. casmdan boşanmak istemektedir. 

Davanın fayanı dikkat hüviyetini Çıplaklar cemiyeti mensubu, Do· 
öğrenenler, gerek davacı ve ge · kilis efendi şöyle diyor: 
rek dava edilenin taraflıları, daha "Muharebeden soma sıhhati
mahkeme salonu açılmadan gel· miz, sanılmıştı. Çocuklar hasta· 
mı!, koridorda bekle§iyorlardı. lıklı doğdu'. Madam ve ben de 

Pariste "Isparta klübü., adiyle zayıf düşmü§tük. Sıhhatimizin 
tanınmış bir cıplaklar cemiyetinir. iadesine çabalarken, bu yolu seç· 
mensubu, k~rm tarafından dav2 · t~m, tecrübesine giriştim, netice · 

d.1. k d b karar·. sınden memnunum .. e ı ıyor, a ın o~anma 

verilmesini ve çocuklarının kendi· 

sine terkedilmesiyle beraber na 
faka bağlanmasını iıtiyordu. 

Dava edilen, elektrik Jirketi 
şeflerinden ve Türk tabiiyetinder 

Dimitri Dokilis efendidir. 

Biri dokuz diğeri on üç yaşla · 

rında iki erkek ~ocuğu bulunar 
Dokiliı efendi, 50 . yatındadır. 

Mensup olduğu cemiyetin nı· 

zamlarına göre, yalnız sıhhat e 

sası üzerine müstenit bir haya' 

programı kurduğunu ve 1933 se · 

nesindenheri bilfiil bu prograrr 

icı.batım tatbike batladığını ıöy 
Ii=yor. 

Ancak, koca.ının, bu sıhhat 
programmı, evinin içinde ve ço-

,._tt:1ttt'""'"tnll1tt1ıııınınımı""nt .. wııı ıın.111n"ın1111utıınıt1111 .. nı""m"ıı•tlll!I! 

''Çıplaklar klübüne 1933 sene · 
sinde resmen girdim. Fakat daha 
önceden o fikirlere sapmış bulunu· 
yordum. lşrktan , havadan Vf! 

sudan, deri vasıtasiyle, bütün ci· 
bazımı f aydalandırıyorum. 

"Çocuklarımın terbiyesine e· 
hemmiyet vermem ve bunun için 
de bir uıul seçmem )azım geliyor· 
du.. Nihayet bu 11hhat yolunu 
buldum. 

"Fakat bittabi bu şekiJ. birden
bire tatbik edilmez. Yolu vardır. 
İnsan, vücudunu birdenbire açı· 

ğa arzederse ölür. Ben timdi ken· 
dimi çıplaklığa alıŞtırdım, bir kış, 
sıfırdan &§ağı hararet beş derece • 
de iken, kar altında durabildiğimi 
:bilirim. 

birlikte bu yeni eve taşınmağa te · 
şebbüs etmiştir: 

"Bu, yeni evin bir odasını jim 
nastik salonu yaptım,, diyor. 

Dokilis efendi dün mahkemr 
salonuna eflatun renkte, yakası a· 
çık bir gömlek ve gri ~antalonla 
gelmişti, ceket giymemişti ... Sü -
kunet1e dolaşıyor ve ikide bir pen· 
cerelere bakarak havanın sıkılı· 

\. k 'k ~ d' ğından, sıca tan şı ayet e ıyor· 

du. 

Mahkeme salonunda, Dokilis e· 
efendinin karısı madam Dokifü 
de iki çocuğu ile beraber bulunu 
yordu. 

Madam Dokilis pek müteessir 
görünmekte ve beyaz bir mendille 
ikide bir gözlerini silmekteydi. 

Madam Dokilis, kocasının ifa
desine göre 44 • 45 yaılarında ka
dardır, siyah bir elbise giymi~ti 
Halinden bir yorgunluk seziliyor· 
du. 

Yanından hiç ayrılmıyan ve 
garip garip bakışı-.n çocuklarından 
birinin adı Heraklis, diğerinin' 

Vasostur .. 

Muhakeme, saat on beş buçu 
ğa doğru başladı, madam De>koli · 
sin isteği üzerine celse gizli olaral 
cereyan etti. 

Terkos suları 
gene kesildi 

"Karım çıplaklar cemiyetinde 
aza değildir.,, 

ttlmft•l'llRWHNtMHrmtnnwnmawmııtı#44 A a 

T erkoı ıuyu iki günden beri ak· 

mamaktadır. Bunun sebebi ha· 
vuzlara giden ana borulardaki ta · 

mirattır. Suyun bugün akıtılma· 

sına ba§lanacaktır. Unkapanınc1 

oturan halk belediyeye müracaat 
ederek bekçilerin, kırk çeıme su· 

yunun musluklarını zaman zamar 
kapadıklarını söylemiıler, bu yüz· 
den halkın bu sıcaklarda suıuz 

kaldığından bahisle fikayette bu . 
lunmuılardır. 

~~----0--------

M at buat umum müdür-
lüğünde mütercimlik 

Matbuat umum müdürlüğünd€ 
münhal bulunan bir müterecimlH 

için dün Halkevinde müsabake 
imtihanı yaptlmt!hr. İmtihana o 

tuz ~ti girmi,tir. imtihan evra· 

kı Ankarada tetkik edilecektir. 

Paris çıplaklar cemiyeti azası 

Dokilis efendi, şimdi 50 yaşmdP 
olduğu halde, 40 yaşında bir adam 
gibi olduğunu söylemekte, geçer. 
sene Suadiyede gençlerle birlikte 
bir ko§uya girmiş ve üçüncülüğü 

kaza.nmıf .. 

Dokilis efendi, çıplaklar cemi · 
yetinin lstanbulda belki diğer aza 
ları da bulunduğunu söylemi§, fa. 
kat biribirlerini tanımadıkları için 
bunların kimler ve ne kadar ol· 
duklarını söyliyemiyeceğini ilave 
etmi§tir. 

Dokilis efendi, tuttuğu yaşama 
yolu hakkında hararetli şeyler söy
lüyor, fakat bizim umumi maaşe. 
ret kaidelerimize aykırı olan bu fi
kirleri okuyuculara bil~irmekte 
bir fayda ve lüzum görmediğimi· 

için işin yalnız havadis tarafın· 
kaydetmekle iktifa ediyoruz. 

Dokilis efendi, son zamanlardr 
Bebekte bir ev tutmuş ve Bakır 
köyünde oturdukları evden heı: 

Belediye 
tasdik 

bütçesi 
edildi 

Belediye bütçesi yüksek tasdik 

ten geç.miş, ve dün belediyey< 

gelmiştir. Yeni bütçede üç küçül< 

tahsil şubesi lağvedilmiş, yeni ih· 

das olunması teklif edilen bazı 

muhabese memurlukları kabul e· 

dilmiştir. 

~------vı~------

H as eki hastanesine ilave . 
edilecek pavıyon 

Haseki hastahanesi yanındak' 
bir iki arsanın istimlakine yakındr 

başlanacaktır. Bu arsalarda yen: 

bir pavyon yapılacaktır. Bu pav· 

yon yapılınca Haseki hastahanesi· 

ndeki cerrahi kiliniki Gure· 

ba hastahanesine kaldırılacak, ye· 
ni pavyon ile Nurettin Bey pavyo· 

nu, doğum kısmı olarak, kullanıla· 

caktır. 

ı 
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SOHJJE1LER ..... .. ...... 
ihtikar ve pahalılık 

lstanbulda, etin kilosu altını§ kuruı, 
ıekerin kiloıu kırk sekiz, yağın kilosu 
seksen, zeytin yağının kilosu kırk bet, 
beyaz peynirin kilosu elli kuru!tur. 

Yemek zaruretinde bulunduğumuz 
ı-ıdalarla, zaruri olmıyan eıya ve yiye· 
cek fiatlerini yanyana koyduğumuz za· 
man bir feryattır baılıyor: 

- ihtikar var! ... 

ihtikar var feryadı, bize mahıuı ve 
yeni bir şey değildir. 

Hemen hemen her medeni büyük ıe· 
birde, fakat binde bir, ihtikar var ses· 
leri duyulur ve hakikaten ihliki.r var· 
sa, derhal önü alınır. Bizde, senenin 
her mevsiminde ve her ayda bu ferya· 
dı duyarız. Bizden cok evvelkiler de 
duymutlardır: 

- ihtikar var! 

Ve bütün çalıımalara rajmen, hal• 

kımızı, ihtikar olmadığına ikna edeme· 
yız. 

Bu sene, ıene: ihtikar var! iddiaır 
ortaya çıktı. Belediyemiz bu iddiaY' 
bir kalemde cerhetti. Söz kafi rörül
medi. Dahiliye Vekaleti ihtikar oluo 
olmadığını tetkik için bir komsiyon top· 
lanmuınr emretti. 

Komisyon geçenlerde iıini bitirdi 
ve raporunu verdi: 

- ihtikar yoktur. 
Şimdi, bıyık altından gülüyor, alay 

ediyoruz: 

- ihtikar yokmuı ayol. .. On kuru!· 
luk malı elli kuruşa yiyoruz, gene de 
ihtikar yok, diyorlar ... Atkobun .. Böy· 
le belediye mi olur? .•• 

Bana öyle geliyor, ki aldandığımız 
bir nokta var. Biz, ihtikarla pahalılığı 
birbirine kanıtınyoruz. 

Eti altmııa, ıekeri kırk ıekize aldt• 
ğımız zaman, pahalıdır, diyecek yerde, 
ihtikar yapılıyor, diyoruz. Beyaz pey
nirin kilosu neden elliye satılıyor, diye 
dütünmiyoruz da, 11\tana: Muhtekir! 
damga11nr yapı,tırıyoruz. 

lstanbulda ihtikar yoktur. Son de· 
fa toplanan komisyonun ve derhal, da
ha ihtikar ıözü çıkar çıkmaz: 

- Yoktur! 
Mukabelesinde bulunan belediy-. 

iktisat müdürü A11m Beyin hakkı var
dır. 

Yalnız, lstanbulda, hayat belki pa· 
halıdır. Hatta belki değil, belediye koo· 
peratifleriyle, diğer bazı teşekküllerin, 
pahalılıkla mücadeleye gİrİ§tiklerine 
göre, hayat pahalıdır. Bu. pahalılı~J~ 
uğraşılmağa değer. Hiç değılıe, havaıcı 
zaruriye fiatlerini ucuzlatmanm çarele• 
rini araştıralım. Pahalılığın önüne geç· 
mek için - mümkünse - tedbirler a• 
Ialun. Mümkün değilse: 

_ Hayat pahalıdır, hayalı ucuzlatı· 

nız! 

Diye feryat edelim. Belki imkan11zı 
mümkün kılmak kabil olur. 

Fakat ihtikar var demiyelim .. lhti· 
kar yok, pahalılık var. 

Sel:lmi izzet 
----~__,o,--------

H ak k ı Tarık Bey 
Giresun mebusu Hakkı Tarık 

Bey fırkanın umumi idare heyeti 
azalığından istifa etmittir. Tarık 
Bey dostlarının tavıiyesiyle bir 
müddet mutlak bir istirahate çe· 
kilmiye karar verınittir. 

Foto muhabirimizin enstantanesi, yc.•l 
kenarında karpuzla hararetini dindiı·· 
meğe ufra,anlan rösteriyor. 

Orta resim bir deniz sefasını canlan-, 
dırmakta. Üçüncü fotoğraf ta Kadıkö. 
yÜ iskelesinde gördüğünüz "Fenerbah· 

çe,, vapuru ilk bakı§ta zannettiğiniz gi· ı bugün için, tamir edilmekte olan Kach. 
bi ne yolcu alıyor, ne de boşaltıyor. O, köy iske:eıinin İiİnİ görmektedir. 
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Ôlüme Sll!lagan Gönii.l 
- Kadını kayığa ıötiirür yab • 

~•nıız. Sen Ayı, kayıkta bekler • 
•ın, Sen Tilki, arabayı al, ara\acı
Yı bnaktığımız yere ıit. Araba" !" orada bırak, sonra kayıja dön. 
uen. de biraz itime bakayım. 
F Tilki ile Ayı uzaklaıtdar. Kaya 
eJna kendiıini kimtenin aörme

~İiine kanaat getirdikten ıonra, 
uarakaya doğru yürüdü. Kapıyı 
lıçtı. Zemini toprak bir odaya gir
di. 

Bir köıede bir idare kandili ya
~or, bir betiiin yanında bir ka
clnı oturuyordu. 
I Feyyaz yaklqtı. Kadın ağ
l)ordu. Omuzuna dokundu: 

- Geldin mi Melımet? 
B94mı çevirmeden yqlı gözler
~ hayretle karıı11nda duran ya -
ı.. ncıya baktı ... Fakat göz1erinde, 
. Jretten ziyade kcvku ali.imi var 
dı. Feyyaz, tatlı bir ıeıle sor
'111: 

- Ne atf ryonun lözmı? .• 
S. ki •• ., - ız mımız .•. 

- Hakkın var, benden korktun. 
1'.ıa korkma, ben ıana servet ge
tiren, rahat ve liuzur getiren bir in
ltıınn ... 
.._-: Servet.. Ranlhat.. Huzur .. 
~ar ne demek?. Anlamıyorum .. 

Ayı, l\eyyazı gene hir ci
Jet ifledi andı, Tilkiye: 
- Beyefendinin eli ,,izden de 

.w .. · •. , dedi. 

Feyyaz homurdandı: 
- Senem, bu çocuiu görüyor

._ da i!i hili. lnlamıyor musun? 
-..11 ..... Anladım! .. 

~Şilteyi kaldrrmağa uğrapn Til
~$ YaJd.--~r.lıi. 
11llc:a sordu: 

- Bu çocufa ne denin? 
Tilki omuz sillrti: 
- Nur topu gibi bir piç .. 
Şilteyi kaldırdılar. Nesrin hili 

~,.lınamifb. Hafif hafif nefes al· 
--._, 'Y&!adrp belli olmıyacaktı. 
'J>ILJ!flyyaz da çocuğu aldı. Yü· 
-v'lll)er, 

dıt Atağıda Nesrini arabaya yahr
.dtı aı-•• ~ e!Yaz ka~ııma. otur-
4r.' l°ılkı ıle Ayı emır be'klıyorlar-

- Bizim ICayd( neretfe? 
,._-; ~fıda .. Tam kötkün 11ra-

a .. iki kaya arasına çektim. 
~ - Haydi gidelim. Eier ıılO kü
'tlt ~ICer ve sabah olmadan vanr
ı.a· 1~ııe vadettiğim paranm bir 

la 1 fazlasını veririm. 

~,. dilini ıakağında §&klatb. 
6-· ey,az memnundu. INıler, 
tQ. ~ elt~finden daha iyi yürümüt· 
~ ea-tin elindeydi. Nesrinin gO
~~ 1lucagnida tutuyordu. Eğer 
"'l'iıı rezalete ellemmiyet vermez 
~{. tııtaraa, o zaman çocuğiy1e 
': •. ~~ekti. Neırin, çocuğu • 

tf ~e razı olamazdı. 
~~le, her ne paliasma olursa 
--~.._:•lenmeai lizımcb. Gizli mak 
~ ~ınatc için her feyİ yap-

a· dı •. 

• 
Yazan: Selami izzet 

di. Çıt duyulmurordu. Uzaktaki 
bar:ıkalanlan l»irinde ıtık vardı. 
Ba barab, balıkçı Mehmedin ba
rakatı:Jdı • ..El>e kadın oturuyordu. 

Döl ayında, yaza iç acısı duyu· 
yorduk. 

Eevelisi gün güneş, başımıza · 
bir yalaz yığını gibi çökünce, din
lenç bir yer aradık. İstanbul avla
iınııı her yeri iyi ama, biz esinli 
bir yer i~iyorduk. 

Profesy9nel şampiyon güreşçilerden 
bir kısmı yola çıkblar 

Feyyaz emirler verdi. 
- Anlatacalım. Bir jki ıaat n• 

vel çocuğu öldü deiil mi?. 
Kadm pne luçlordr: 
- Biçare çocuk! .. 
Feyyaz ıüplıelendi: 

- Ben de senin neye ailadıiı· 
nı anlıyamıyorum. 

- Çocuium &ldü. 
- Öldü ha! 
Merak •e teceuüa1e l»etiie ilil· 

di. Kol kadar ltir yamı, kımılda-

- En iyi deniz .. 
Dediler. 
Dört arkadaş, iskeleye I<oşhık. 

Sandal gezint.iei yapacaktık. 
• Denizde, körldü bir esiniz var· 

dı. Bizi gezdimıeğe awk sandala 
dört arkadaş atladık. içimizden 
biri çok sakardı. O gün bize: 

madan yatıyordu. Tam hu esna • - 'Altı bölek yemek yedim de· 
da, parclleiilQaün altma ıizledifi di. Sonra sözüne ekledi: Gelecek gUrefçilerden bir kısmı 

NeırİDİll çocula .ip)dadı. - Uste de bir ld\lbastt yedim, 
Kadın dolnalda: onun için bunaaalılım çok, 'dedi. 

Verilen mal\imata gör.e dünya- Pazar, cuma: Bebek Çalata. 
ca me,bur ıampiyon ağır ııklet saray klübü. 

- Çocutam •• .E•lldım •• Veri • Sandala binmiştik. Kıvrımla· ıüretçilerinden l>ır kıımı 17 A- Çar,amba Ortaköy idman yur-

nb hana e•lidmu?. n ibrişim gibi serilen suda yola· juatoı cuma günü Taksim stadın- du. 
Fenum ba lmlübeye ıebaek- lmca sakar arkadaş: 

teki mık•dı qiklrdı. Nesrinin - Bu ~yıkçı çok sakar .. 'de.di. 
çocaiuna ba kadına t.ralmcak ye Günümüz fena geçecek. 

da maç yapmak üzere memleket- Kürek .şampiyonası yann 
)erinden hareket etmit bulunuyor• y enikapıda yapılıyor 
lar. 

kimaeye bir teJ llylememeai için Kayıkçı bu sözü duymaz mı? 
bol para Y....Jdi. Faliat bdmr - Ben, 'dedi denizlerin aydın-
~_.. WUL.ICa • CWJDD. Benim gibi birini az bu· 
dın böyle bir vaziyeti kabul etmi- lursunuz. 
yecelC ve Celilin llatli meydana Bu konuşmada arka<Taşm biri: 
çıkınca, muhakkali her teJİ aöyli· - Biraz daha açılsak da yiiz· 
yecekti. sek dedi. 

itte ıarip bir tesailüfle yaziyet Daha sözünü bitinnemişti sakar 
tamami;rle deiitivermiıti. arkadaş sandalın bir yanüne aban· 

Soiukbnblıkla: mış, başını denize sokacak gibi 
- Evlidm yqıyor ayol, ne ai· idi. 

lıyonun?. dedi. - Ne yapıyorsun .. Demeğe 
Mehmec:lin karuı sevincinden kalmadı. Sandal devrildi, hepi· 

deliye ~nmüflü. Gözlerinin içi miz deve babiı ağZY gibi açılan 
ıülmüıtü. Bu fakir :ruvaya, hu suya gömüldük. 

1ÇPF,Hk-J>i~ !l"'~tıotar-aktı. Buna rai- · Sakar arkadaş sandalın altında 
......,_ W.. .,.Wari..a~ • .MlJp~ff .. _Cene y_anmıızc1a bulu-
yordu. EYIAdı Blmemifti. nan san'aaTtaü- y&tfttiter, 1'Mi' 

Gene yalvardı: birer bizi suymı yüzünden topla"dı-
- Veriniz bana çocuğumu. lar. Sakar arka.daş 'da san.daim 

- Biraz bekle, acele etme .. Ba· altmdRn çıkadılar. 
kalım bqiğinden kaldırmak teh- Odu kesilmişti. Kendine gelir 

Bu maçları kabul etmiş §ampi
yonlardan bir kıımımn isimlerini 
ve adreılerini apiıda dercediyo -
ruz: 

Kujanpa. Mauno '(Japonyanın 

son seçmelerdeki birincisi), Ha -
runke Richard (Almanların en 
büyük ağı ıddeti), Huhtanen Otto 
(Finlandiya f&lllpİyonu), Olivei
ra Emanuel (Bu güretçi dünya -
ca meıhur Olimpiyat ıampiyonu 
Hiatromu yenmittir ve lıpanya 
p.mpiyonu), Fiıher Fran (Paris 
olimpiyadının birincilerinden), 

Na11 Bela (Yugoslavya pirinci

ıi), Ohirtop Jean (Romanya 
.,u1.....ı .~.....,_.~ !lolo • 
ban Fran- (Seılıe.t sürette bir 
çok kereler birincilik almı, Meı • 
car), Vavra Jozef (Amıterdam 

olimpiyadı tamyiyonların dan), 
La1>uschko Anton (Polinya pro • Iikeli olmaz mı?. gelmez gözleri sandalcı ile karşı· 

Kadınla betilin arasında dur- laştı. feayonel birincisi), Sabo Micha-
muıtu. Kadın çocuğun deiittiril- İkisi birden biribirlerine: el (Macar profesyonel birincile-
diğini fark bile etmedi. Çocuiu - Sakar ••. Demişlerdi. rinden ve Pariı olimpiyadı galip· 
muayene ediyormuı ıibi bir vazi- Hangisi sakardı bilmiyorum a· lerinden), De la motta Josef 
yet aldı. Kundağını çözdü, Nesri - ma, biz hem yüzmüş, hem "de :<Belçika ıampiyonu), Draghice
nin çocuğuna sardı, ıonra küçük dinlenç yerimizi bulmuştuk! Hepi- anu latvan (Romanya profeayonel
ceaedi, pardöıüıünün altına sok · miz yalappp kunınmağa bqla- )erinden), Szorady Iıtvan (Macar 
tu, canlıımı bdma uzattı: dık. profeayonel birincilerindei\), Ra-

- Al. Kayıkçı: aıo Albert '(Estonya profesyonel 
Kadm çocuiu kaptL Memesin i - Bütün anam Otı aıidal 'di- f&lllpİyonu), Krauaer Makt (Mu-

verdi ve derin hir tefkatle çocu- yordu. Bir ıey olsaydı ödetirdim. ıevi f&Jllpiyonu Polonyalı). 
ğun ıüt emmeıini ıeyre daldı. Sakar ark'adaşa sandalcmm Bunlardan batka iki Yunan 

Fenaz, kadının heyecanında· aciiini çok çok verdirttik. 'Ama, fMDpİyonu da muvafık cevap ver-
iıtifade ederelr tiltenin yırtık bir h" b" • • anlıyamamT•hk 1.:_- 1 .., ıç ınmız ~ ; Ml\al- mittir. Bu pretÇiler Turnede o -
yerinden, içine doğru büyiik~e kimdi? Sandalcı mı, bizim arka· duklarmdan ıelecek çar,ambaya 
bir teY koydu, aonra yataiın ba~ daş mı? bclar trenle geleceklerdir. Res-
ucunda durdu: " A 

Nihayet ıızlanarak ıordu: 

- Buraya ıelmekteki makaadı 
unuttun mu? •• Sana ne dedimdi?. 

Kadm F eyyazm .c;ylediiini ha· 
brlıyordu. Feyyaz devam etti: 

- Senin müıkül vaziyette ol • 
~uiunu haher aldım ve yardıma 
aeldim. 

• • mt hakem olarak Viyana beynel-
Ba 7uıcla ıeçen Türlrçe .ı..,imle- milel merliezi reımi hakemi Fran

rin Ounuhca karphklanı Doporiacbek angaje edilmiıtir. 
Döl- Mart. 
Dialeaç'- Rahat. Bu mü•hablara bizden de A-
KMli - Enfes. merikada muvaffakiyetli maçlar 
Awk- Amade. ,...an Mülayim, Tekirdağlı Hü-
Bölek - Porsiyon. ...; .. _ Rifat, Kara Ali ile görü-
Bana...-k - tıtirap. -ı _, 

A•dmci - Pir. tülmektedir. 
1 -~ 

Dne Mhlt - BaUna bahir- l::· Her ·halde yakın hir zamanda 

Denizcilik heyetinden: 
10 - 8 - 934 cuma ıünü ls

tanbul mıntakaıı kürek tampİ• 

yonluğu müıaba.kaları Y enikapr • 
da icra edilecektir. Müıbakalara 

saat 10 da ba!lanacakfır . 
Klüplerin programlarda ıöıte

rilen saatlerde ha'kem dubası ya• 
runda hazır bulunm«lantehliğ o
lunur. 

Alllnordu kongr•I 
Altınordu klübü riyasetinden: 
On ağuıoı cuma günü ıaat on 

dörtte kongre toplanacağından a· 
zamn te§rİfleri rica olunur. 

Beynelmilel avcılık mec
lisinin bir mlracaatı 
Beynelmilel aTC1bk mecliainin 

Pariıteki umumi içtimanıda •eri
len kararlar Dahiliye Vekaletin • 
den tamimen vili1etlere bildiril • 
mİftİr. 

Bu tamime göre uhiperi taTa• 

fmdan münhasıran aYCJbk için 
kullanılacak ıilihlarm hudutları • 
mızdan aerbeıtçe ıeçirilmeıini te
minen beynelmilel avcılık mediai 
vaaıtasiyle bir nevi hüviyet cüzda• 
nı tertip edilecektir. 

Bu usul bazı hükimetleree lec· 
•İz edilmediii takdirde kendileri 
ile itifak edilerek otomol>iller için 
cari usule mümaail munkkat bir 
kabul muamelesi tesiı olunacak• 
tır . 

Bu temenniye Bulgar hüklimeti 
verdiği 'Cevapta milli &Yolar tef • 
kilitı tarafından davet edilen ec• 
nebi avcılara meccanen aT ruh • 
satiyeıi verilecejini ve her aycı 
için iki av tüfeği ile bet )'ÜZ fite
ğin gümrük resim&iz itha~ edile • 
ceğini bildirmittir. 

Bu huauıta viliyetlerde teıkil 
edilmif olan avcı ldüplerinin mü• 
taliaları ve dilekleri ıorulmuıtur. 

-·Size minnettarım 1'eyim. Si
zin aayenizde eTlldım kurtuldu. 
Siz ıelmeseidinb: ölecekti. 

Çene.,.... - Etraf. . ~ Takıim ıtadı mühim güre! faali- Ün1·versitede tetkikler 
Od- Nef11. yetine •hne olacaktır. ~ ~e~eli, Celilin yere tlü,tü

~1, ii __ Ya ıeldrkleri zaman, lDh 
~ i lltll'llledi. Yalnız alditı cüz
"i ~ln-ladı. Acatia cüz'dan'da 
~ •? Açb, baktı. Mektubu hu 
~ 1 ~llrit etıniıti. Fakat cüz
• .. '-ı )'~ 11ız Para vardı. 

- Aına onun sefil bir hayat 
ıürdüiüne razı delilim. Şunu ah· 
mz, omm ilin verijOiam .. HOK& 
kal. 

Yalappp - Alelacele. YUzme •ntrenBrUnUn 
Ana - Sermaye. 
Açit - Bahtit· ~ah9aca§ı -ııer 

1.-nbul Denizcilik heyetinden: 

cadelem,, unYanlı lritabmda biitiin 
Almanyada 80 milyon Alman 1'u-
1undujunu ye aradan yüz aene 
seçmeden bu miktarın 2IO milyo
na çıkacaimı yazıyor. 

Yüzme .mrenöriiaün evvelce 
ilin edilen Çalqtnma günleri bak
landa ldOplerden aldığımız tezke-

Yüksek tedriıat umum müdürü 
Hamit ve Maarif Vekaleti talim 
ve terbiye heyeti reiıi Ihsan Bey • 
~er üniversite talimatnameleri hak· 
kında tetkikata baılamıılardır. 

l~ :~ıdanı üstümden defetme
,..._ L 'Ye dütündu·· b .. d ,,... .... "'-. f , u cuz an-

\'~ eti d ayda değil, zarar relrr,, 
tt\,tl\e "z •nı canı ma1an.li ıene 

s-ııne'!du. 
'"diler. Her taraf aakin· 

Feyyaz, yatajaı üdiine dört ta
ne yüzlük biınlmot attı ve kOf&l'Ü 
çıktı. 

Mehmedin bnaı, aizı ltir kant 
açık ,arlcumdan baka kaldı. 

Clemenceaa nun: "Dünyada 
20 milyon fazla Alman YarClır ! ,. 
declili tajlenir. Hitler ite "MI • 

Bu ae&epten 'dolayıdır ki Avru· 
padaki devlet adamları: "Her teY 
Mitlere tll»idir!,, eliyorlar. 

CDas a ..., 

k d
·ı . . .......... . 1 ele hu pnl rin en ı enne ............ __ • •• 

:.: tefkil ettit7ni bildirdiklerin- IYarınki koşularda hangi 
den sfin1er aıatıdaki vaziyette de- Ü atlar kazanacak ? 
iittirilmiıtir. 1 _ y ar1nkl ••vımıma-

Cumarteti, •lı pertembe: Mo- 11:1n111:11111n1111111m1 ____ , __ _ 

Cla a..,oıan. 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Çalışmak, Edgar Pipi yeni bir yola 
sokmuş, onu nam.uskar yapmıştı 

-47-
xxxıv - Pip bugün özü sözü dürüst 

bir adam gibi söz söylüyor. Ne 
Parise geldikten birkaç gün son· emniyet müdüründen, ne de de • 

ra Rue ele la Paix'de, ı.-aktile beni tektiflerden korkusu var. Polis 
tevkif etmiş olan Polis Detektifle- hiç de umrumda d1eğil. Hatta si • 
rinden M. Langlua'ya rast geldim. ze başka bir şey söyliyeyim: Ça
Beni görür görmez tanıdı ve elini lışmak Edgar Pipi yeni bir hayata 
uzatarak: ve yeni bir yola sokmuştur; bu-

- Vay dostumuz Edgar Pip. nun için kendisini, vaktiyle onu 
dedi . yırtıcı bi& hayvan kovalar gibi ta-

Gülerek cevap verdim: kip etmiş olanları çok üstünde 
- Yanılıyorsunuz dostum, de- hissediyor. 

dim, Edgar Pip ölmüştür. Kahve taraçasında oturduk 
- Hay !akacı hay! Garson ona bir aperetif, bana da 
- Hayır ciddi söylüyorum, de- yarım şişe maden suyu getirdi. 

dim, Edgar Pip hakikaten ölmüş· Bundan sonra M. Langlua'mn 

tür. nözlerinin içine bakarak dedim 
M. Langlua ne demek istediği- . ki: 

mi anlamıştı. 

- bir gün gelip te dirilmiyece· 
ğine Pmin misiniz? 

- Kat'iyyen eminim. 
- Demek oluyor ki iyi bir yo-

lunu buldun. 
- Tam keşfettin 
-Hım! .• 

- Oh, dedim, merak etmeyi-
niz! Zannettiğiniz gibi değil. Bu· 
gün elimde bulunan parayı gayet 
namuskarane kazandım. 

- Evlenme simsarlığı gibi biı 
iş mi?. 

- Hayır, bulamadınız .. 

- Oh .. Öğrenmek istediğimi . 
zannetmeyiniz!. 

- Hakikati gizlememe sebep 
yok. Edgar Pipin öldüğünü söyle· 
medim mi?. 

- Evet, fakat, ba§ka bir isim 
altında çalııabilir. 

- Artrk çalışmıyor, azizim 
çünkü sinemrı artistliği yaparak 
kazandığı para ile rahatça yaşı • 
yacak. 

- Sinema artistliği mi?. Alay 
etmek istiyorsun! 

- Heyhat! Gülecek bir şey 

yok .. Arasıra M. Kuvreveni görü
yor musunuz?. 

- Uzun zamandır görmedim. 
Çünkü lıviçredeydim ve orada 
dört ay kaldım. 

- Pek ala! Eğer görürseniz ta
rafımdan ona söyleyiniz ki, adi 
katırdan başka bir şey değildir. 

- Nasıl olur?. Polis müdiri ol-
duğunu unutuyor musun ve .. 

- Ve beni tevkif ettirebilece
ğini değil mi?. Hayır azizim, hiç 
bir !eyden ve hiçbir kimseden 
kor.kum yok. Vicdanım rahattır. 

- M. Kuvreven size ne yaptı? 
_ Ne mi yaptı?. Hayatımı na· 

muskarane kazanmama mani ol
du. 

- Az evvel yaşamak için kafi 
derecede paranız olduğunu söy· 
lüyordunuz. Şimdi ise .. iyi anla • 
mıyorum. 

- Eğer M. Kuvreven katırlık 

etmeseydi sinema artistliğinde de 
vam edecek ve milyonlar kazan · 
caktrm.. Şöyle ayakta konuşaca • 
ğrmıza gazinoya girelim olmaz 
mı?. Orada vereceğim uzun iza· 
hattan sonra M. Kuvreveni hala 
haklı bulursanız, sizin de ondan 
farklı bir şey olmadığınız anlaşı· 
lrr. 

- Bana bak Pip ! Fazla oluyor· 
sun! 

- Size bir sual soracağım, lUt
f en bu suale cevap veriniz: Mah-

küm edilen ve cezasını bitiren bir 
adamın sabıkalı olduğunu işaa e-

derek hayatını kazanmasına mi · 
ni olmak kimin hakkıdır?. 

- Tabii kimsenin! Hatta bir 
sabıkalının mazisini ifşa edenleri 
cezalandıran bir kanun bile var· 
dır. 

- Ya öyle mi?. Şu halde beni 
bir yerde halk arasında gördüğü

nüz zaman Edgar Pip namında 
sabık bir soyguncu olduğumu 

söylemek aklınıza gelmez deği" 
'? mı •• 

- Kat'iyyen ! Çünkü böyle bir 
hareket bir fenalı~ teşkil eder. 

M. Langlua'nın elini alıp sık· 

tım. 

- Teşekkür ederim, dedim, 
gözümde daha ziyade yükselmi• 

oluyorsunuz. Şimdi de dinleyiniz 
ve hükmünüzü veriniz. 

(Devamı var) 

:F'atih ikinci hukuk . atış me
murluğundan: 

Sabiha hanımın, Kaside, Zeh
ra, LUtfiye hanımlarla Hait B. ara
sında şayian mutasarrıf bulunduk
ları Balatta Hamami Muhittin ma
hallesinde Söğütlü bakkal soka
ğında 10 No ile murakkam 4756 
lira kıymetindeki bir bap hane· 
nin izaleyi şuyu zımnında açık 
a'rlhrma suretiyle 11 - 9 - 934 
tarihine müsadif salı günü 14-16 
saata kadar ve muhamen kıyme· 
tinin yüzde yetmiş beşini bulma· 
dığı takdirde son arttırmanın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 
26 ·_ 9 - 934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 - 16 ya 
kadar şeraiti atiye dairesinde 
muhakeme baş ki.tibin odasın

da satılacaktır. 

1 - Arttırma peşin para ile
dir. Arttırmaya iştirak edecekler 
yüzde 7,5 nisbelinde pey akçesi 
vemeğe mecburdur. 

2 - işbu gayri menkulde mü
seccel ve gayri müseccel hak sa

hiplerinin tarihi ilandan itihnen 
yirmi gün zarfında mahkemeye 
muracaatla haklarını tesbit etti~
melerini aksi takdirde gayri mü
cessel hak sahipler~ paylaşmadan 
dan hariç bırakılacakhT. 

3 - O zerine ihalesi icra kıh· 
nan müşteri bedeli ihaleyi verme· 
diği takdirde ihalenin feshinden 

lspartada 

Hilaliahmer nasıl 
çalışıyor? 

T opçeken katır 
yetiştiriliyor 

Son felaketten zarar 
görcnfcr 

Kınık tavukları - Tahrirat katibi lizıaı-

Isparta, (Hususi) - Hilaliah
mer cemiyeti Isparta merkezi; reis 
doktor Murat Beyin ve onun etra· 
f ındaki mesai arkadaşlarının yük
sek çalışma ve alakalariyle mesai
sinde takdir edilecek kadar faali
yet göstermektedir. İsparta Hilali· 
ahmer cemiyeti eski ve şerefli bir 
tarihe malik olmakla beraber İs· 
tiklal harbin~e de cemiyetin, bü
yük mikyaataki hastanesi vatan 
kurtarıcılarının yaralı göğüsle'l'ine 

kucağını açm_ıştır. 

Cemiyetin aza miktarının ço· 
ğalması ve büyük faydalar temini 
hususunda azami mesai sarfedil
mektedir. 

Bu yıl içinde Isparta merkezi 
pek çok zavallı ve hastanın imda
dına koşmuf bilhassa 400 fakir ta· 
lebeyi giydirmek ~uretiyle insani 
ve müşfik yardımlarını esirgeme
miştir. 

Bu yavruların giydirilmesi hu • 
susunda muhterem Isparta halkı a· 
zami yardımlarını, yapmaktan çe· 
kinmemiştir. 

27 Temmuz tarihindeki büyük 
f eyezandan zarar gören seylapze· 
delere ak bayraklı cemiyet gene 
kucağını · açmış, onların yıkılan 
yuvalarına kadar giderek hatırla · 
rını sormuş ve yardımlarını egir· 

gememiştir. 

Büyük selin sürükleyip getirdi· 
ği taşlar ve kumlar, meyva bahçe· 
lerini ve gülüstanları çay haline 
getirmiştir. Hilaliahmerin seylap· 
zedelere yardımı büyük bir min · 
netle karşılanmı~tır. 

Bir komiser bir sabıkalıyı 
yaraladı! 

İzmirde umumhaneler arasında 
mühim bir zabıta vakası olmuştur. 
Konyalı Haticenin umumhanesine 
giden sabıkalı pepe Kemal, biı 
kadın meselesinden kasap sarı 

Mustafaya silah çekmiş ve ateş et· 
mek üzere iken Salih isminde biri
sinin müdahalesiyle muvaffak ola
mamıştır. Çalınan istimdat dü· 
dükleri üezrine pepe Kemal civar
daki harabelere kaçmı~tır. 

Kemer merkez birinci komiser; 
Nazmi Bey kendisini takibe başla· 
mı§ pepe Kemal, bu sefer elinde 
tabanca olduğu halde komiser 
Nazmi Beyin üzerine atılmıştır 
Nazmi Bey müdafaai nefs maksa · 
<liyle pepe Kemalin üzerine bir e' 
silah atmıştır. Çıkan mermi Ke · 
mali sağ bacağından yaralamı~tır 

Müddeiumumi muavini Şevk; 
Bey taraf m~n tahkikata vaziye' 

olunmu§tur. 

yaralı memleket hastahanesin

kaldırılmışhr. 

mütevellit fark ve zarardan mes· 1 

ul olacak ve bu fark bila hiiküm 
kendisinden almaca!:~ır. 

- Tellaliye ve tarihi ihaleye 
kadar vergiler ve sair borçlar his· 
sedarlara aittir . 

5 - Şartname herkesin göre
bileceği surette açıktır. Fazla 
malumat almak istiyenlerin 12 sıı· 
tı~ numarasiyle satış memurluğu· 
na müracaatları ilan olunur. 

Rahmi Beyin köyüne yaptığı yardım . 

Kınık ilk mektep 
talebesi hocalarilc 

Kınık, (Hususi) Burada 
hayvan cinslerinin ıslahı için bü • 
yük adımlar atılmıştır. Vali Ki.
zım Paşanın himmetleriyle her 
köye Montofon ve PJevneden bo
ğalar getirtilerek bu civardaki 
hayvanlar ıslah olunmuştur. Kıb
rıatan getirtilen merkep aygırları 
sayeıinde topçeken esterler yetiı
tirilmektedir. Bunlar çok iy~ ne· 
ticeler vermekte olduğundan ileri
de belki de ecnebi memleketler· 
den katır aİmağa hacet kalmaya· 
caktır. 

lzmir vafüi Kazım Paşa tavuk 
cinslerinin de ıslahına çok ehem
miyet vermiş olduğundan bura • 
daki köylerde Legorn ve Roday • 
lant cinsi tavuklar türettirilmekte· 
tir. Bu istasyonlardan güzel ne· 
ticeler elde edileceği cihetle diğer 
köylere de istasyonlar yapılacak-
tır. 

Manisa yo1u 
Nahiyenin Dümdarlık köyün -

den Manisa hududuna kadar Ör
tülü köyünden geçerek ve dağları 
aşarak 30 kilometrelik bir otomo
bil yolu açılmıştır. Bu yol yirmi 
günde meydana getirilmiştir. 

Tahrirat kAtibi llzım 
Nahiyede kesif bir nüfus ve 

şayanı dikkat bir genişlik olduğu 
halde her nas!lsa tahrirat katibi 
kadroya konmamıştır. Yanı başın
daki Balıkesir nahiyeleri buranın 
yarısı kadar bile olmadıkları hal· 
de hepsi de tam teşekküllüdürleı·. 
Binaenaleyh buraya da bir tahri
rat katibinin gönderilmesi çok ye
rinde bir lütuf olacaktır. 

Maarif 
Nahiye merkezindeki mektep 

yirmi sekiz sene evvel rüşdiye o • 
larak yapılmış eski ve daracık bir 
binadır. Dershaneleri az ve kü • 
çüktür. Bahçesi de yoktur. Bu 
bina şimdiki okutma usullerine 
elverişli değildir. K1ymetli mu • 
allimlerimizin emekleriden ve 
görgülerinden hakkiyle il'tifade 
için yeni bir mektebin inşası çok 
muvafık olur. Kınık ahalisinin 
fedakarlıkları arasında bu mekte
bi de unutmamaları lazımdır. 

Fabrikalar 
Merkezde ayni zamar!da hem 

pamuk, hem de un Hzerine i~liyen 
dört fabrika vardır. Bunl•rdan 

biri Jiro müessesesinin, dijerı 

( Avram Karakidi) nin, birisi ele 
İzmir tüccarlarından Ahmet Mub· 
tar ve §Ürekisınındır. Poyracık" 
ta ki fabrikaların birisi Hayrettiıt 
ve diğeri de Abdiilkadir eBylerio• 
dir. 

Oeriçler blrli§I 
Krnıkta tayanı takdir bir ıenç• 

lik hareketi gördüm. Birlikti 
110 aza mukayyettir. Bunlarıtl 

spor sahaları, birlik binaları ••,. 
dır. Birlik reisi Ahmet Bey tera1r 
kiye susamış, çalıtkan ve kabili• 
yetli bir gençtir. Gençler Berı•• 
ma, Soma ve Kırkağaçla yaptılv 
larr maçlarda Muzaffer olmutf,t 
hazan da l~1rabere kalmıalardıt• 
Gençler G~vur imam ve İıtiklil 
piyeslerini büyük muvaff akiyet • 
lerle temsil etmitlerdir. 

Bölcek köyU 
Müdür Şükrü ve Halkevi rei•İ 

Mehmet Ali Beylerle birlikte bıl 
köye geldik. Köylüler bizi karf' 
!ayarak gölgeli bir çınar ağacını' 
altında oturttular, kahve ayran ilr 
ram ederek bizi ağırladılar. 

Burası İzmir mebusu RabJOİ 
Beyin köyüdür. Rahmi Beyin bet 
rada zengin toprakları ve çiftliJr 
leri vardır. Babau Yusuf Aia 1ıf 
köyün zenginlerinden ve bu ci, 
rın beylerindendir. HaydarpJ 
hastahanesi ha! hekimi Ali Pat' 
nın da kardetidir. Köyde yapıl-' 
mektebe Rahmi Bey 1000 lira~ 
yardımda bulunmu,tur. Köylü) 
ve bu civar halkr kendiıini t) 
sevmektedirler. Her ıene burıf 
gelip beş on gün kaldıimr ~ 
köylülerle arkadaşlık yaptığını ,1 
lattılar. 

Köyün ahalisi pek cana yaJıl 
çok misafirperverdir. 

4 
Bu köyde 800 nüfus ve 232 1 

var. Çarşısı küçüktür. Dört~ 
vehane, bir berber dükkanı, bır 

b. . b. . J~· 
rm, ır camı, ır mesçıt vaf"di' 
Halk yağınunuzluktan pek ell 'r' 
!ededirler. Bu köy bir -lı'4' 
ambarıdır. Her nevi hububat~, 
pamuk yetitmektedir. F ak-1 &JS'' 

raklrk halkın neşesini kaçırdl1t r, 
Ekinler bir dereceye kadar 1'1' ·1r .. ,_ 
tulmuşlaraa da pamuklardan u 
leri kesilmi9tir. . ~ 

Köyün önünde Manısa otf ,-it 
dan dah-,. müMm ve daha 1 1'ir 
arazi varken ve buralardall 1,ı· çok ırmaklar geçerken gökterı ,(1P 
mur beklemek bana ço1' 1 

geldi. t ti 
Bu köyün sığır. hayv~ ~-~ 

kemmül etmiş derecededır· IJİ' 
ta hayvanların ıslahına ka.t~eti' 
hareket görülmekted;r. J-lef 11 ~' _..o 
ahırında kıymetli MoJP 
Plevne kırmaları vardır. . f'4I 

Köyün ihracatı yüksektır~"fl"" 
radan buğday, naırıuk. r fi! 

l rı\I • ,t· 
bakl!l ,,~ su!am ihraç 0 \1 •eri1 uı 

b k zarar • r kır cayı uraya co .. lerill' ~ 
A O O d'kk t go:ı 1' Hükumetımız ı a d iot'" 
.. · · mi• ol u ti;' cav ı1zeı·ıne r.e"V'r "S" et-

- d yı11 iti "· yakın zamanlar a ça 1 n•'Y, . . h•!. ,_ 
nın temızlenmesıne •f"'t le' 

.. n bu -vüzlerce ll~r'! sı•re .. tıJı~C 
.. 1...!qup • 1 

ktnd~ kökHndeıı ~Ol'U t<•"'' 
tır. · Ragıp 

4 
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13ic Bii··•:I. d ..... "'""" a~Hı futdi edeBi"'*: 

Knut iia-,,,;un 'un f evka
lô.de meraklı macerası 

-=-~ _,_,,_,_ ..___.... .. .w:r•c-

Sovyet Rusyada 
aşk ve makine 

Bu sünün Sovyet yazıcılan aruın• 
da ll7ıı Erenburl' kulak anlmai• zi • 
yadaiyle cleier bir romiınadır. Edebi 
aavqlan bir kuırıayı anclmr. Uzun 
IHr müddet bir dalda darmryan yazı • 
cı, tairlilc etmif, münekkitlik, roman • 
cıblc yapmıı, Tun bir inlcdipçı yiizü 
ile ortaya atılmıu hatti Septik bir Ka· 
talik bile olmuıtur. Yılın büyük bir 
parçamu Pariste aeçirmelde beraber, 
~renlnara Bol19Yik ihtililinden beri 
Set.yet rejiminin en koyu bir inanıcı • 
nclrr. Romanlanmn marifetli •e usta 
IMr pzetecilik meyvesi olufu, eserleri
nin edebiyatta hangi kola konulaca • 
ğında insanı tereddüde ıötürüyordu. 

~esli muharrir ve edip Knut 
~ n 4 Aiuıtoıta 75 yaııruı airdi. 
..._'2dıfı ''Açlık", (Gazeteci Lyn&'e), 
r•n~ . lan \' ve aaıre roman "Munken 
•ndt" cibi piyesleri ve 1iirleri cihan· 

'ii .»Uk edip Knut Hamaun 
~.uı 'bir kıymeti haiz oldutundan, 
'a liin Avrupa ıazeteleri "Hamsun"un 
~tına ıinn~ıi münaaHetiy~e hep 
L.. ~ bahsediyorlar. O; ınaan • 
~ her §!llyİne vakıftl1'. incelik ve 

Irk, uillik ve adilik, çekinienlik 
le, nefret ve hırı, açlılc ve ıuıuz. 

,., ar:ınma ve atalet hep Hamıur.un 
~- tnrif edebildiii inıanbk evıa· 
~ ..• 'il::.. 1 naıd oluyor da inaanlıjı, 

l.ta\i)i -.olctalann~ nüfuz .eclenk an-
• Ya..? 8u ıuaJe cevap vennelJ i-Çln on . 

tfı.rhic u~ edip olmadan evvel geçirdi· 
~.~' ,, 1 ' akuM I& -

1-Lanıun'un 1:Nt1Na11 cenuM Noneçte 
~Yan Slrulthakken iıminde bir ter
~ıta111dı. Çocuklann büyümeıiyle 
it; her ınaitet dertleri de artmağa baı· 
"-hııta, terzi uıtuı Amerikaya mu • 
~ etmeğe karar vermiıti. Fakat 
~~a aideceji yerde fikrini de· 
~~ Norveçin Hamıund körf•· 
~ti_ Haınaröy 1anm aclaaına yerleı· 
s11..1t~kııut 1:famıun'un ... ı aile ismi 
~bnoı~ken ~.ken .'°?ra . Hamı.un diye 
~tt' bu korfezın ısmınden deri gel-

ır. 

o "ÜC" bt ... ıt Knut Pn yaımda ten ve p· 
' ,_..!'Jllft L! Wr 
~ti · ... r çoc tu ve amcasının 
""t ildeki koyunları ve sıiırlan güt· 
.. •nzek 1 
"- "'hibi ~ . a ırdı. Amcası, Hamaröy-
ı._ , ıdı. On yaiındaki Knut• da-

it. l' .:inanlar Y&zı Ytızmaja batlamıt· 
~t Yazılan, arkası üstü çayırlara 
" ~ '-na~a doiru bakarken eliyle 
tl. ~-- lceliıneJel' çizmekten ibaret
"-,._..__ ifadeıine nazaran o «Ünleri 
'eli - ..... en ' 'ot.t ıneı ut zamanını teıkil 
.. ~O .Y•ılarda Knut'un en ziya
~ -.:ıden §ey, iyi toı vunn ke, 

' onnu oynamaktı. 
~. lıi.-':.:!:. 14 y&fma &'irdiği 
..L..~ti. kn cııun yanma çuak 
~ -.lec. . u~'u? hurada çabuk te • 
~ '1 taaı ii unut olunuyordu, çün
'- t 18 

11 
çolc aüzeldi. Filhakika 

~~tına ıeldiii zaman o Jca. 
' .... ~ •baitti ki, kendi hesabına 
La.-~ • dolapraJc mal aahyor-
~ ~ ~75 .. neıinde bir düklcin 
~ .. laıa :n. lcöıtek taıımağ3 baı· 
~ ~tı. &zıyette fotofraftnı çı • 

....... ~t 1876 
~_......, q d ıeneıinde o iıten bıka· 
... -..... ft '-tac:au. 
' ~ n Yanına l'İrmİf ve 
~ ~ ~ı öirenince ora -
't'-t-,~ leyYar kOy mua!limi 
~._,_'den • laqlanuıb. Bir gün 
~ '-G~ leçerlcen oranın Be • 
~ "- ..,..._ ~ut'tan çok hoılan • 
~ '-' ~ Yın °L.ralc yanına al • 
' • .. .._~•ene devanı eden bu 
,~ ik kııut ht-nüz on do-
~~ .. en resıai vazifeler &'Ör· 

.. ' t it._. olanaıta. 
~ ~n bu vazifesi etnasm-

-._. >'•~ıtı. Seyyar 1'ir 
Qaatt..a ilk hikayelerini 

köylerde İabyordu. Fakat bu it le çok 
devam etmemiıti. Tabiler onun eserle
rini baırnak istemiyorlardı. Bunun u • 
zerine Knut lö Hamsand' eserini lren
di heıa'bına basbmufb. 

Maalefes, kendi hesalnna çalqan 
her muharrir ıibi, Knut ela pek az za· 
man ıonra ifliı etmiıti. Cebinde mete· 
lik bile kalmayınca genç muhanir he
men kalemi bırakarak eline kazma kü· 
reli alıp yol amele.i olmuıta. Bu itte 
u zaman zarfında çalnl tap kontroDü
iune kadar yükıelm,ıti. Yol miihendi· 
ıi Knat'u çok bejendiii isin onu evi
ne almıtb. Knut'un annesi oğlunun 
tahsil edip rahip olmasını iıHyordu. 

Fakat Knut 14400 Kuron ile Amerika. 
ya ma1aacereti tercih ecleriint" ceva· 
1mu ftl'IDitti. 

Nihayet mübencfuin verdiii 400 
kurenu almıı, meıhur muharrirlerden 
Byörnaon'un tavıiyeıi üzerine kendi • 
sine ıazeteci diye Amerilcaya kadar 
meccanen bir 1tilet tedan'lc etmit ve 
Amerika1a müteveçclhen memlelce -
tiadm ayn1mıtb• Kaut lnıilizce bil· 
mediii için Amerikanın f&rlunda kü· 
çük köylülerin tarlalarında çalıtmağa 
batlanufb. Biraz sonra 'bir parça lngİ· 
lizce öfı'enince bir dtiklıincıya çırak 

obnuftu. Knut ıündü ba dükkanda 
çalıpyor, aeceleri iie konfer...,JIU' ha· 
zırhyordu. Fakat bir kaç ay sonra 
Knut haıtalanmıı, iıinden çıkmıı ve 
aç ve biilaç kalmııtı. Nihayet Janıon 
iıminde bir rahip onu yanma alnufb. 

Burada Knat bir sene kalmq ftl on • 
dan IOlll'&, citerleriMen hasta oldaiu 
için, 1881 de Noneçe iade edilmiıti. 

JÇ.nut memleketinde çabuk iyile§· 
.. , ' • t.; l 

c'!•~ar .. .iı'W~; 
manlannda sene konferanslar veriyor
du. Konferanslarnnn menua Franıız 
ve Norveç edebiyabydı. Konferanıla
nnda alb, yedi kiti bile bulunaa, Knut 
bin kiti huzurunda ıöz ıöyliyormuf 

gibi hararetle bafınp çağmyordu. Fa
kat ne konferansçılık, ne de muharrir
lik onu yaıatabiliyordu. Gene açhlc yüz 
ıöı termit ti, 

Nihayet binnuhanir Knut'a tekrar 
Amerikaya ıiclebileccık kadar pa..a te
darik etmiıti. Knut ba sefer Amerika· 
da t.alıkçdılc )'~f, balıkçılar ıvuın· 
da bir çok milletlere menıup adam • 
larla tanıflllJf, ondan sonra 1886 da 
Şikagoya ıiderek orada tnmvay bilet· 
çitili yapJ1111, t.ir çiftlikte çalqmr" ka· 
zandıiı ~ile tekrar rahip Janaon'un 
yanma ıiclerek oracla Byörnsoa, lbaen, 
Strindberı ıibi ediplerin uerleri hak
kında koaferanılar vermit. parası bi • 
tince Şikaıoya dönerek tramvay 1Hlet
çilifine devam etmiıti. 

Knut Hamaan 1888 Mneıinde A -
merikadan bıktıiı ve orada acnelerce 
aradıiı Hrveti bulamadıiı için, bir Da
nimarka vapuruna binere:C orad•n ay· 
nlmıfb. Maksadı Os1o'ya ıitmP.kti, fa· 
kat Kopenhag'da vapurdan çıkh. 

Orada i1k zamanlarda maişetini na· 
sıl temin edeceiini bilemiyordu. Bu
nunla beraber ıene oturup yuı yaz • 
mağa bafladı. Knut bir evin tavan a • 
ra11nda, "Kamerden üç kanı uukta" 
oturuyordu. Burada, tavan aratmdaki 
odaarnda Knut Hamsun 14 Açldc" hal:
lunda muazzam bir monoloi yazmııb. 
Ondan sonra bir aün bu monoloiu 
koltujunun altına aıkııbrmıı v~ sidip 
onu kitapçı Brandea'e ıösteı mitti. 
Brandea'un "Açlık" monoloiunu ıör
düiü andan itibaren Knat Hamsan ci
hanın en me!hur muharrirleri ve edip· 
leri aırasma sinniı o!uyordu. ,. 

Şerefini tana aruındaki bir oda
da yazdıiı ilk uerle kazanan Knut 
Hanmın, busün nvceıiyle ve iki kızı 
ve bir eviyle heralteY' Nörholmen na • 
mındaki malikanesinde mes'ut l.ir ha· 
yat geçirmekte •• Mitin cihan, za • 
manm • l;üyük edibi diy• onun 75 
inci senesini IMİt etmektedir. 

A. C. 

Erenlturg yarabcı bir yazıcı olma· 
makla beraber, okuru eilendinnesini, 
heyecanlandırma11nı bilen açıksöz, ze· 
ki uyanık ve edebi kültürü bulunan 
kudretli bir romancıdır. "Julio Yure • 
nito'nnn batından geçenler" ve Jan 
Mey'in sevgiıi eserleri dikkate deier. 

Yazımıza mevzu o!arak aldığımız 

"Kaodan dıprıda'' iıimli romanı yuka· 
rıda saydıklar.muz kadar muvaffak e· 
aerler değildir. Bununla beraber sene 
alakayı ve ekıikleriyle de okurun dik· 
katini çeken bir kitaptır. 

"Kaodan dııanda" rimanı devrimi
zin moda11 ve sürüm vasıtası olan 
cinstendir. Bu cinae de prodüksiyon 
romanları deniyor:. 

Bu çewit romanlarda ilk aranılan 
ıey, mevzuun bir sanayi tebekeıinin 
meydana getirilmeıi ile alakadar ol • 
ma11dır. Kılhramanlann husuıi yaıa • 
11tlanna ikinci derecede kulak aaı!ır. 
Ve romanda uıl proletarya heyecanı, 
lizım olan meteryalin azlıiı, bazı me· 

murlann irtikabı ve çahıanı iıtiımar 
~- siiflülderi ,._ amalwin luJara. 
nuınhkı.n etrafi:rle canlaa.INd.r .... 
Mnelik piin aistemillia ecleltiyatmı yap· 
~ hakkında UZ1111 uzadiya netri • 
yatta bulunmak bugünkü Ruı yazıcı 

ve romancrlannın belli 'batlı vazif ele • 
rinden biri olmuıtur. ' 

"Kaodan dııanda" Erenburı'un iyi 
bir eaeri olmamuma rafmen sayıfala
nnda resimlenen realite, yani açlık, piı
lik ve ıefalet 1>ize dikkatle okunabile· 

cek bir kitap ka11111nda olduğumuza 

hatırlatıyor. Büyük bir çelik fabrika· 
smm yapılmaıı esnaımda canlarını 

ditlerine takarak çalııan, çabahyan ve 
türlü yokıulhak içinde kıvranan bin • 

lerce iskelet olmaı kadın ve erkekle
rin seçil resmini gene bu romandan 
seyrediyoruz. Gene, mallan, mülkleri, 

almıp ta Kuzaetzk'e mecburi çalııma· 
ya ıönderilen "Kulak" lann facia11na 
tahit oluyor, prip t.ir surette mrbiri
ne haıır ve netİr olmuı ıenç komü • 
niatlere, canilere, etki papaslara ıöçe
be Asyalı kabilelere de rastlıyoruz. 

Ve nihayet bu kanııklrk, hakiki Ka· 
onun çevrui içinde müthiı bir di • 
dinme ile gündelik ekmeğini çıkarma
ya uiraıanlan sörüyoruz. Sovyet re • 

jiminin izin verdiii bu çeıit yazılarda 
her zaman raıtlandığı ıibi Didaktik 
unıurlardan Erenburs da kendiıini 
kurtaramamıı ve cıerin bir çok yerin
de: 

"Aııl hayat itte bunlardır, halbuki 
kapitaliıt A vrupada ölüm ve çürüme
den batka bir teY yoktur!" Diy~ tek
rarlıyor. "Çünkü, diyor, b&ırada inaan• 
lar i!erideki saadet için, ıavaıırlar, Av· 
rupadakiler manen kör bir yolda bk• 
nıyorl•rl" 

Yura kahramanlarının aizından 
Soıyalizme ve yeni hayata dair alev 
saçıcı, mn uzun konferanslar veri • 
yor, aılımu bu 1Nalnmdan anlatıyor. 

Romanda ikinci derecedeki pbıı • 
larm canlandınlmaaı iyidir. Fakat aaıl 
kahraman!ar bir parça destekle yürü
yorlar. içlerinden en iyisi, münevver
liii, kendisine hİT' istirap kaynaiı o • 
lan " iN yfbden ren~ lrom6nistlerle 
baidaf&IDIY&n ıenç Volodia' dır. 

lbrahlm Hoyl 

1.dldldu 
~ - .._. r 

Şair Şegqai Hamza'nın 
kızının kabri 

feyyat Hamzanın 
Aktehir ve havaliıinin folklor ma • 

kızının kabri 
Baıucu tahideainde: 

teryelleririni toplarken aılı: 
İtte geldik ikimiz 
Arkamızda yükümüz 
İzin verin kadınlar 
Bayram etsin ...• 
Olan 
Yolda gider ünümüz (bükiimüz) 
Arkamızda yükümüz 
Şu kadınlar bir verse (verseler) 
Düğün eder ..•• , 

Manisine tesadüf etmiıtim. 

Müteıavvıf halk tairi Şenat Ham· 
zaya ait olup :zamanla ıek'en birn de· 
iitmit olan bu açık saçık maninin Ak· 
,.wr ı.ava&.We altı ~lr yedi urr
clan beri Y•tam•t olma11, nazan dikka· 
timi celbetmiı ve beni l::ir hayli düıün· 
dürmüıtü. 

Yanında derviti kasaba kasaba, köy 
köy dolaprak tarikatini yaymağa çalı 
ıan Şeyyat Hamzanın bu civarda ol • 
dukça mühim bir r.uf u:z kazandığını, 
bu havalide söylenen manilerden bir 

kıımının kendiıine ait olduğunu ka· 
bul etmekle pek de hata edilmiş ofa· 
mıyacağma kanaat getirerek aratlır· 

malanma devam etmiıtim. 

Lamii Çelehi'nin Letaif' indeki fık· 
ralarla Eiridir'li Hacı Kemal'in Cami· 
unnazair'inde mevcut manzumeıi iıtiı· 
na edilecek olurıa Şeyyat Hamza'nın 

yqadığı zamanla hayatı, tahıiyeti ve 
eserleri hakkında tam ve etraflı bir bil
gimiz yoktur. 

Şeyyat Hamza'dan önce mühterem 
üstadım Or. Pr. Dr. Köprülü zade Meh· 
met Fuet Beyefendi • galiba 18, 19 ıe
ne evvel • ikdam g11eteainde bahset· 
mit, bilahare bu mevzua muhtelif aer· 
lerinde ve mecmualarda bir kaç defa 
avdet eyl~miı!erdi. 

Şeyyat Ham:ıaıun yapdığı tarihle 
edebi ıahıiyeti hakkında muhterem i.iı, 

tadın yapbiı tahminlerin isabeti, Ak· 
tehirde Naırettin Hoca mezarlığında· 
iri tetkilcabm esna11nda bulduğum bir 
mezar taıı ile sabit olmuıtur. 

Şeyyat Hamzanın kızına ait olan 
bu taf, mezarbğm Tek~e Deresi cihe

tindeki duvarına yakm bir fundalık i
çinde, ıövdeai topraia aömü!ü, 20 aan· 

tim kadar bir kıamı hariçte idi. Ayak 
ucunda mevcut tarih taıırıın ff'kil ve 

tezyinat itibariyle aynhğı, -Şeyyat 

Hamzanın kızına ait olmadığı z11nmnı 

tevlit etmektedir, Fakat yazı ve tezyi· 
ni aanat noktai nazarından her iki ta!• 

da ayni devrin ımhsülüdür. lıim 
ve tarih taılarmda hazan ademi teca-

nüse teaadüf edildifine nazaran ayni 
veçhile toprakla aömülü olarak bul -

dajum tarila tqmm da Şeyyat Ham
mıun bana ait olduiunu lrabul etmek 

anümkündür. Tatların arka yüzlerin • 
deki yuılann cinsi de bu ihtimali tak
viye etmektedir. 

Sahibü hazelkabr 
Elmerhume elmaıfur 
Euaid eHehid 
Aıl hatun bintü Ş.yyat 

Hamz(a) 
Ayakucu ~ahideainde de: 

Fi tarihi 
Scnete Tia'a 
ve erbaine 
ve Seb'a miete 

Yazılıdır. ibarenin teniı harfle~ 
Hamzanın (He) harf\ noksan ve bü
tün harfler noktaaırdır. 

749 Hicri tarihini taııyan tatın Şey 
yat Haınzanın kızına ait o!duğu kabul 
eclilirM 813 te ilen Na..:.rtthi koc:anm 
kencliıinl tamdıtı ııralarda Şeyyat 

Hamzanın pek yaıı seçkin olmadığı, 
hatta genç denilebilecek bir çağda ol
duğu da kabul edilebilir. 

Şeyyat Hamzanın daha ziyadt Kon
ya ,.e. havali.inde tarikatini tamime ça
lıştığı, Ak,ehir veya civan ahaıiunden 
olup olmadıiına dair biç bir tahmin 
yürütmek kabil deiilse de ıeyabatlt- • 
rinden ıonra tarikat mücadelelerinin er 
kuvvetli merkezlerinden biri olduğu 
bugün dahi kolayca iıtidli.I edilebilen 
Akıehirde yerletiP bir zaviye te1iı et· 
tiği, çoluk çocuk ıabibi olduğu, belki 
Akıehirde ölüp ıömüldüğü; yahut la 
kızını bir Aktehirli He evlendirdiii ve
ya damadının vazifeten Akıehire ge
lip ycr!eıtiii, fakat Şev 1at Hamzantn 
Akfehirle çok esash ve kuvvetli bir a· 
lakım olduğu makul birer ihtimal hn· 
lind~ düıünülebilir. 

Kızının kabir tatından 10nra ken • 
diıininkini bulm11k için yaptıiım ta • 
harrilerden miiıbet bir netice elde et· 
mck mimkün olmadı. Ekıeriıi ınuhte• 
lif inşaatta, bir kısmı da mezarlık du
varlannda kullanılmıı ve bir kısnu da 
tamamiyle toprak albnda tahripkir el· 
lerin tecavüzünden maıun kalllUf ta, • 
tar meydana çıkanlmcaya kadar bu ci· 
het muzlim kalmafa mahlnimdur • 

Rıfln MelOI 

Taşkent operası 
Moıkova sazetelerinin verclilderi 

haberlere göre yakında Ta,kent teh • 
rinde muazzam bir opera bina11 in,a• 
sına bq1anacakbr. Meşhur Ruı mi • 
ınarlanndan Çurov'un yapbğı proje 
dairesinde in~ edilecek olan bu muaz• 
zam bina, son zamanlarda Sovyetlerin 
muhtelif yerlerinde yapılan tiyatro bi· 
nalan gibi ıayet aari olacak ve bilha .. 
sa sahne tertibab fevkalade mülcem • 
mel ve battan bap otomatik bir ~ 
da İflİyecektir. 

Rualar yeni opera binumda t&m9-
men modern 'bir üslup kullanmaktadır
lar. Taksimat hariç olmak Gzere hina· 
nm hariçta tlrünütl Miyük Paria 
()peraaının ayni olacaktır. Opera aa • 
lonuncla iki hin be11üz mevki olacak • 
tır. 
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BU1Jük Adada Neler 
Var, Neler Yok! 

iki diktatör : Hitler 
ve Musolini .• 

Kınolı ile Burgaznı isimleri ye
ni değişmedi. Ben çocuktum. Bu 
iki adaya Kınalı ve Burgaz; der
lerdi. Dün: önlerinden geçerken 
dikkat ettim. Onlar hala Antigoni 
ile Proti .... Biza11s onlara öyle bir 
damga vurmuş, ki silebilirsen sil.. 
Şu kıyıda oynıyan kopilier kim? 
Rum çocukları •.. Şu beyaz motörü 
kullanan delikanlı kim? Rum 
genci.. Pupa yelken giden şu gü
zel, martı kadar beyaz sandalın 

içine yan gelmiş keyf süren kız 
kim? Teni beyaz 'sabun kokan 
Rum dilberi. Burgaz Biz.anstan 
kopma bir parçadır. \'e Kınalıya 
yerleşen Ermeniler bile Rumla~ -
rnışlardır. Türkçeyi kendilerine 
mahsus ~ive ile konuşurlar ama, 
lstanbul Rumc:ıları prüzsüzdür .... 

~ ~ ~ 

tatlı suya alışık olanlar bizim um
manda yaşıyabilirler mi?. 

•• ııı 

Heybelinin ön yönündeki dam - Ada pis.... Hayır, sokakları, 
gaya bir sünger cekilmez. Bu te- yolları, kaldırımları değil. Havası 
ml ... J1'k•e b h · ı··1 · · · b"yu"k pis.... Binalar, senelerce hamam ... . a rıye 1 erımızın u 
gayreti var. O güzel adanın ucu· yüzü görmiyen, saçları leylek yu-
na, Tiirk gemicileri bayrak çek - vasma dönen arap halayıklar gi • 
ti l;: ~en ""lnra Hulki ortadan yok bi... Hele ote1lerin çarşaflarını, 
oldu. Papaslar, peygamberleri • peçetelerini, ye~ek . tak~mlarmı 
nin i .. ~· "·~ ı·ydular. Turusinaya çı- tasavvur edersenız mıdenız bula -
kam:- ~:-' ;:-rs::ı da, -<'danın !ssız bir nır ... Adada su akmıyor ama, her 
tepesine hicret ettiler. tarafta susuzluk akıyor. Nezleli 

Dün dikkat ettim. Heybelinin bir adamın rahatszlığım anlamak 

yüzü tersine çevrilmiş. s:r sevim
li gadno, bir berrak plaj, arka 
koya neşe vermi~. Ön tarafta 
- eğer mr.ktebi bir tarafa bıra
kırsak - bir harabe manzarası 

var. Heybeli, önden, çürük dişli 
bir ağıza benziyor .... 

Büyükadanın ıçmı, dışından 

tahmin ıetmek imkansızdır. Ben 
bildiğimden derhal benzettim. 
Büyükadanm dışından manzara

sı: Tekaüde sevk edilmiş olan, 
rütbei bala ricali efendisinin sır -
malı üniformasını giymiş kof ay • 
vaz... Uzaktan eteklemek lazım .. 
Yakından bırak o seni etekleıin .. 

Eski Bü~ükadayı bilir misiniz? 

Büyükada, me.lıtabın konuf tu
ğu, çamların söyleştiği, kıyı sula
rının dile geldiği bir diyardı Bü
yükıtda bir §İİr ve hülya alemi idi. 

iskeleye çıktığınız zaman, her 
şey'den evvel yolların kırmızı top
rağı yüzünüze gülerdi. Üstüne 

basmağa kıyamazdmız da. Nadide 
bir halı üstünde yürüyormuşsunuz 
gibi, ihtiyatlı adım atardınız. Bu 
toprak, sulandığı zaman etrafa, 

ciğerlere sinen bir toprak kokusu 
yayılır, yağmurda bu koku, çam -

ların reçine kokusuna karışarak 
insanı mestederdi. 

Bugün, iskeleye ayak bastınız 
mı sizi kara kaşlı, kara ağızlı bir 

ı 

zebani karşılıyor: Adanın o ca • 
mm yollarını ziftlemişler. Yol· 

!arda: 

-Basma yakarın! .. ---Diyen bir gayyalık var. 

• • • 
Otellerin önünden geçiyorum. 

Kocaman kocaman yaftalar.. A • 

day Türklettirmek istiyenlere, 
sanki uzun bir dil gibi batyor ve 
alay ediyor: "Sümer oteli - Es
ki Etranje,, "A:kasya oteli - Es

ki Kalipso,, "Kazmpaşa oteli -
Eski Splandit,, Ada hu yaftalarla 
açıktan açiğa: "Ben tatlı su koz
mopolitiyim, diyor. Adanın otel
cileri, bu isim değiştirmek işine 
memnundurlar. Hem levhaları 

büyüdii. hem de dedikleri oldu. Ya
ni bizim istediğimiz olmadı. Ho!, 

için, sümkürmesini beklemeğe ha-
cet yok tur. Adanın hastalığını 

anlamak için de, evlerinde veya 

otellerinde oturmağa hacet yok. 
Akar suyun verdiği bir taravet, 
bir canlılık, bir serinlik vardır. 
Adada böyle şey aramayın.. Her 
taraf kav... Bir kibrit çakınız tu
tuşsun... Çiçekler boyun hükmü~, 
yapraklaT sararmı,, topraklar ~at
Jamı~... Büyükadada oturanlar 
ördek olmadıklarına şükretsinler .. 

Bana k!' lrrsa "Adaları güze11eş
tirme cemiyeti,,, azalarının yapa
cakları en makul hareket yağmur 
duasına: çıkmaktır: Adanın hiç 
değilse kaba kiri temizlensin diye. 

Adada bu sene iki sınıf halk 
göze çarpıyor: Zengin Yahudi, 
fakir Türk.... Ama Adayı kim 
besliyor biliyor muımnuz? Malum, 

fakir Türkler. Bakkalların bir 
az yüzü güldü. Eşekçilerle ara -
bacılara müıteri yok. Yahudi 
madamlar zayıflamak için yürü -
yÜ§ yapıyorlar. Eh, erkekleri de 
yorgun geliyorlar ... Araba i~sam 
yorar, eıek daha çok yorar ... Şöy
le oturup bir kahve mi? Ne gezer. 
Yemekten evvel kahve i~taha ka
par, yemekten sonra uyku kaçı-
rır .... 

• • • 
Ada kaymakamlğının demir 

narmaklıklarına, yaftalar a-sıl.mış. 

"Adaları güzelleştirme cemiyeti., 
nin yaftaları: "Coskunluk hak
kınızdır, e2gın neşe hayır ... Neza
hetten bu derece behresi olmıyan
ları:rı :?Üze!Jikten anlıyar.aklarma. 
emin olabilir mi~iI';z ... Bunu ya • 
zan, Y" azgınlık mefhumunu bil
miyor. yahu~ h : "Kisiyi nasıl b~
lirsin? Kendim gibi!., ~ozünün 

doiZrulu~unu i!bat ediyor... Böy
le kaba hir ihta1" okuyanların co
şarak ne~elenme1 erine imk;.n var 
mıdır?. Adayı güzeHeştirmeğe 

yeltenenler. Adanın içini karartı
yorlar. Yazık .. 

*'it * 
Adada kadınlar çorapsız ve ya

rı çıplak. Kadınlarm ve kızların 
büyük bir ekseriyeti, ~<>nki külha
nı tutu~.mu~ hamam kaçkınlarına 
benziyorlar. Ada>:ı güzelle~tirmek 

Bir gazetecinin iki diktatör ve i 
diktatörlük arasında bulduğu farkl 

Deyli Telgraf gazetesinin -. 1-

ma muhabiri Mis Beatricc Bas
kerville yazdığı bir makaled ıı 
l\!usolini rejimi ile, Hitler rejimi
ni dikkate değer bir şekilde mu: 
kavese etmektedir. Bu makalevi . . 
naklediyoruz: 

Birkaç ay eveline kadar İtal
yanlar Hitlerciliği, faşistlik lehin
de inkiıaf edecek yeni bir kuvvet 
sayarak alkı§lıyor, faşistlik ihtila· 
lini ihraç edilir bir fey sayarak se-

istiyenler, nasıl olsa kabalığı ele viniyorlardı. 
almışlar, bari, yollara fÖyle bir _ Geçen senenin martında lngil-
yafta yapııtırsalar: "Kendinizi tere Başvekili Mister Makdonald 
beğendirmek hakkınız baka _ ile İngiltere hariciye nazırı Sir 

1 ·... d' k h ' y n • Con Simon, Sinyor Musolininin 
arı ıgren ırme , ayır .. ,, ana 

k k l ··k l k" l' t k dört devlet misakı hakkındaki fi. ay ı mıı o çe er, ır ı ırna a. 
kirlerini anlamak için Romayı 

yakları ve tahta kurusu, sivrisi • ziyaret ettikleri zaman Hitlerin 
nek, pire yenikleri ile katıntı izle- Doçeye hürmeti ve merbutiyeti 
rinden kanlanmış bacaklar .. Kol- fngilterenin Almanya ile yapaca . 
lar bu bacakların kafiyesi.. ğı müzakereler için bir temel sa· 

Sivrisinek yeniği olmıyan kol yılmtftı. Çünkü faşistliğin müessi· 
ve bacak görmedim. Pedikürlü si Hitlerin zaferini "Kanaatleri • 
ayaklar da var. Enlerine boyla - mizin cihanşümul bir mahiyet ka· 
rına bakmadan, kadın Roma üf- zandığına,, delil sayıyordu. 

tadelerini taklide yelteniyorlar... Sonradan İtalya ile Almanya · 
Hashaların hepsi de, müstehcen mn siyaseti, Avusturya üzerinde 
diye memlekete girmesini yasak çarpı§tı. Fakat bu ayrılığın Hitler 
ettiğimiz frenk mecmualarının Musolini mülakatı esnasında her· 
kapağından fırlamı,lar. Göğüı, taraf edildiği söylendi. Ve bu ıu· 
baldır, but, kalça, her şey mey- retle İtalyan ihtilali ile onun ya·ı
danda. Bir zaman, ince peçenin · r~~u ol~n Alman ihtilali?i~ arası 
uyandırdığı alakayı, şimdi pijama duzelmış sayıldı. Onun ıçın ge · 
yırtmaçları uyandırıyor... çen haziranın otuzunda vukubu · 

* • • lan hadiseler, ltalyada hayretler • 

D.. .. d h" .. 1.. le kartılandı. 
onuş vapurun a uzun uy • . 

d .. A b b · 'ht' 1 d · Hitlerle Musohni tarafından um. ca a en mı ı ıyar a rm, 
. kurulan binalar apayrıdır. 

dedım, yoksa Adaların keyfi mi B' k M 1' · ·1 H'tl 
k 1 B h l ır ere uso ını ı e ı er a· 
aç.mış .. • ütün vapur a kının d k f ı~ M 1' · rastn a. ço arK var. uso ını, 

suspus oturduklarına bakılırsa, f . 1 ..... H'tl 'l'kt d h ... 
aııst ıgı, ı ercı ı en a a sag-

ben ihtiyarlamamışım. Ne A'.da • lam temellere kurdu. Musolininin 
larda coşkun neşe, ne de Adaya hükumeti hiçbir vakit koalisyon 
gelenlerde keyf var. hük\imeti olmadı. 1922 denberi 1-

Susuzluk Adaları öldürüyor. talyada yalnız faşistlik ve yalnız 
Ama diyeceksiniz, ki Adalar Musolini hüküm sürüyor. Musoli

oldum olasıya susuzdu. O zaman ninin biricik mahrem razı, iki se
neşe vardı da, bugün mü yok?.. ne evvel ölen kardeşi Arnoldo idi. 
O zaman susuzluğa nasıl taham· Kabinenin on dört nazırlığından 
mül ettiniz?... yedisini kendisi tutuyordu. Di -

Ben, Haydarpaşa - Pendiğe ğer gerisi de onun kontrolu altın· 
tren işlemeğe baıladığı zaman, da idi. ltalyada rejime hizmet e
vagonda yanan yağ kandili altın- den bir kimse, kim olursa olsun. 
da da neşelenirdim. Bugün böyle nüfuz sahibi olamaz. Nüfuz sahi
bir vagonla bir istasyon gitmeğe bi olmak istedi mi, derhal atılır. 
tahammül eder misiniz?... ltalyada, bir Yunkıs grupu, bir 

Adalara ~u vermeliyiz. militarist aınıft yoktur. Onun a • 
Selimi izzet ristokrasiıi çoktanberi siyaset a -

leminden uzaklaşmıştır. ltalya or-
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Uml SO kuruştan başlar. llk sayı!ada 2W 
kuruşa kadar c:ıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı Ub verenlere alt 
B)'Tı tcnzllllt vardır 

H.c:ııtmıı lll\nların bir &atın 10 kuru~tıır 
KOÇUK ll..A!liLA.H: 

Bir dctaı.ı 30, lkJ d,•uı 60, Uç defası ~. 
dört dc!ıı.sı 7!S ve on defası ıoo kuruıtur. 
Oç aylık llB.n ~erenlerin bir defuı mccc&· 
nendir. Dört aatın geçen llllılllnn ta%1a 

antırları beş kuru~tan bcsap edJUr 

dusu yavaı yavaş faşistleımekte-
dir. 

Yeni ordu talimatı, demokrasi 
devrinde orduya girenleri birer 
birer çıkarıyor ve yerlerine hafü 
faşistleri alıyor. 

ltalyada "Gobels,, in mukabili o· 
lan bir makam sahibi yoktur. Fa
kat onun nezareti, ltalyada hari· 
ciyenin bir şubesidir ' ve hariciye 
nazırı Musolininin idaresindedir. 
Ayni Musolini dahiliye nazırı ve 
hariciye nazmdır. Kendisi İtalya· 

• run, Fon Şleyherini çoktan fakat 
ıeri kıtallerle değil, li\tin inceliğ: 
ve kudreti ile imha etti. ltalyac! · 
ki Röhmler ve Hayns'lar dehal, a· 
dalara nafyolunurlar. 

Bir aralık İtalyanın Skuvadris,' 
yani hücum. krtaları da vardı 
Bunlar, ehlileştirildiler, yahut 
Röhmlere iltihak ettiler. 

Muıolininin Romaya girmesin· 

den sonra muhalefete deval9 
fırkaların hepsi dağıtılmıt ball 
nuyor. Bunların reisleri ya 8 
ler, ya tam bir inzivaya 
mişler, yahut yabancı meml 
lerde açlıkla ~ücadeleye d .. 
lerdir. Bunlara mensup ol 
çoğu, faşistlere iltihak 
dir. 

O halde ltalyada fırka 
deleleri yok mu?. 

Var. 

Fakat Musolininin 
sultası o kadar sağlamdır 

ları tek başına bertaraf 
bunların inkişafına mahal 
rnıyor. ltalyada "Mueolini 
maz,, umdesi bu amuml 
umdesidir. 

Almanyada böyle 01lmt~ 
Her Hitler, çok mühim 

lar yaptı. Hitler ilificlar ın.
gelişinden on beş ay sonra 
bir takım değişiklikler ya~ 
bunları Musolini., ancak oll 
yılda başardı. Duçe, ıon d 
yavaş bir hızla hareket edi 

Musolini, hasrm•~rını se 
kontrol etti, maksadına v 
için onların hatalarını bi 
rer yakaladı. 1926 senesine 
;oatbuatı serbest bıraktı. 
1926 da, yani iktidar me 
•Yeldikten dört sene ıonra d .,. 
,':'lüdafaa için husuıt bir ma 
viicuda getirmiş, ve bu ma 
ye tevkalade salahiyetler 
rl;ııha sonra zabıtaya birçok 
ııala.h;yetler temin etmi,tir. 
Halbuki Her Hitler birkaç a 
de nazi bir devlet kurmak 
Düşmanlarını birkaç ay içi 
mizlcmeğe uğraştı. 

Duçe, bütün bu deiit' 
1927 iktısadi buhranından 
~ aptı. Tali kendiıine yard 
Onun 1929 da Papa ile iti 
mesi, kendisini ltalyanm 
kC\ylülerine sevdirdi. Çünk 
l:öylüleri koyu katoliktirl 

Hitler ise katoliklere k 
hcı-şka hareket etti. 

Musolini 1922 de fır 
bul ettiklerini 1924 te t 
Ve onların yerine yeni 
Bu tasfiye ameliyeıini. b 
re tekrar etti. Hitler, böyl 
dı. 

Hitler, devlet menı 

de son derece dikkatle 
ti. Yavaş yavaş, kendi 
tar olan gençleri yeri 

Bu suretle rejim ale1 
kastler imkanını aıp.rf 
indirdi. Saha boştu. . ~ 

Elhasıl Sinyor Mu~ 
li hasımlarını temi~(~ 
di pJemlarını ~atbı~ ~ 
emniyet ve selameti t 
bir devir acmıya ıou-·c""'''" 

muştur. 

!ki diktatör 've iki 
arasrndaki farklar L..o--

dan: 

Mahcuz olup P~ 
kara verilen Mus!uk .. 
12/ 8/ 934 tarihine te_.., 
günü saat 9 dan iti-
artırma ile üsküdard• •_ ....alı 
ye caddesinde 18 n~ 
satılacağından talip 
de hazır bulunacak _...,~;;aı 

ll\ları ilan olunur. 



1914 te Avru
Padaki askeri 

vaziyet 
!o. ~dan tam yirmi sene evvel, Aiuı
ii 914 te umumi hıı.rp patlak verdi
dif ~ bir tarafta merkezi devletler, 
~ !'tarafta itilaf devletleri olmak Ü· 

••lceri vaziyet tu idi: 
~hı~ orduıu, muvazzaf ordu ve 
)otd otduıu olmak üzere ikiye aynh
ıt_ 11• Muvazzaf ordu ıulh zamanın • 
ti. ~•cut olan 25 kolordudan ibaret· 
dı. ~ de huıa ihtiyat kolorduıu var
ı3 , llclan baıka 11 ıüvarı frrkaaı ve 
ijı ~h~nt kolorduıiyle bir de müıta-

:ti)'at fırka teıkil edilmiıti. 
~ il . "Vaziyet harp haline göre tan • 
)j edıldiği zaman ıekiz ordu, bir tak· 
)t a.1'1 • 
~ ~ı hllf kolordu ve 19 rm1htelit 

I 'iicude geitrilmiıti. 
~ı~.ı orduıu için ıulh zamanındaki 
~h eaaı olarak k•bul edilmiıti. 
~ Straıburg, Thonn gibi büyük 
l'ı ~~eke mevkilerdeki iığal kıtala
tı. ihtiyat fırka halinde toplanmıt • 

'lfaı-p çıktığı zaman Almanyanın 
lnıvvetleri tu idi: 

Qı t.J.llYazzaf ordu 84.341 zabit ve 
~39 küçük zabit ve efrat; itğal 
liilı 35.413 zabit ve 1.389.147 kü· 
~lahit ve efrat, mecmuu 119.754 
'\ Ve 3.702.696 küçük zabit ve ef-

~lceri hizmete elveriıli erkeklerin 
du tU idi: 

• ~tler: 120.000, talim görmÜf kü· 
&. -.bit ve efrat: 4.900.700, talim 
~f efrat S.474.000, mecmuu 
a.. .100 kiti. 

~l -tc~•ra ve aıkeri hizmete da
" h leriııı 111ecmuuna nazaran or • 
n arp ku'VVeti mevcudün yüzde 

• rua ve taliııııa .. .. _L_ ..ıı 
llrı1o __, ~•n ll'• • 
~ '" )'Üzde 50 ıini teıldl ediyordu. Al· 
~ rıy~ın umumi nüfuıuna nazaran 
~rıun harp kuvveti yüzde 5,7 niıbe· 

idi. 

~:914 ıeneıinde merkezi Avrupa 
)'~etlerinin umumi nüfuıu 118 mil • 
~etle 3?0 bin kiti ve mecmu harp kuv

' ~.323.()()() kiti idi. Bu harp kuv· 
llı-dıa ilin 3.890.000 kitiıi muvazzaf 
'~ )U teıkil ediyordu. Talim görmüş 
' Cl.lt a k . 

\ı İd' 1 er mıktarı iıe 7.934.000 ki-
ı. 

lıi,t!:"- mukabil Fransa, Rusya, Sır
'lııa "ttii~e Karadağ clevletlerinin mec· 
~"'--ll~u 262,5 milyon, umum harp 
~ g '1 9.070.000, muvazzaf ordu
~· °?·OOo ve talim ıönnüı mevcut 
'lll "-t:lctan iıe 12740.000 kiti idi. 
t:-..ı.ıc Umumi harp baılangıcında 
1;~._ 7 

lı~aap olarali merkezi dev -
~ "-•l 

1
trulyon aıkerine mukabil iti

.,..ı... ete·ı 
''lll11,.orı l'J 2 milyon askere malik 
\J ardı. 

lıtı..._-......... h 
~ ~n llrpte~ evve.l 

0

Almanyarun 
~~ ViJ 1 ha~bıye re111 olan ve İm· 
~l\ h.t-h~lın ıle çıkan bir itilaf yÜ· 
d ,..._ ~ hın ilk zamanlannda iıtifa 
~ eraıv MI ~· ~il on o etke Alman or-

~."'41e "~d~~ 2 .Kanunuevvel 1911 ta-
' iı hır muhhraıında diyor 
.. ,fi..,-, 
ol... '"il bir ·ıı • s--1 

nu etın müdafaaya ha-
• haıı- k b'I' · · . lıJc, • 'I" a ı ıyetını, cesaret, 

..__. · ~laat, kumanda mahareti _;....,_Oij 
.. Jet " • rakamlardan ziyade e
~ aöaı:'hrıelidir. 

~~le ırte.,da:adoğru olduğu umumi 
,;'"Pt dey) 

1 
çıkmıttn·. Merkezi 

ete · 
' f~ bQ rıne haıım olanların a-
~~ '~ •1ullrnaları bir fayda te • 
~h·~tıa...,, !b:: Alınan orduıu, Türk, 

.. • • •TJa • 
llırı carııtan ve Bulgar 

j., Yardııni 1 d'' • ... ,._ d" Y e ort ıene mü-
' -:11. h.t-~ınanı_ Alman hudutları 

•1-.,ll ın lrnege mecbur kılmıı • 
~,· ))tilı)a uv~kat bir zaman için
~ ol Ya ıırrne' · 1 · • • . ~"'llıtur .erı nn ar ıçın bır 

: .. ıa ••keti. nı . . 
18 lerı • uharrırlerı diyorlar 

""'"•uııu ~~deki ihtilal ile Al • 
' "-~ ıç bir alakaıı yoktur. 
s;"'-ı ta 2!aferler kazanmış Ye 

~l tt l>lr ~ ve terefle tetviç eden 
et.... oruyu f . 
..... !tir!• cu ıı atıyle tarihe 

üzerinde Londra 
hava manevrası 

Tankları muha
fazaya mahsus 

maynler 
Deniz muharebelerinde ıahiUer de

nize dökülen miynlerle muhafaza edil
diği gibi karada da müdafaa mevkile
rinde tanklar kara mayn1~rle muhafaza 
olunmaktadır. Bu mayn siperleri o ıu· 
retle kurulmalıdır ki, hücum eden düı· 
man tank1an onların etrafından dola • 

tarak mayn ıiperini geride bırakıp hü
cum etmeğe muvaffak olamaaınlar. 

Sovyet ordusunun yaptığı heıaplara 

bakılacak olursa bir maynin yerle§tİ • 

rilmeıi için bet dakika lazımdır. 1 ki 
kilometre uzunluğunda bir sahaya 
2000 mayn yerleıtirmek için 160 kiti 

çalııtırmak icap eder Demek ki, ıefer 
halinde bulunan bir bölük asker bir sa• 
at zarfında bir kilometrelik mayn ıi.,. 

Londrada, Şimah Şarkiden ve Manş de nizi tarafından yapılacak dügman tayyareleri hücumuna karşı yapılan büyük ha
va manevralanndan maksat hem halkın böyle hücumlar esnasında yapacağı şey leri öğretmek, hem de yeniden kurula
cak tayyare filoları için reklam ve propa ğanda yapmaktı. Bu maksatların ikisinin de temin edildiğine §Üphe yoktur. Ta
rassut itlerine manevralar esnasında sivil halk arasından 2000 kişi memur edilmişti. Yapılan büyük manevra teşkilatı· 
na rağmen, "düıman tayyarelerinin Lon draya hücum etmeğe muvaffak oldukları ve şehrin hayati merkezlerini tahrip" 
ettikleri söylenmektedir. Yukarıki resim de gördüğünüz uzun pandalye, Londraya karşı yapılan tayyare hücumları esna
sında kullanılan bir gözleme mevkiinden başka bir şey değildir. O sandalyaya uzanan İngiliz askeri. hiç yorulmadan ve 

ri tesiı edebilecektir. Yaptıkları tesir
lere göre bu maynler, ıerpme ve elek
trik maynleri, tazyik ve temaı ae iıtial 

eden maynler gibi muhtelif cinılere 

ayni maktadır. 

Makineli kapıollar elektrikli kap • 
sollara tercih edilmektedir. Çünkü e • 
lektrikli kapsollar daima bozulmak 
tehlikeıine maruzdur. Tanklara mah
suı olan bu tedafii maynler gayet ba
sittir. Çünkü onlann imla edildikleri 
iıtial madde ancak mühacim tankların 
tekerleklerini parçalıyacak kadar kuv
vete ma1iktir. Mayn içindeki iıti~I mad. 
deıi tankın ağırlığına göre 1 kilo ile 
3,5 kilo araamdadır . 

sıkılmadan düşman tayyarelerinin hareketlerini elindeki dürbfole mükemmel surette takip edebilmektedir. 
...................................................................................................................................... 

Büyük Okyanusta harp mı çıkacak? 
1935 senesi için hazırlanan de

niz konferansına dair deniz dev -
letlE'ri arasında müzakereler ya -
pılmaktadır. Müzakere sıra11 Ja· 
ponyaya gelmiıken Japonların 

müzakereye memur edilen Japon
yanm Londra sefiri birdenbire 
mi'.zakereye salahiyettar olmadı -

ğını biJdirmittir. Bundan başka 

Japoaır&ıb"5~Mer i~· ~ 
bir deniz erkanıharp y.üzbqıaı ta-

yiu etmitti. İtalyanlar da hiçbir 
!1azırlık yapmamaktadırlar. ltal • 
y~nm Londra sefiri Grandi ~arl 
Lokarnosu itilafı için Musolini 
iit' :nüıakerededir. 

Deniz konferansına kar§ı çıkan 
mi.işkülat en çok deniz tekniğine 
aittir. Çünkü inşa edilecek harp 
ıefh1elerinin tonları tayin oluna · 
mamış~ır. ikinci müzakere günün· 
de f ngdizlerin Amerikalılara ver 
dikleri bir teknik muhtıra Ameri 
kahları hayrete 'dütürmü1tür. 

Bu muhtıra Amerika murah
ha~ )arı tarafından derhal telgraf
la Amerika hükumetine bildiri} · 
mittir. Bu muhtıraya nazaran ln
giltere c{evleti deniz intaatı mese· 
lelerinde Amerika ile müsavat iı • 
temektedirler. fngiJtere cihan ile 
olan geni~ ticaret yolJarını ileri 
süreı ek 1930 senesindeki Londra 
konferansında müsaade edilen eJli 
kruvazörün yetmite iblağına ta
liptir. 

Tonaj mütkü~atı İtalyanın iki 
adet beheri 35.000 tonluk hapr 
sefineleri in~a etmek istemesin -
den ve Fran•&mın da ayni suretle 

hareket etmcğe mecbur kalma • 
sından ileri geliyor. Halbuki harp 
sefinelerinin tonajı 25.000 tona 
indirilmek İsteniyordu. 

Londrada cereyan eden deniz 
konf eranıı müı.kereleri bu tek -
nik mütküllerden dolayı i)er)iye
memekle beraber cihan siyasetini 
alakadar eden meselelerde o mü· 
zakerelerde kat'i roller oynamak
tadır. Her ,eyden eYVel .Japonya
nm alacağı vaziyet malGm de • 
ğilc!ir. 1935 senesi Japonya ıçın 

çok mühimdir. Çünkü o senede 
.Taponyamn milletler cemiyetin -
den çıkması kesbi kat'iyet ede · 
cektir. Böyle olunca Japonyaya 
verilen cenup adaları mandası 

fıararetlenecektir. Bu mesele ha • 
!'aretlenince büyük Okyanus nf 

olacaktır?. 
Amerika gazeleleri daha şim · 

diden Biiyük Okyanusta muhak · 
kal: harp olacağından bahsetme· 
ğe ba,lamışlardır. "Ruzvelt ida • 
resi,, nin Büyu!< Okyanus üzerin· 
de toplanan ka"a bulutları endişe 
ile temaşa ettiği söylenmektedir. 
Amerikanın uzak !arkta ve bu • 
nunla beraber Büyük Okyanusta 
bir harbe sürük 'enmemesi ıçır 
fevkalade dikk:-t etmesi lazım . 
geleceği anlatılıyor. Amerika ga· 
zete•eri Japonya ile Sovyetler a 
rasınd" bir harp çıkmasının ir 
kansız c.lduğu yatlı batlı Japor 
devlet ricali tarafından söylenmek 
le beraber, Büyük Okyanıu • 
taki harp hazırlıklarına büyük bir 
farı)iyetle devam edilmekte oldu- ı 
nu yazıyorlar. 

Bu sene eırinisanide Amerikan 
donanması Atlas Okyano~undan 
tekrar Büyük Okyanosa geçmiş 

olacaktır. Japonlar bu ay zar· 
fında 180 geminin ittirakiyle Çin 
sularında büyük manevralar ya • 
pacaklardır. Uzak Şarktaki Sov· 
yet orduları daima takviye edil • 
mektedir. Parçalara ayrılan Sov· 
yet deniz altı gemileri Viladivos· 
tok limanına nakledilerek oradan 
gelmektedir. 

Fakat, bir taraftan Soyvetlerin 
Uzak Şarkta gittikleri kuvvetleri· 
nin harp ihtimalini zaif düşürdü
ğü ileri sürülmektedir. Bundan 
iki sene evvel Ruslar Uzak Şark· 
ta zaif iken harp çıkma11 daha 

mümkün gibi görünüyordu. Diğer 
taraf tan bir Japon - Amerikan 
harbinin de çıkabileceğine ihti • 
mal verilmektedir. Çünkü Japon
yanın sabık maliye nazırı Taka· 

bati, Amerika maliye ve iktisat 
cihetlerinden o kadar zaif düş • 
müştür ik onun uzek ıarkta teca -

vüzkarane bir vaziyet alması İm· 
JCan haricindedir. Demİ§tİ. Ja • 
ponlar, kendileriyle İngiltere ara
sında da bir harp çıkacağını hiç 
zannetmiyorlar. 

Bununla beraber, bu sulhperve
rane ümitlere rağmen, 1935 sene· 
sinin Japonya ve Büyük Okyanos 
için kati neticeler verecek kadar 
ehemmiyeti haiz olacağı hakkın • 
daki Japon noktai nazarını kay· 
detmek lazım geliyor. Bununla 
Japonların ne demek istediklerini 
zaman bize gösterecektir. 

Iıtial, maynin gövdesine yerlettiri
len baıit bir kapıol ile vukuua gelir. 
Mayn ıiperinin tesirli olma1t için 
manylerin tevzi sureti büyük bir ehem· 
miyeti haizdir. Müteaddit sıralı mayn 
sabalan fazla mayn sarfını istib:am e
der. Onun için Sovyet ordusu, hir ıı· 
rah mayn tevziini teklif etmiıtü-. Bu 
telr aın. muhtelif tanlr .... 1.-iai• te • 
kerlek geniıliklerine iıtinat eder. 

Maynlerin birbirlerinden uzaklık • 
lan ve muayyen bir meıafe için la • 
znn olan mayn miktan tu formüle gö
re hesap edilmektedir: N = l / 2 a. 
Buradct .N mayn adedini, L meıafenin 
metre uzunluğunu ve a dft tanlan te
kerlek genitliğini göıterir. = L 1000 
metre olursa, hafif tanklara kartı la • 
zım olan mayn adedi (a = 0,2 m) 
2500 dür, ağır tanklara kartı iıe (0,7 
m = a) 715 dir. Ağır. orta ve hafif tank 

lar için teıiı edilen üç ııralı rnany ıi
perlerinde her aıra araıında 200 ile 
400 metre arasında bir meıafe kabul 

•olunursa 400 metre ile 800 metre ara· 
ıında geriye doğru bir derinlik hasıl 
olur. Tanklar bu ıahayı katedemezler. 
Antulayef tarafından teklif edilen bu 
dağıtma sureti düz bir hat Üzerinde • 
dir, fakat kolayca keıfedilebileceği i
çin mahzurludur. 

Many ıiperlerinin aaha üzerinde 
gizlenebilmeıi için maynlerin gayri 
muntazam bir ıurette tevzii lazımdır. 
Fakat bu da fazla zaman ve fazla mayr 
ıarfiyle mümkün olur. Mayn ıiperleri 

tesiı etmek için en muvafık meıafe, 
ilk müdafaa hattının önünden itibaren 
200 metre ileriıidir. Aııl ıiperin biraz 
önünde ve biraz arkaamda teıiı olu • 
nacak sahte mayn oııiperleri düşmanı 

şaşırtmaya yarayabilir. 

Bu gibi mayn ıiperlerine kar!ı ge
lebilmek için daha şimdiden tanklara 
mayn arayıcılariyla techiz ed~lmeğe 
başlanmıfhr. Bu arayıcılar bir ıilindir
den ibarettir, tankın önüne yer:eıtiril
mektedir. Fakat bu mayn aray•cılarını 
karşı da bir tedbir vardır. O da mayn 
ıiperlerine biraz geç iştial ('den mayn· 
ler yerleştirmekten ibarettir. 

Serpilen maynler ancak tankın bü
tün ağırhğiyla üzerinden geçerken iş
tial eden cinsinden olabilir. Bir de bir 
kaç aıra mayn de yerleştirilebi1;r. Şa
yet tankın önünden giden ıilindirler 

tank tekerleği kadar bir tazyik yapı • 
yorsa, o zaman torpilin ittial madde -
ıine bağlı olan bir kapsol fitili ., ıuret· 
le vazedilir ki, İştial maddesi mayn 
patlarken tnnkın tekerleği altında te • 
:;İrini gösterir. 
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Fen aleminde Bir Ermeni zengininin 
Erm'eni cemaatine 
bırakhğı servet 

"Şiddete karşı ha 
cinayete karşı adalet Pilotsuz tayyare uçuşuna 

doğr·u gidiliyor 
Meıhur Ermeni zenginlerinden 

ve Ermenilerin Paregorzagan ce· 
miyeti azasından Melkonyan Mı- ... (lS•ıt tarafı ı inci eayıtııda) 

ıırda vefat etmiıtir. ~ildafaa hususunda iki sene müd· 

kabülü dün aktamki 
maında kararlaıtınbnlfltJ'. 
susta resmi bir tebJii netreclil . 

Maten ga.zeteaının verdiği habere 
ııöre, dört Fransız mühendisi son za
manlarda tayyareciliğin en mühim me· 
ıelelerind~n biri olan istikrar meselesini 
halletmeğe muvnffak olmu§lardır. Tay
yarecilik aleminde beJli batlı bir inkılap 
olan bu muvaffakiyeti d' Aiguillon, Beı·

nady, Grcnier "'e Avcline namında dört 
Franıız mühendis kazanını§ bulunuyor
lar. Bunlar yalnız istikamet ve sağa, 
sola yalpa hidiıelcrinde istikrarı temin 
eden tam bir fi~ik kaidesini tespit ve bu 
esna dairesinde yeni bir alet keıfetmi§ 
olmakla kalmamıı!ardır; tayyare pilo. 
tunun muhtelif tayyare anahtar ve pİ· 

rizlerinin bulunduğu kabloyla yerleşti
rilen düğmelere sadece basarak kalk
ma, inme, ufki u~u§, 11ağa ve so!a viraj 
gibi hareketleri ve muhtelif hareketleri 
mezcederck, mesela, he!ezuni bir şe· 
kilde UÇU§U temin edebileceklerdir. 

Bu mühendisler, bundan çok daha e· 
hemmiy~tli bir yenilik vücuda getinnİ§· 
letdir. Ezcümle §İmdiye kadar bir çok 
milhendisler otomatik bir tarzda yük· 
selme \'e inme i§İni bir hayal sayıyor
lardı. Halbuki bu hayal şimdi hakikat 
olmuıtur. İstikbalin tayyareleri, tay· 
yareci için yalnız muayyen düğmelere 
ba~maktan baıka hiç bir zahmet ve ha· 
reket mevzuu bahsolmadan yerden kal· 
lcacak, yükselecek, istikamet alacak, al· 
çalocak ve toprağa inebilecektir, çocuk 
oyuncaiı gibi bir ıey .. 

1933 ıenesi Temmuzundan 1934 se
nesi Temmuzuna kadnr Fransada lstres 
tayyare karargahında Fransa harbiye 
nezuoeti fen ıubesi mühendislerinin kon 
trolü altında yapılan tecrübeler esnasın
da, her modelde tayyarelere konulan 
bu icat muvaffakiyetle iılemişlerdir. 

Yeni aletler dahiyane oldukları ka
dar ba11it ve sadedirler. Yalpalarda is-

tikrar, yalpanın vaki olduğu taraftaki 
dümen kanadı üzerinde tesirde bulunan 
bolistik ve aerodinamik kompanıaaiyon
lu bir aletle temin olunmaktadır. 

istikamette istikrar iıe Giroıkoyi 
sistemi dairesinde tertip edilmit bir •· 
lct ile temin ,olunmaktadır. Bundan ma
ada hususi bir manivela, tehlikeye kaı · 
şı münznm bir teminat olan aletleri aı;· 
mak ve kapamak imkanını vermekte
dir. 

Otomatik hareket ve kalkma dahi 
böyle giroskopik ıistem dairesinde YI\• 

pılmıt bir aletle yapılmaktadır. 
Böyle bir icadın vereceği fevkalade 

neticelerin neden ibaret olacağını tah· 
min etmek ııüç değildir. B usuretle SÜ• 

"7ati kaybetme tamamen bertaraf edil
diğinden bu yüzden ve ıis ve karanlık 
yüzünden ba§ka pilotun yorulmasına 

da mahal kalmamaktadır. Aıkeri tay
yareler bulutlardan kaçacak yerde ıiz· 
lenebilmek için bulutlara koıacaklar • 
dır. 

Bu aletler mücehhez tayyareler, pi
lottan hiç bir tarafı görmedikleri hal
de yere inebileceklerdir. 

Bundan sonra da bu esas dairesinde 
pilotsuz tayyare vücuda getirmek me
selesi ortaya çıkacaktır. Bir tayyareyi 
tersiz telgrafla idare etmek kabildir. 
Bu suretle son zamanlarda Tolon lima· 
nında, tayyareden çok daha karışık 

bir !ey olan vapurun telsizle idaresi tec
rübesi• yapılmı§hr. Bunun için haliha· 
zırda tayyare batının uçuşta istikrarı· 
nr temin etmek kalmııtrr. 

Bu itibarla, yakınd~ içinde insan o1· 
madığı halde hareket eden aıkeri tay
yareler vücuda ıetirmek kabil olacak· 
tır. 

Melkonyan hayatında bir çok detle azimkir ve yorulmaz bir mü· 
mektepler ve ,hayır müesıeıeleri cadele yapm19tır. Bir ıulh eseri o

teıis ederek Ermeni cemaatine 
vakfetmiıtir. ,,. / 

lan Dolfuıun eıerine devam ec' · 
cek \>e §iddete karıı hak, cinayete 
kartı adal~t ve cinnete kartı akıl 
ve mantı}; çıkarılacaktır.,. 

Jlsilerden biri daha asaldı 

Nor Lur gazetesinin verdiği 
malumata nazaran Melkonyanın 

hayır işlerine ıarfedilmek üzere 
yalnu Eımeni cemaatitne hibe ve 

vasiyet ettiği meblağın miktarı 

600.000 lngiliz lirasıdır. 

Viyana, 8 (A.A.) -25 temmuz 
iıyanma karıtan Ernest F eike dün 
sabah idama mahkum olmu' ve 

' adliye sarayının avlusunda asıl· 
Melkonyan, timdiye kadar Mı· mıştır. Asilerden Kostelnigin ö

aırda kendi namını ta91yan eytam )üm cezas:: reisicümhur tarafından 
haneyi tesis ettikten baıka Açmi- on bet ıene hapae çevrilmi9tir. 

yazin1 Kudüs ve lıtanbul Ermeni Voo Papen Viyana orta elcjisi 
patri haneleriyle Y edikuledeki ce . ( A A ) M p 

h h · p V ıyana 8 . . - . von a maat asta anesıne ve aregor • ' h k. . 
• . penin Avusturya ü umelı nez-

zegan cemıyetıne de pek çok te- dinde Alman orta elçisi olarak 
berrularda bulunmuıtur. 

Mumaileyh, Ermeni edebiyatı - E 1 
nı ve Ermeni kültürünü temin ve rm en ( e f 
takviye yolunda manen ve mad - • 
deten çalıımış ve Melkonyan Font ~ 

namiyle tesis ettiği netriyat mües· 
sesesi vasıtaıiyle tarih ve edebi 

(B~ tarafı ı inci se.yıfada) 

bir çok eserleri tap ve tevzi ettir· , 
mittir. 

Karabet Melkonyan aslen Kay
serilidir. Bir çok sene evvel Mı

ııra giderek orada tütün ticareti 
yaparak zengin olmuttur. On beı 
ıene evvel bütün ıervetini Para -
1rorzaıan delaletiyle cemaate hi· 

be edip kanuni muamelelerini de 
ikmal ettirmiıtir. 

meni kalmıştır. Bunlardan bazıları 
memlekette ikdisadi bir vaziyet ih· 
~·asına muvaffak olmuı, ve mu
kadderatlarını Yunanistanın mu· 
kadcleratına bağlamıılrdır. 

mııtır. Bunlardan bazıları mem
lekette iktısadi bir vaziyet ihdası
na muvaffak olmuş, ve mukadde· 
ratlarını Yunanistanın mukadde· 
ratına bağlamıtlardır. 

tir. 

Alman matbuatı, M. von P 
nin Viyana hükumeti tara 
kabulünü memnuniyetle -
mekt<.dir. 

olduğu maaşa muadil bir 
verilmesine dair olan kanu.
retmektedir. 

Kanunda Mme. DoJfUI, 
diği takdirde çocukların l 
için munzam tazminat 
de tasrih edilmi9tir. 

Anf i'al Beatfy'nin söz
leri karşısında Amerika 

Melkonyan vakfından İstanbul 
Ermeni patrikhaneıine senede 

1000 lira ve bundan başka Yedi
kule Ermeni hastahahensine de 

senede 500 lira tahsis olunacak
tır. 

Tüccar, alim, edip gibi bazı 
ermeniler Yunanlılığı kabul etmi!· 
lerdil'.. .Diğer pir&QklP.-r~ ljum ge· 
len bütün muameleleri ik!Jli'J, ,.et· 

miı oldukları halde henüz tabiiye
te kabul edilmemişlerdir. hükume
tin meseleyi dikkat nazarına ala-

"Diğer milletler aruınds 
cut komünistlerle ermeni ID

0 

rasındaki komünistlerin ta 

kayese edilecek oluraa 
münistlerinin gayet u old 
rülüyor. Ermenilerin taellltıl 
si Sovyetler rejimine al 
lunmaktadırlar . . Erm_..iat 
münist diktatörlüğünü 
ıüngü tehdidi altında kabul 
tir. Bolşevikler tahii, el'JD 
milli ve dini itikatlaruiı el 

Ne~rk,8 (A.A.) - Amiral 
Beatty tarafından İngiliz bahriye
si meselesi hakkında irat edilen ve 

Londra mu.ahedenamesinin ilgası· 
nı tavsiye eden nutuk dolayısiyle 

tefıiratta bulunan Nevyork Herald 
Tribun diyor ki: 

Bu sözler, pek manidardır. Şa
yet bu sözler, kuvvetli bir donan 

imaya sahip olmağa taraftar ola~ 
bir grubun mütaleaları olmayıp 
İngiltere hükumetinin takip etmek 

istediği siyasetin ifadesi iıe, her
hangi bir muahedename ile deniz 

rak buna bir netice vermesi temen· 
Fransa ile ltailyanın bu muahede

leri ibka etmek istiyen A~erika -

ya müzaheret etmeleri için hiç bir 

Senede 3000 lira da Erivan Da- niye !ayandır.,, mezler.,, 

riilfünununa verilecektir. ----------------------· 

sebep mevcut olmamasıdır. ~=============== 

Eğer Amiral Beattynin noktai Ticaret ve zahire 
nazarı galebe çalacak olursa bu borsasında dünkü satışlar 
yüzden yeniden hudutsuz bir ıi· 1 _ ithalat: Buğday 267, arpa 45ı 
!ahlanma yarışı ba,lıyacak ve bu tiftik, 15, kaıar 2,5, kıl 11,5, yapak 2,Sı 
da cihan için bir felaket olacaktır. zeytin yağı 14, pamuk yağı 14,5, keten 

yaiı 18, un 30, mmr 12, taze peynir 2 
ton, afyon 424 kilo. 

ihracat: Ra:ı:mol 219, iç fındık 2 

Küçük san'atlar ve 

-- · tBaı tarafı ı inci eayı!ada) 

sene de mektuplar yazdım. Tür • 
kiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul edil~it olan kücük ıan· 
atlar kanunu daha geçen sene lal· 
bik edilecekti. Fakat İltanbulda 
miktarları hemen bütün diğer ec· 
nebilerin yekununa muadil olan 
Yunanlılara bir kol&ylık olmak Ü· 

zere kanunun tatbiki bir sene için 
tehir edildi. Zannediyorum ki ls· 
t~nbuldan çıkacak olan Yunar.lıla· 
rın miktarı o kadar çok olmıya • 
caktır. Çünkü Türkiye ecnebileri 
memleketten çıkarmıyor. Yalnız 
bu ecnebilere kanun mucibince 
bazı küçük sanatları icra etmek 
için müsade vermiyor. Nite·j 
kim biz de kendi memlek~timiz 

Yunan 

Almanlar, Hitleri başvekil ve 
reisi olarak tanımağa davet 
Berlin, 8 (A.A.) - Eski çelik reyiamında M. Hitl~ 

miğferler ve timdi milli sosyalist isi ve başvekil aala • 
a11 .. bık muharipler cemiyetinin mat- leıtiren kanunu tastİP 
buat bürosu neırettiği bir beyanna· vet eylemektedir. 
mede bütün Almanları 19 Ağustos 

Kostantin şehrinde Örfi ;JO 
Paris, 8 (A.A.) - Daily Tel 

graf muhabirinden: 

Dündenberi Cezairde Kostan · 
tin §ehri örfi idare altındadır 

Müslüman ve yahudiler arasında 

fevkalade heyecan vardır. Şehirde 



~~lllclerle batba,a: 
ilı 

~ Başka dil 
.rı s· bilmek! 

mecaldı şeqlu 

10 . liralık köpek 
110 liraya 

Bilmece j. 
imdat, yetişin !! 

~2İn de günün birinde bir dil 
d llbıenizi isterim! 

8i . • 
lb lıın güzel dilimizde, gerçi 

ıJ l çok kitap çıkacak. Konuş· 
Gr~ gittikçe temizle~iyor. Biz 

il 'rt u ler, biraz da eıki zaman
kalnıa, hem sizin kolay kolay 

li ~ltrıadığınız yabancı sözleri 
:1ıden geldiği kadar dilimiz-

ltıyoruı t>. .. 
k ha. lem;z ve hele size anlata
.\ ~kılde yazmak istiyoruz. 
~hlc, dünyanın diğer dillerin

; duğu gibi, Ti•rk dilinde df 
'Ydalı ve okunmaaı muhak
ı~ 

lll aıırn o'an ~eyler bulunacak 
1 tatlı da okuyabileceksiniz. 

t 
a.}ke.t, gene bir baska dil b~lir· 
"11,,,~ • 
'it ' kazancınız elbette daht 
l daha büyük olacaktır. 
'•~ milletlerin de, büyükle-

"- dua·· l · · h l ·· • ~ .un::e erını, er te::ten onc' 
~aksınız. Eğer, mesel'- bilg: 
~ girmişseniz ve o yoldF. 
~ ~ll't:ek istiyorsanız, bu kitt'\p· 

Bu na:ıl olur diye merak eder
siniz değil mi?. 

Köpek. gene ayni köpekti. Fa· 
kat fiah, iıte bi:-den yüz lira far
kf"tti. 

anlatalım: 

"Bir hanım, yüzüğünü kaybet· 
ti. Lakin evde, yüzüğün kaybol· 
duğu zaman,. küçük köpekten baş· 
ka kimse bulunmadığı i~in ondar: 
şü;>he etmeye batladılar. 
Yüzüğün kıymetli bir ta!ı var

dı. Hem altındı. Yüz liralıktı. İş· 
t~ mesele buradan çıkıyor ve onl 
ı;ralık köpek bir de karnındaki 

viiz liralık yüziik yüzünden böyle 
bir h.rk gösteriyor. 

Kadın, §imdi, ne köpeği öldü
rebiJiy<Jr, ne de yüzüğünden vaz-

Gemiciler, sahile doğru yüzme· 
ğe başladılar. 

Fal(at bir gemiden ne umarsı
nız?. 

Jçersinde insan olmadığı halde 
senelerce, gemi, kendi kendine 

yüzmiiş, ilk defa Amerilrn S:\hil· 
lerinde bırakıldığı halde tek ba· 

şrna yüzerek Atlantiği geçmiş ve 

İspanyaya kadar ge!miştir . 

İspanyadan görülmüş ve taır 
elde edecekleri zamaıı, yeniden 

bir fırtna çktığı için insansız ge· 
mi, tekrar gözden kaybolmuş. 

Senelerden sonra bu gemiyi ge· 

ne Ameriak sahillerinde buldular 

lçersinde odun yüklü olduğu ve 

zannedildiği kadar da zedelenmit 
v· · ~ ,yor. bulunmadığı için böyle 

S•k sık doktora götürüp (x) yüze gidermİ§ . 
yıllarca 

şuaı altında köpeğin içersini mu
ayene ettiriyor, ve yüzül< orada 
İnı .değil mı diye daima bakıyor· 

inanır mısınız, bu gemi niha· 
yet elde edildikten sonra da bir 
hayli kullanılmış, sefer yapmıttır. 

·· .:>u zamanı" denııen, suların kabar· 
dığr anları biliyorsunuz. işte böy!e bir 
zamanda Türkan, denizin ortaımda 
bir kaya üzerinde kala kaldı. imdat ia· 

tiyor. Şimdi, diğer iki arkadaşı onu 
kurtarmak üzere bir kayık edinmi§ler· 
dir. fakat Türkana uran en krH yo
lu, bu çerçeve üzerinde gösterir miıi
niç?. 

Renkli bir kalemle işaret edip bu 
sayıfanın sağ alt köşesindeki kuponu 
da keserek beraberce gazetemizin Ço· 
cuk sahifesi muharrirliğine gönderiniz 1 

Birinci, ikinci, üsüncüden ba~ka 

bir çok diğer hal!edenlcre güzel. hoşa 
gidecek hediyeler vereceğiz 1. 1 endi dil:nize çevirirsiniz. 

~ ~yleri, hemen örnek alır. 
~ lnemle!cetinizde ba~armağa 

····························~······························································ 

Ll~~nıdz:.I. • d d d"w' 'b' ., ~ ı ımız e, e ıgım gı ı 

'fİize) kitaplar çıkıyor. çıka
t f•k-.t, tutar, bir l-:- • dilin 
tıd~~nıe kitaplarmd:ır. c . ursa· 

uaun·· • un ne kadar ilerde hu· 
rıunuz ..• 

~ 

Seyyahı ekmek nasıl 
kurtardı? ı 

Ekmek hiç akla gelmiyecel· I 
tarzda inıanın hayatını kurtarır 

iDi§! 1 
Size ıimdi anlataeağımız hika

yecik dağlara 1ırmanan bir seyya
ha aittir. il'll\o!r, bilmiyorum, kaç 7tt•n· 

•nıı, hangi metkebe gidiyonu· St'yyahın biri iple daia tırma· 
F 'lka.t bir yabancı dil öğren· nıyordu. Arka.sında sarkan torba· 
~ heve~ etmiueniz, hele aile- ıında bir 1-?Jo ekmek vardı. ip na· 

\ti lraııntla biri ~de bu :;al:anc s:lsa kurtuldu v.;: ıeyyah uçurum· ı 
~~u~.iliyoraa, sizden keyiflisi <.hm aşağı yuvarlanmıya baıladı 
~() . Fa.kat talie bakın ki, diğer ucun· 

' ' :1''•r İ<_:in ba~ka dilde çok, :lan ba!ka seyyahlara bağlı olan 
~lei k çok eğlence kitapları ip, U'~ıcrumun alt başına kadar u· 

A.ı~" .. '-nıuaları, her §ey vardır. zandıktan sonra birden gerildi. 

~~1ı.,.1
1eınız yerli mecmualar, ki· 

·• t.r Seyyahm vücudu hızla yerel 
aı-asır.da, bunlara da 

' d r\ilin~zi kuvvetlendirmek vurdu. 1 
e b' · .1.·ı Yalnız içinde, ekmek bulunan 

~· fltkJ 1Z•ll'..Kt erle aralarında 
I)' t'• ar var diye öğrenmek icir lvrbasının üzerine düştüğü ıçır 
t .0~ ıezdirin:z. • bir yerine bir §ey olmamı!, ekmek l 

)~ ~t!t b· . · ona yastık vazifesini görmüttür. 
. • b~r l2':ırnki gibilerse, mesele fJll" Siz, belki sincap beıliyeni görmedi niz. Fakat işte bu kızın altı tane sincabı 
~tll~r fey yolunda, yabanc· vardı. Bir sabah kendilerini gene doyurmaya geldiği zamnn bir d~ ne göraünl 
-~.le beraber gidebiliyoruz insansız gemi.. Sincapların bulunduğu dolap!ar bomboş .• KaÇmışlar!. Kızcağız canı ııkıJ"rak, ar· 
'( ıt. B'" .. k b' f t d b' . kadaşiyle birlikte ağaçlık'ar arasına çıkınca bir ses işitti. Yukarı bakınca ıincapla-
~lt uyu ır ır ına a ır gemı, . . • 1 •. • d .. k d ~·ıd· 

1 • On} • ak hl"k rın hır tanesıni agaç ır uzerın e gordü. Öteki altı sincap ta çok uza ta egı ır 
~ claı. arınki bizimkilerden artık ı&e yaramıyac ve te r e- s· b 1 b'I' · · · 1 "'ttl T ız u a ı ır mısınız . 
. 't\ Oıtl iyi görünüyorsa, he- li bir hale geldi diye kendi baımaı Bulduğunuz takdirde renkli kalemle boyayıp kendinize s<ıklaymız . Bu bil-
i~· lra. . 
~ '~e &ö YClıtmeğc kendi ken· bırakılmıfh. mecenin mükafatı yok. S<ıdece sizi eğlendirmek için ... 

~t ı Vermeliyiz. -----------·--·---..... -----------------------

Oi, ~~: :~~::!~~7ı/t;: Daqı Beqin · be11niri 
' '-tutla.ka lazım. 7 O 
~UksUz amca 

o----
~::..Öpek balığı · 
... l>ahg"ı d . . . 

~ ·qı>'l crııı tıearette 

'tlı 'tttt. ~ ~1Ynıetlenmeye bat· 
~•i I er_ıkada hir deri tica
'-ı"- llgılterenin bir der: 

•tı d 'lYda' yi . b" k.. '-
~tiıi . . rmı 1n opelf 

•crın ,·1 • • • parıt vermıttır 

Q .. ~
\~lt ~:kdii11 rengi 
-.ı.:ı t r uğu 
~~itte aö -~.~z yerden bizı 
~l e ç~ rulur. Fakat yük-

t rı..... ıL-a - . d ~· . l' ı-...._-.. iic : ... ngı egıtır 
' . '"ll.: - lbıl ..,.;;k kl"kt L' )\L'"! lt0 ~ .. ıe ı e gö . 
"\, ~liktY'u lrıenekşe biraz da 

e lc.oY\I kül renıi o 

1 - Size, önce Dayı Beyin tanıta · 
hm: Dayıl,ey ata, arabaya pek dütkün
dür. Fakat ıon günlerde atına pek ga
rip bir hal oldu. Yolda yürühnek ka
bil dejil ... Ayaklarını ıürüye, ıürüye, 
canı iatemiye iıtemiye 1ridiyor. 

2 - Dayıhey, modaya lalan pek ba
kılan bir yerde otururdu. Herkes çolc 
,ık .-zerdi. Dayıheyin her zaman ya · 

nında bulundurdt:f,ıı Çım~nrı Bey, 
kendisine, bir gün bir r;;,:r vcı di: 

- Onu rşk!aştmn.nk lazımdır, de -
di. Dört bir etrafı iki dirlıcm bir çe • 
kirdek görünce, kıskançlıktan ı::özüne 
fenalıklar geliyor, bııy{:ın" ı '·la~ -;:~çiri

yor. 
Dayıbey, Küheyl~nına gÜ1;el bir 

,apka aldı. 

3 - Şimdi tutabilirseniz tutun. Sa· 
biden şrldık nerakr mıdır bu! Yoksa 
haıır şapka başını, ensesini clalıyor 
da, kızğınlıktan nereye kaçacağını mı 
bilmiyor? .. 

Day:beye bakar:;anrz, o yakında •· 
bna bir kostüm bile nlarak, yarıılar.• 

girecek .. 

Yeni icallar: 

Görünmiqen hafiye 
"T ele\·İzyon,, isimli ileti icat 

eden lngiliz. bir diğer mühim ,ey 
daha bulmu§tur. 

"Televizyon., la, ta uzaktaki bir 
ad~mın hayalini d"' görebileceksi
niz Bu yeni ~ulunan aletle de, 
siz görünmediğiniz halde, havada 
geceleyin uçan bir tayyarenin izi· 
ni taVip E>debileceksiniz. 

Bunun tecrübesi §Öyle yapıldı:" 
icat olunan §ey yeni bir projek· 

tördür. Gece vakti tayyareler mi 
uçuyor. Meıeli. muharebe zama -
nında ise, kendinizi hiç gösterme• 
den, bu tayyarelerin sizden oldu • 
ğunu pek ala bulabiliyorsunuz, 

Tayyarelerin ıekli, projektörün 
arkasndaki film üzerine çıkmak• 

tadır. 
Buna, (Görünmiyen hafiye) de 

myebilirsiniz. . • ' 
icat edenin ismi Beyrd'dir. --~ 
Beyrd pek genç bir fen adamt • 

dır. Uzun zaman ıeasizce, kendi 

başına çahtmıttır. 
Televizyon tecrübeleri, ilk defa 

Londrada bir at yarıtında yapıl .. 
dı. Yarışa epey uzak bir yerde 
olduğu halde, ayni teyi ilerde, ka-
palı bir sinema içersinde, ayni za· 
manda görebiliyordunuz. 

Bunu gittikçe daha ilerleterek, 
her yerde, her teye, daha ucuz o .. 
larak tatbik etmeğe çah§ıyorlar • 

---~o~~~-

E A 1 ence li Fdcra : 

Kırabilir mi? 
Tahir, eve babasının yemek ta• 

batını sötürüyordu. 
Yolda, Necmiye r.aıladı. 

Ner.mi, Tabirin elindeki çıkına 
bakarak, içinde ne olduğunu •or
du. Tahir çıkararak: 

- Babamın yemek yediği tabak 
dedi. Eve götürüyorum. 

Necmi: 
- Bu tabağı bir tekmede kır-

sam ne olur Tahir; diye delice 

b ir sual so .. du. 
Tahir: 
- H:ç, dedi. Ne olacak?. 

- Ne mi olacak • 
- Öyle ya ... 

..... -

Necmi, bunun üzerine, sahiden 
şöyle b;!' gerinerek Tahirin elin• 
C'eki tabağa bir tekme indirdi. 
Tabak haval;.nrlı. Yere dü§lÜ. Par• 
çalan dağıldı. Ve: 

- Gördün mü?. dedi. 
Tahir, hiç istifini bozmıyarak: 
- Gördüm, dedi. Fakat sen 

daha iyi göreceksin.. Çünkü bu 
tabağı, annem, sabahleyin senin 
annenden almı,h. Aktam gene 

verecektik.. 
Büqük fareler 

Afrikar.1n cenubunda Yı,h ... --. 
burgun simalinrl~ yerli kııbilele • 
rin va!!achğı ''8i7ane .. kıt'asında 
"..li farenin i:r mio:li biivHkliiği; ... 
~e bir t- 1, • .,, hr .. 1~r etrafa bir 
havli deh•et salmrslardrr. Bu 
hayv~n•21.r lc,..Ji ve ~öpe~lerden 
hir Jrrırknıadıkları gibi salyaları 

zehirli Qtdu2undan ı•1rdıklar1 ye· 
ri zehirliyorlarmış. 

Salı günü 
Bilmecelerimizde h~dive kazananlamt 

listesini butacak,mtr. 



HIRSIZ 
Yazan : iki Yıldız 

Müstantikin oduına giden u • / dı, niçin giteden bileti almaktan 
zun ve karanlık koridoru geçer • 1 vazgeçtiniz?. Niçin derhal sıra -
ken fapkaaını yüzüne kapadı. Bu mzı terkederek kaçtınız?. 
aon zamanlarda: resimli gazete ·11 

Hüsnmcttin efendi bitmişti. 
lerde sık &ık görülen eroin kaçak-, Gözlerinin yaıını bir Wrlü tuta • 
çıları ve biiyilk dolandırıcıların mıyordu. 

meydana çıkardığı bir usuldü. O l - Efendim, dedi, müaaade e· 
da, bunu tekrar etmeği kendisi ' din, size her ~eyi anlatacağım. E· 
tçin lüzumlu ıördü. vet, ben bu süzdanı çaldım. Fa-

Jandarma onu müst&ntikin oda- kat bu çalmak değil belki .. 
sına ıolctu. Kapıı ile duvar ara. - Çaldınız ha .. Siz, bir me· 
aında ayakta dikildi. Ne yapmak mur, maaşı olan, vazifesi olan bir 
lium geldiğini bilmediği için ta§· memur. Lutfen ıöyler misiniz 
kın ~bir vaziyet a·lmıttrr. Ömrün· bundan evvel kaç mahkıimiycti-

d . ? e maznun mevkiine geçmemişti. nlz var .. 
Hüsa· Usulleri bilmiyordu. Yalnız fap ·I Zabıt katibine döndü. 

kasını yüzünden indirmi!, elinde :nettin efendi mani oldu: 
tutuyordu. Zabıt katibine ve - Beyhude yere aramayınız e· 
müstantika ayrı ayrı, yerlere ka- fendim, ömrümde ilk defa bur ay? 
dar iğilerek hürmetle ıelam ver. geliyorum. Sizi .. 
di, Müstantik, gözlerini önünde- "Sizi namusum üzerine temir 
ki kağıt yığıntnden ayırıp bu ha- ederim,, diyecekti. Fakat bulur 
rektlerini şaşırmıt adama baktı. duğu vaziyeti hatırlıyarak kendi-

Müstantik, maznunlara, soğuk ni topladı. Sonra: 
kar..lrlıklarınr kaybettirmek için - Evet, bu cüzdanı başkasınm 
evvela sert muamele etmek lazım cebinden aldım. Bunun için her 
geldiiU kanaatinde olan bir adam· mücrimim, mücrim olduğumu iti· 
dı. Bu usulün maznunlara derhal raf ederim. Fakat beni dinleyiniz 
cürümlerini itiraf ettirmek ve hiç Bundan tam bir sene evvel yağ· 
vakit kaybettirmemek gibi bir murlu bir aünde Taksim meyda· 
haaaası vardı. · nmda otobüs bekliyordum. Belki 

Şimdi karııama gelen maznu • yirmi, yirmi bet kiti vardık. Oto· 
nun evrakırda kendisinin hiç bir büs ıelince binmek üzere hücum 
şey yapmadğını söylemekte Hrar ellik. Arkamızdan biri öne geç · 
ettiği yazılıydı. mek için beni iliştiriyordu. "Ne o· 

Müstantik, yavat yavaş sesini ~uyoraun efendi,, diye kendisin: 
yükse1terek ıöze baıladı: sıkııtırarken, yere çamurun içinr 

- Ahmet oğlu Hüıamettin, bir cüzdan dütürdü. Siyah, herke· 
t 11 .. 1901 1 t b l ( ) sin kullandı~ı bir cüzdan. eve ut s an u. . ..... 
idaresi kontrol m~uru. Hırsız· 
lıktan maznun. Siz misiniz? 

Hüsamettin Efendi. ~ncak du • 
yulabilen bir sesle "Evet., dedi. 
Miia:r.ntik çıkııtı: 

- Dernek sizsiniz?. Nı: yazık!. 
Çalı~ttğını:a müeuese memleket:n 
er. şerefli bir teşkilatıdır. Bu ıe· 
rcfli müesseseye mensup bir me • 
mur i!k defa olarak kartıma geli
yor. Hk defa ... 

Hüsamettin Efendiyi bir hıçkı
rık yakaladı, gözlerinden yaşlar 
buıandı. Onu dövselerdi bu ka· 
dar müteoaair olmıyacaktı. O da 
i.iç gündenberi çah,tığı müessese· 
ye attığı lekevi dü,ünüyordu. 

O zaman, kendisine kızmıt ol· 
mama raimen nezaketle: 

11
- Efendi, yere bir ~ey düıür· 

dünüz.,, dedim. Bir kelime ile 
bana te9ekkür ederek yerden cüz· 
danı aldı. Ve "Çok yağmur yağı· 
yor, bir otomobile binsem daha i· 
yi olacak derken kalabalıktan 
sıyrıldı. Ben otobüse bindim. 

ilk istaıyonlara gelmeden bi · 
let almak için elimi cebime sok · 
tuğum zaman tepemden aıağı bi ı 
kazan aıcal~ su döküldiiğiinü zan 
nettim. Cüzdanım yoktu. Demir. 
adeta kendi eilmle o herife verdi· 
ğim cüzdan benim kendi cüzda· 
nımdı. 

Y ankeaici · kalabalılcta arkam· 

-TAKVi M-ı 
Persembe CUMA • 9 Alastos ıo Atustos 

27 R. Ahar 28 R.Alıar 

Guo do~uşu !l.04 :-.os 
Gun h.ıtısı 19.l'l 19.IS 
• ab.th namaz.ı 4 3() •'81) 

(ığlc namaıı IHO ıuo 

llcindl oamu:ı lfı I~ 16.11 
Ak~am nama?. 19.17 19,1~ 

Yarsı nımııı:ı 21.04 'il 00 
lmıak 3.07 3.0'~ 

Yılın ı:• çco ı:üoltrl 214 21 ~ 
Yılın hhn .. ijnlcrl 151 f!IO 

L 

RADYO~i.1 B ug Un 

18,30 PIAk ncırlyatt. 19,20 Ajanı ha· 
bc.rlcrl. l!l,SO Türk musiki netriyatl: (Kr.· 
nıal !lı'lya7J, A7.ınl Jle~·JP.r ve Hayriye, MU· 

""'nen Hanımlar). %1 &-llm 8rm Bey ta· 
mfındnn ltonff'ran!!. 21,llO Nurullah Şflvkr.t 

Rı-y tarnfındnn tnı:nnnl ,.e orkeıtra konıf'· 

rl. 
1123 Klıı. BÜKRF.Ş 361 m. 
1 ıı - 1 ti Olindtlı nC',rlyatr. ı 9 RB!lathl\· 

nf'! raponı. 10,fl5 K:ınıık k<ın.er. 20,1& 
Konrr.rans. 20.so Keıa. 20,4~ Balet 111' 
Yrrlllnln r~rlerlnll!'11 (Rlgolf'tto) ~rM•. 

ıııs Kb~ \'ARŞOVA, lHS m. 
20, 1:; piyano konseri. 2(1,50 Spor haber· 

leri. 21 l\Tıı~habe. 21,ı:t Hartf mıııılkl 

kontıerl, 21,40 Zirai haberlM. 21,lSO Ha · 
brrler. 22,12 ( l ..e GrC'puııcnle de. dleul ) 
i!llmll ' 'agnerln Op!'!raım:ın UçllncU pudetıl 

(Bayrr.uttan naklen). 23.30 KonfC"ranıı. 

23,lli nan!! muıılklsl. 2-l mu11shaoo. 21,0· 
~lıısahaoo. 

688 ı<hT. PRAG ,ı;o m. 
21 &nfonilc konser. 2% Muııahabe n 

ıı:ılrr. 23, ll'i Plı\I<. 

IWG Kh7. BUD.\PF.ŞTE lS50 m. 
21 Kllı;Ok rad~·o tıratroıın. ıı Dan" mu· 

ıılkbl. :?Z,'10 Habf>rlt'r. :ıs Dnclapeıte kon• 
ser orl;,.~ t rıııu. 

J!) 1 Kh1. Jlrutıı<'hlandıırnder 13'71 m. 
~I btlralıat. 28,!0 Ra1"-rlf'r. 23,45 Kö 

nl,pberl'ten naklen n~I havalar ve dım• 

nıuııfklııl. 

1031 Kh&. KÖNIGSBERG 191 m. 
20 Pllk. 20,15 Kotu baberlcrl. 20,tn 

rtı\k. 20,4~ Jllkyc. 20.60 PIAk. :n Hnber· 
Jer. 21,ıo Pik. 21,15 Jlaberl.-r. :ıt,44\ 

Pik. 2! Plyauo konııerl. !2,SŞ Oda mu"I 
ki!!. (Plik)I !l.15 Danıı plAklan. 

lOSI Khz. KONlOSBERO 291 m. 
1 ı Rlchard \ 'aprrln Görrerddl'nnnf'runr 

operaııı Bıırr.-uttan naklf'n. 21,IO Haberler 
24 N~I paıı:al.:u ve dallı muatklal. 

nR Kti1. \1Y.\'NA J0'7 m. 
:Zl,10 Radyo orkP.11trıu11 eollat kon•u•rl 

\lalı• S<-hönherrln ldarealncle. 22;.60 Halk 
~u l;ıJarı. 2S,IO Haberler. 23,50 Or~ kon· 
11nr•. 2.t,IO Dnnı muıılkhıl. 

T rpeba,ı Belediye Bahçesinde 

ŞEHiR TIY A TR OSU 
San'atklrları tarafından 

Pertembe gDnü 
ak tamı 

saat 22 de 

Lüküs 
Hayat 

3 Perd~ 

Yazan : Ekrem Reş it 
~esteleyen : Cemal Retit 

Havalar yaimurlu olduiu takdirde 
temıiller kıtlık sahnede verilec•ktir. 

1 

Müstantik devem etti: 

30 Temmuz ıünü Sirkeci istas· 
yonunda bir pna cüzdanı çal • 
maki" maznunsunuz. Giıenin ö • 
nünde diğer bir takım yolcularla 
beraber. bilet almak i~;n dizilmiş· 
siniz. Sizin önünüzdeki zat bile· 
tini alırken cebinden para cüzda
nım dütürmü~. Uıuletle eiilip 
cüzdanı almış vesıranızdan cıka • 
rak kapıya doğru R"itmeğe başla· 
mıısınız. F akııt arkanızdan ko • 
fup sizi kapının içinde yakala • 
mıılar. 

. ··········----------······ dan iterek cüzdanımı almak ıste· ucu görünüyordu. Benim cüzda· 

- Hayır yakalamadılar. Ben 
kendim durdum. Fak:-.t beni ye· 
re yatırdılar, kafama göziime yum 
ruklar indirdiler. 

- Demek kendiniz durdunuz? 
- Evet... Fakat ... 
- Tabii para cüzdanım caldı-

ğınızı inkar ediyorıunuz. Faka' 
onu üzerinizde bulmu,lar. 

- Bu. benim hırsız olduğumt• 
göıter~r.z. Beıı h·~~ ·~ deqil;r.ı . 

- Evet, malum. Bu para cüz
aanmın I<endi cüzdanınız olduiu
nu .id ciia edebilir misiniz. Fakat 
madem ki sizin JCendi cüzdanmı· 

mit. Fakat buna muvaffak olamı· mmdı, buna emindim. Arkasına 
yarak yere dütürmÜflÜ. Ben de geçtim, onun bana bir ıene evvel 
gösterince memnuniyetle alıp yaptıiı hareketi aynen tekrar ede-
gitmişti. rek arkasından ittim, cüzdan ye• 

Otobüsteki yolcular garip vazi· re düttü. Aldım. içimden büyük 
yetime acıyacakları yerde l:atıla bir kuvvd heni koıturmak için 
katıla gülüyorlardı. Hatta müna· zorluyordu. Cüzdan benim cüzda
sebetaizin biri "vay armut vay,, mmdı. Kenarında hali çamur le· 
diye bağırdı. Hem param çalın • keleri duruyordu. Kendi cüzdanı· 
sın hem fena vaziyete düşmüş· mı geri alırken duyduğum heye· 
tüm. Demek o akıllıydı da hen can beni boğacaktı. 
armudum ha!.. Derhal ilk istaı • Ancak kapıya kadar gidebil
yonda kondüktörü ~ahit tutarak dim. Hırsız var diye arkamdan 
polise müracaat ettim. Fakat hiç· koşmıya ba§ladılar. Kapıda dur · 
bir ıey çıkmadı. Cüzdanımla be dum. Hırsız olmadığımı 1.nlatmalr 
raber 'yirmi sekiz liram gitmişti. istiyordum. F akl'\t dinliyen kim? 
Ben paraya o kadar yanmıyorum Kafama, gözüme yumruklar ini · 
kendi budalalığıma, armutluğ'nmr yordu. Aııl hırsız meseleyi anla· 
yanıyordum. Halhu (i ben kat'iy- mı~ ve ortade.n kaybolmuıtu. Rica 
yen armut değilim. Ve armut ol· ederim beyefendi cüzdımm üze4. 
madığımı da İspat etmeye karar rindeki çamur lekesine bakınız. 
verdim. Madem ki onu polisler Bu benim cüzdarumdn. Ben ar • 
bulamamıştı. Bizzat ben arıyacak mut cle~ilim, ben hr11ız delilim 
ve bulacaktım. Buna emindim. hen .. 

işte 30 temmuz günü Sirkecidt" Hüsamettin efendinin gözlerin· 
bilet alrrken o adama rasgeldim. <len ya:ıln,. b()şanıyor, avaz avu 
Dıt cebinden siyah bir cüzdanın bağırıyordu. 

AVRUPAD1A 
Barp Olacak Mı?. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:2J 
Belki burada Milletler Cemiye- limanı olan Memeli kaybeder·~ 

tinin merkezi olan Cenevrede bu hiıtan Silezyadaki madenlfl' 80 
ıualin cevabını ' bulmak kabil ola- mahrum olur. ÇekoılovakY• e~ 
caktır. Milletler Cemiyetinin hm· hemyamn büyük bir k11111ırı1 

1 
cahınç dolu olan kalem odala • den kaçırır. Avusturya da t•~ı 
rında cevap aramak güç olacağı men Almanya ile birle9mif 0 

1 
iniç ıehrin bir kitapçı dükkanının Macaristan, Romanya ve Yı.ıB0, 
camekanında asılı duran daha u· lavya bundan o kadar ınütet•fl' 
cuz ve daha basit bir cevabı tel- olmazlar, çünkü oradaki ..41111~, 
kik etmeği muvafık buldum. lar dağınık bir haldedirlerA ıf 

Bu cevap, 25 santime satılan buki İtalya cenubi Tirolü 1<•1 ır 
bir haritadır. Haritanın iımi mi! olur. Triyeste limanı d• rııf 
"Merkezi Avrupanın lisan harita· dafaa edilemiyecck bir hıle I 
sı,, dır. Bu haritayi yapana lir. {~ 

inanmak lizımgelirse Avrupa · Diğer tarafta lsviçrenin ~fi 
da 85.263.000 Alman vardır ve ikisi Almanyaya geçer. fr•

11

11 
bunlarm hepsi 56.000.000 nüfuar muharebede kazandığı Al~•·~J 
malik olan Almanya ile hemhu · reni tekrar Almanlara verır· I' 
duttur. Fransızlar tarafından neş ıemburg büsbütün Alma~ / 
rolunan diğer bir harita da bu va- Belçika, Holanda ve Dan•'°.ı<' 
ziyeti teyit ediyor. da memleketlerinden birer ~· 

Hitler 65 milyon Almanyanı araziyi Almanlara iade ede~ ~ 
Alman tarihinde ilk defa olarak Böyle olduğu takdirde p,O. 

1 
birlettirdi. Almanya etraf rnda bu milyonluk koca bir Almal1 ~ 
lunan devletler bu hakikati kay · ti vücuda gelmi§ olurdu . ..4 '/, 
dediyorlar. Ayni zamanda miUi da ondan kuvvetli, ondan ıll 
sosyalist fırka felsefesinin bütür- bir devlet daha olamazdı. >. 
Almanların tevhidini de istediği- lar, daha Hitler meydand• 
ni kaydediyorlar. Hitler yalnrı ğilken bu rüyayı yafıyorlard~ 
80 milyon Almandan bahsetti manlar pek samimi olarak ~ 
Alman kartografları ise bet mil · rihi haklarına istinat edeJ 
yon daha ilave ediyorlar. mamen birleşmeye müsteh /, 

Alman haritasına bakılacak o· millet olduklarına emin b&J;, 
luraa listeyi fU suretle tanzim et· yorlar. ispanya, Fransa ve İl 
mek lizımgeliyor: Almanya 6(l tere milli hürriyetlerine, >- ·
milyon, Avusturya 6,300.000, Çe· lar fdaha milli hürriyetleri ~ 
koslovakya 3.500.000, İsviçre 2 adımlarını atmıya başlaınsd 

• 1 
milyon 860.000, Fransa 1.700.00C ıırlarca evvel naıl olmu§lat / 
Lehistan 1.350.000, Romanya 8()( ponya lisan hudutlarını te:' 1 
bin, Yuıoslavya 700.000, Maca • etmiıtir. ltalya ise olgun 1'•' 
ristan 600.00, Dançiı, 360.000, reye girmi§tir. \'. 
ltalya 300.000, Lüksemburg 25(' Almanya en iptidai ha1' f 
bin, Belçika 150.000, Litvanya le kendisinden esirgendiiİ~ 
131.000, Holanda 80.000, Leton · dutları etrafında ya91yl\n 1~1; 
ya 75.000, Danimarka 60.000, Es lariyle birle!mesine müın~ e 
tonya 30.000, Lichtenstein 12.00f dildiğini hissediyor. Bu ,\ıfı 
laveç 5000, Sovytlerin Avrupa ilk ifade eden ve kanaat' ; 1 

kısmı 1.000.000. ilk silahı veren Hitler ol' 1ı 
Almanyadan ba§ka sayılar (Dev~--~ 

yirmi devletten on biri Almanyıı /) 
He hemhuduttur. Bunların alman· _ B Q R s A 
ca konu,an nüfusu 6.7ı41.000 ki · P' 

1
,r ıı 

şidir. Avusturya milli sosyalist j ı Hizalarında yıldız ışıretı 01•11
61,11 ıı 

olura:ı Macaristan, Yugoslavya vr !erinde 8 A~ustosda muamele :,~5ıt 
lıalya dahi 1.600.000 Almanla be . Jir 1 R•·•mlorkap•n" liaıl~ /, 
raber Almanya ile hemhudut ola· nukut (Sat~~ 
caklardır. • J.ondra 633. - • Vıy••' 

· A ·11• '25 • MaıJr11 

Demek kı vus.lurya mı ı ıos : ~:;1~ort :D9: ; 0 • aerllP ~, 
yalist olursa, 72 mılyonluk Almar 

1 
• t-lllho .t6. - • \'ar~o'"',ıe 11

1 

Al h 1• .. nod•P' ı devleti 1.200.000 manı es 1 · • Rril'kte ı 11 " - • ..,ü"reS ~·· / 
1 • .4ıtlnı N fO • B • ı. 

yen memleketlerle bir hududr • Ceoent o::ıs. _ • seıır•1 
"'' '• 

/ 

malik olacaktır. Almanya hari • ~olyı ?4, -· • Yo~•h' ~' 
Altı• ' ' cinde kalan hu Almanların ne de • Ammrdan. 84• • • ~tcddl1' ,.ı0 

'} b• l • • Praı 96, - * · k•o' f) receye kadar Almanya 1 e 1r e~ • ~ıntho' "' :n . .. J\' 1 1 
meii arzu ettikleri belli olmamak· Çekler (kaP• •-· ~~' 

1 • 10 
la berabel' bu milletler A man 1t· stotb' 111 ' 1ıı • ı .onıtrı Mı.1 , • , ~ ·.el 
tihadı içı'n en enteresan bir mev- 0 soo• vıy•• ··ti" 

• l'n) ork . ' • c1tfı '' ıe' 
cudiyettir. • raıh l!.Of> • M• s J 

· • Mllllo 9.2654 • fterıı:,, '9= 
Almanlar Vilaonu Alman mil • !riıtsc 3.380~ • V•~P'''' 1q.ır6 

leline karfı ihanet etmi, olmak • Aıın~ ç3 !54'1 • :~trt' ,~~ 
la itham eylemekle beraber, Vil 'ı • Cene' rf 9 4368 • neısr•' , .z6 ~ 

h 1 • Sorya t6.a5 • yotolı•"° ıo• 
son Almanların eline iç o mazat • .A.mucrdın. ı.mı • r.ıas~o"' 
bir silih 11kıtlırıvemıiştil'. O silal- ' • Pr•J 19,1437 ___ ~ 

da milletlerin kendi mukadderat E~S .... I' 
.. ,,-ıı' .. 

larına hakim olmaları meselesi iş Baatu• ı::ı.- ~1111,oı0net 
dir. Bu hak tabii Alman milletin,. , Anıdolı• 101.ıo • cıı>'oo 

00 .. ııe?· 
de verilmek ti.zımgelir. O hakk:- ttcıı - ·ır• 

~lr Hayrıvr 1 •.!'0 1uı1• ,cı• 
riayet edilirse, Almanlarla mes · Mırlu Bıııhcı ;:v· .,rk ııı· 
kun olan yerlerin A1manyavt L1

• Sl«ortıı -.co • rcııf011 ~ 
verilmesi İcat> eder. Her halde Pomnnıı 13.~~- fl"111 t 

~=~=~===-- tat "; 
Alman hududu haricinde kalan Ub~ls:;ti~k~r;;a:::zl~a==r~~ il ''.1. f,l•~'f lT 

Almanların ekseriyeti ilhaka ta . • 193JTftrk Bor.1 f8 :ı~ rraffl11~ :r~ 
d 11 ~6 ~ t(ılıtl"' , 

raf tar ır. · · : iti ır6.!0 .. ,,40ııı '
11 

":ı 
Fakat panjermanizm rüyM ' · " , •o • ,. P- "'~ 1 l!tlkrlzıDablll 1 9 

'i!\ • f.DI 1ll fll 1'· 
hakikat olur Te bütün Almanlar f:raaa J ı,ııtr•ı IJ6 • A•acl0 1ı 1 

.. 00 • ~ 

birleşirlerse l>uııün Almanya il~ 192,11 Mö A. :::.:on • "'~~ 
hudutları olan memleketler n· Rıfda• .--=-~ 
hale gelirler?. Litvanya yegan~ 
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HAFTALIK 

Radqo Programı Vapurculuk 
TUrk Anonim •lrketl 

Istanbul Acentalığı 

Çanakkale Jandarma Mektep
leri Satınalma Komisyonundan: 

12 Ağuatos Pazar 
lSTANBUL : 

~8.80: PlAk, 10.20: Ajanı lıaberltrl. 19.30: 
k ntualkt ncerlyafi (Kemant :Rept, Meı· 

ut Oemu, Muı:atfer beyler "" \'eclhe. \'edlıı 
IUr.a hıuumıar.) 21 Ate, GUnee klllblln· 
~erı naklen konferans, Ajanı \"e borsa ha-

rlert, 

:u.ao: Orkestra ka.nıık program. 
2%8 K111;. \'ARŞOVA, JSlu m. 
l8.10: Qllııt konscrt (piyano - ı, 
~). 19: Mmııhabe. 19.15: Dana pJAk· 

• 19.415: r'mumt harbin UAnı (konfr.ranıt) 
!O: l\luhtdlf .. 21.l!S: Popiller kon!M'rf. 21.M: 
"-~rlt'r. 2!: J.embergden: Nc-~I n-rlYat 
ıa.ı ..,,. . . 
•~ il: Habf'rler. %SJIO: &sil fllmlrrdc-n pr-
"dar. (plAk) 2/J.Oj: Musahabe. 24.10: Dnnıı 
llıuslkfııı. 

92a Kıız. Bt!KRE~, 364 m. 

12~1J!O: Dlnt neorlyat. 11.415: mnı mu&lkl. 
• nıı4yo orkeırtra.!IL 18.15: Gllnd5r. nl'!}rl· 

:Y'atr. 18: ltöylll neerlyatı. lR.M: Romrn 
lhbslkl 1. lR.SO Hafta icmali. 111.411: Kövlll 
hantı. 10: Jlıwn :raponı. 19.05: Danıı ~u
Slklııl, 20J!O: Konfrmnıı. 20.411: PIAk. 21: 
Jıronfr.mnıı. 21.111: Belı;lka m1111iklsl. 22· 
Sııor. 22.10: Romen mtı!\lklsl. 28: Rahf'r· 
''"'· 28.80: I,fdo batrmlnrmdıın naklen kor 
""'· 

.\.ı,~ Rh7- BUDAPEŞTE, fi/50 rn. 
20.llO: "Şarap,, ı imli Jlö,·ın ph·cııl. 28: h • • 
an, mmdkl!ıl, 23.45: RııdalX'!lfc orkP.:!rtrıı"ı 

k"nıııftrı. 1: nam Slgnn mn51k!st. 
'hr.. VIUJ\ A, 50'7 m. 

1 
20.20: J'lmnt> r('fnlmtJ3 Jr. \'lyıuuı ı,ıırkı· 

•hı, 21 Mfüı'lh:ıbf', 21.03: Rurı:1'nrten'dcn 
(Um·ım' l>ahı:t) t>pcrd parçalan, 23: Dan• 
"1U!llll fqJ. O.llO : HnlM'rlPr. Danıı moslklıılnJ 
ll"'''tUı•. n ı, r;o : Eııdapt>!Jteıl('n naklen Slı:an 
lhurı11<1· ı. 

21,12: Pl!k. 21,40: Poplller orkeatra kon- Li•aa baa, l'eJefoa: 22925 ııerl. 22,15: Haberler. 22,U: Hafif musiki. 
28: Spor haberleri. 28,1&: Ne,ell netr:lyaı.11"--------------
24: Musahabe. H,011: Danı pllklan. lzmı•r su••r'at yolu 

8%8 KJız. Bt!KRP.:Ş, 38-1 m. 
ıs - 111: GUndUz ne,rlyotı. lt: Bava r.ı· S k 

poru. 19,05 Orkestra, 20: nnıvcrslte. 20,lts: a arya Vapuru 
Radyo orkestrumm devamı. 21: Konf~· 
ran11. ıt,15 Ra4yo orkeııtrumm clcnmı. Her Per9embe ı:ilnü saat 16 
21: Konferans. ı1,111: Sollıt KonRr (Vt;\·o· da Galata nhtımmdan kalkar 
ıon8t'I solo). 21,411: Musahabe. 22: Tagan· doğru İzmir'e gider. Bu vapur 
nl. 22.SO Klaslnet kon~rl. !8: Haberl('r. her pazar günü aaat 16 da İzmir • 
28.SO: Kahvehane kon8Cri. 

GUi Klız.. HUDAPEŞTE, 550 m. den kalkıp doğru lstanbul'.ı gelir. 

Erzak 

Bul~r 

Tuz 

Gaz yağı 
Zeytiu yağı 

Zeytin daneai 

Kuru bakla 

Nohut 

Mercimek 

Soğan· 

Sabun 21: KllçUk radyo tiyatrosu. 22,15: lmrr 
l\layıın Slan taknnı. 28,80: Caz orkMfnl· 
sı" 24,111 Piyano l>onıır.rl. 

alan talrnnı. 

Trabzon Yolu Salça 
Sirke 

Klız. Vtl'ASA, 1107 m. 
20,40: Vero &-hvrm tıtlrak \"e Erfoh Mel· 

lıı.rln piyano N!fakatlyle ıarkılar. 21.25: 
",Johnn ;:\fr.ııtrroy,, isimli trm~ll. 23,40 Ha· 
b<-rlrr. 21: Aıııkerf konseri. 1,40: PJAk. 

18 A§ustoa Per,embe 

T AR J Vapuru Beyaz peynir 

P 12 Ağuıtoı Süt 

azar günü aut 20 de Ga- y oıut 
lata nh bınından kalkacak. Gicliı • 

Sanmıak 
te: Zonsuldak, lnebolu, A~ 
S Kuru üzüm 
a.mıun, Onye, Ordu, Giraua, Tı-

18.80: J>IAk nctrlyah. 19.20: AJanıı ha- rebolu, Görele, Trabzon " RİzeJe. " :ayrıt 
lıerlerl. 19.SO: Tttrk musiki neptyatı: (K~- Dönüıte bunlara illmen Of " " amya 

İSTANIJUI, : 

mal Nlyıl7:1, Azmi be~ler ve Rayrly~. ;\fil- Sürnıeneye ufrayacakbr. Toz !eker 
zllyyen hannnlar.) %1: &-llm Sırn Bey ta- Reçel 
nıfmdan konfrrans. 21.SO: NunıDah ı,evket 

Miktarı 

Kilo 

3000 
2000 
2000 
1500 

700 
650 

4000 
700 

3000 
1500 
400 

50 
350 
350 

1500 
25 

650 
250 
40 

1500 
200 

3200 bey tarafından tngannl ,.r. ıtUdyo orkestra- M • ) Patates 
m. erSID YO U . Saman 43000 

ihale tarit. ~ 

15/ 8 934 
16/ 8 934 

" 

" 
18/81934 

" 
" 
" 

19/8 934 
,, 
" 

19 18 1934 

,, 
20/ 8 934 

,, 
.. 

20 1'.8 934 

" 
21/ 8/ 934 
~1 /8/934 
21 / 8 934 22s Khz. \'ARŞOVA, 1146 m. S d Kuru ot 64000 

20,t!S: Oda mmılklsl. - Muhtt-Jlf. !t,12: 8 ıkzade Yapara 
PlAk. 21,llO: Haberl('r. %2: Muahabf-. 22. 12 Afaatoı SığIT eti 9500 23 18 ı934 

P A Z A R .ünü ... t 10 .J_ O 25/ 8 /934 12: Solist konseri. 2S: Mo"ahabe. 28.15: .-- - Pirinç 150 , 
Dan!I mmılkl!\I. H: Mnuhabe. 3000 25 '8/ 934 

Günü 

Çarıamba 
Perşembe 

.. 
" 

Cumartesi 

,, 
,, 

" 
Pazar 

" 
" 

!'azar 

" ,, 

" 
Pazarteıi 

" 
" 

Pazartesi 

,. 
Salı 

" ,, 
Perşembe 

Cumartesi 

,, .- Sirkeci nhtımmdu kaJkac-ı. ıi..ı=·te Sade yağ ı R2S Khr~ HunR'E~, BM m. _, -t 
ıs - ııı: GUnclll.z n~rlyatı. 19: Hava Çanakkale, lmnir, Küllük, Bodrum, Odun 145000 26 8 934 Pazar 

raporu. 19.05 Karışık kon~r. 20,15 Kon· Radoı, Mannarit. o.ı,..., Fethiye, Makarna 2600 26/ 8 934 ,, 
13 Ai1usfo5 Pazartesi feranıı. !M~: J,eon('a,·ononun e~r1Hln4en Kalkan, !{af, Finike, Antalya, Alan. 

lST..\::"ffiT~L : hl d llk •p 1 l 1 ~ .. ___ l Şehriye 600 " ,, ... r per (' a yaı;o., OJM'raııı Y e • .....,agn • ya, Merıine ıidecek. Dönüfte a-: 

Saat 

16 
16 

16 

15 

17 

16 

17 

15 
17 

17,30 
16 
16 

17,30 
16 

17,30 

18,llO: ı·ranmzca clerı, 19: Ruşen Ferit n nln gf'!n11 hlr JM'rdrllk "C".11vallerla Ruııtl('a · • k .1- Jrmik 250 ,, ,, 
ll~rfyıı.tı: (El<r"f'm, Ruşen, Qı\"det, kl"rnanl na,. opcraııı. ıı elelerle beraber Tqucu, Anamur, 1 Pazartesi 16 
CPvdet. Ş('J'C'f, tbrahlm beyler Te Vrrı,_ lıı:ı Khz. BCDAPEŞTE. 5~ m. Kuıadaaı Ye Celibolu1a uğnyac:akbr. Kuru fatu ya 4600 27 / 8 / 934 

hanım.) :2J.!O: Ajans ve bor&.'\ haberler' 21: MJ7.ahi neşriyat. !U5 Habt-rlr.r. Arpa 97000 27 / 8 934 ,, 17 
21,SO: Bedri.re Rasim hanımın ıııttrakl~·lf' 21,ıso: Haberler. %2.10: PI!k. 23,05: OJ>f'- İstanbul Dördüncü İcra Daire• t - Bayramiç jandarma birliğinin 1 / 9 934 ten 31 / 8 935 tarihine 

tango ,.e caz orke11tra11ı. ra ork~tr:ısının konseri. %4,SO ün Bt11<n • d 
..... takımı. sın en: kadar ihtiyacı olan Vl•karıda yazılı otuz üç kalem erzak hizalarında 

%%8 Khz. YARŞOVA, ıs.ıs m. ~ J. 

18.40: Tagıınnlll konser. J9: Musahabe. 1!' Khz. \'ll'ANA. 507 m. Fındıklıda Berizat Hatun mahal- tarih ve gün ve saatte ihale edilmek üzere açık münakasaya çıkarıl 
lllAk. llMG: Muhtelif bahisler. 20.40: PIAk 20,M: Viyan!\ mıııılklsl (~lftnd!'l kuar~ltJl- ' lesinde Kuyu çıkmazında 4 No. lu mıttır. 
(l>fnıtm taknnı). %0:SO: Haberler 22: l\fnıııa· Vll Grete llolmıın lştlraklylP). 21.M: " h J d d k 
habe. 22.12: Tagannlll senfonik konser. 28. snha})('. 22: Konsrrln devamı. 22.so Alm1· anede miaafireten mukim Ada- 2 - hale Çanakkale Vilayet airesin e İ jandarma mektepler 
:~bl n~rtynt 23.115: Danı muıılklıl 2-1:. l\llt"- 22,·l:i: Çift keman k{ln!!t"rl. 23.80: pazarı Salahiye nahiyesinde mu- satın alma komisyonunda yapıl::> caktır. 
ıc:;:::':~~o: tngn~zce ........ k~eranı. Po 1Tab<-rter. 28·50: Gl'Ce lcons<'Tl. kim iken halen ikametgahı mçhul 3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle komisyona müraca 

8.!3 Khz. nOKREŞ, se4 m. • . ~ 17 A§ustos Cuma · Mehmet Raıim Beye: Naim Be· atları ilan olunur. (4466) 
U-ıa 8tbldti ~~ 191 .._"""~ 1Sl'A ....... '1Ull; : u y' • f · d al u lan 
~ı~:~~~~~~= ~k~~ UMr~k~~.u~:~-~ m~~•m~e a~po ~--------J~.~--.-~--~ ---~------------
I0.15: Orkestm konserinin devamı. 21: yatı. JIUO: AJaruı hah«!r~rl. 19.SO: Jl:flr raya mukabil ınaltcuz bulunan 
konfcmns. 21,15: Oda mu!lklııl. 21.•s: Mu- husild nr,rlyatı: (F..kremem Ru,en, Cevd~t 800 liralık ıayri mübadil 
-.ıahf.. 22: :ı. Manol ko tarafmdıın tagan- Beyler ,.c \"erlhe. Nrıllme. ~ar.an Feridun bonosunun paraya çevrilmesine 
rıı - hanımlar Onlk efcndL) 21.%0: Ajans \'f' · ..,~,so: Mmr. Nln:ı Aleksandro tnrııfın· k ·ı · · 13 
dan la borsa haberleri. 21.30: Radyo orkestrası ta arar verı mııtır. - 8 - 934 

gıınnl. 2S: Haberler. 2S.SO: Knh,·cbanr 
konserı. rnfmdan hafif musiki. tarihine müsadif pazartesi günü 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan • 

~630 ad t Kaıın borusu: 12 Ağustaı 934 ' Pazar günü saat 14 
~5 KJız. BUDAPEŞTE, M 0m. 228 Khz. ''ARŞOVA. 1815 m. saat 10 dan 12 ye kadar lıtanbul 
21.05: Ne&e)I monolol. 22 : Salzburgdar 20,llS: Dım" p1Ak1an. - Mohtt-llf. 21,12: • 

"aktr Be h &,nfonlk Atüdyo konııerı. !1,GO: HabcrPl~r. eıham ve tahvilat borsa11n~a art- 35 ton Benzin 

de pazarlıkla. 
: 12 Ağustos 934 Paıar günü saat 

15,30 da pazarlıkla, 
) n rn nrd Paumgnrtrrln ldare<ılnd(' ·ı 
landı t caz 1almnı. 9D:D :?:?,12: ~nfonlk kon!lf!rln deumı. 28: Foy

t-On. 28, 15: Dans mmılklııl. 24: Muııahabr. 

!>IS iK.hr~ BCDAPEŞTE, 530 m. 

trrma ıuretiyle aatı)acağı ma· 

lumunuz olmak üzere ikinci defa 

ilanen teblii olunur. 

:rr·ı:ıUardan mürekkep 1col1Aer. 28.SO: Mım· 
t" <'az tatnmı. 24.SO: SIR"an musikisi. 
ICbz. \1YA~A, 50'7 m. 

1_ !n.ao: chönhorrln fdarelllnde rad'l'O or . 
~~t . 
hu lll!lı, 21.80: Bllcllrllecokttr. 22.15: Sab: 
~ ~tan ıwrcn:ıdlnrdan mürekkep n Mo· 
:arı t k ta :ı r:nı tarafmdnn orkrııtra kon"<'rl 

)"l ·&o: Son haberler. 25.50: Ak,am kon"~ 
' 1 : l>lAk. 

14 A§ustos Sah 
lıt'l'A1''Bt.~ . 
ıa. . 

~)' &O: l'la.k nt'srlyntı. 19 l'tfeıı'ut C"emf1 
~tlc: 1.arafınıbn çocuklara masal, 
t~ lt lntı!Jld nr.•rhntı: (SIUd) o saz heyet· 
~l.141.ltat bey neım:... :\if'fi?lka hanımlar) . 
tııaı n AJanw ,.e borsa haberlf'rl. 21.30: 
Ct!nın !!Şlt, Laşlnskl, İzzet Nı>zlh. • 

2% beyler tarafından oıla muslklııl. 
~.~~hz. \'ARŞO\'A, lS411 m. 

'Por h • \'lyolonıel konscrl. 20,40 Pllk, 
111111111 ;.brrterı. 21.12: Kadmlann f'n ı;-üzell 
balcırıı · Rrornmcnn opf'l"f'tl. 211,15: Ç()('llk 
~ ı. 28,80: Dans musikisi. "24 :Musa-

~a IOı%. BttKREş S6l m 
- l • . 'l'Q 5: Ol1ndl1z neşriyat?. 19: Hava 

~· lO,Oj: Knn:tık kon5t'r. 20,30 Unl· 
~: 1'rn.a %o~. 21,15: Senfonik konser. 
....._--... lıabe. 22,15: · Senfonik konresln 
-;~ 23• U-L-
"'3 l<h • ~rler. 28,80 l'h\k. 
~IG•;; BUDAJ>EŞTE. 6~ m. 
~ _ ta~an llS&hahfo. 20,20: Forint t:ırafın
~ı t.. nı. 21: (Tragrdle df' l'homme) 
Jtı.t. "~:?· (Szegctten naklen). 
k .. J .. :.\XA 

~ -v,80: lto · • l'>0'7 rn. 
la ~il ba mantık opera mnılkfıııl. 22,25: 

>30 ~.)~ıın hlkCı~·cterl. 23,IO: Hnberlrr. 

20,80: J\fu'lllhabe. 21: Buılapt-!Jte konıf'r 

orkestra!\r. 22,50: Danıı mu!!llklııl. ıs,ss: "(1741) K('man kon!lt'rl. %-1,111: \·Pres ılıan takımı. 
19,SI: Haberler. 20: Saat ayarı. !O:l•----------!Jm----..1 

)fıı!lllhabt-. 20,25: Sah:burı:tan nakU. !0,SO: Tıp Fakültesi Doçentlerinden 
Stra7.nır~tıın nakiller. ıt. Strauıı1tın bfr O• h 
perett. zz: Mwıahabe_ n,u: Radyo plyf'ııl. Da ili Hastalıklar Müteha111sr 
2S,111: PIAk. 2S,t5: Rnsta haberlf'r. 

Khz. Vll'ANA, M'7 m. 
20.::0: Memlf'ket 'aberlert. !0,tS: Salı.· 

burgtan 'Elektra,. lıılmll temsil (Rlchard 
Strausıı). 2%,80 Viyana havalan. 2S: Mo
zart orkcırtrasınm kon~rl. (Bunların klf· 
feııl Salzburgtan :nt1klNlf1t'<'tktlr.) %4,40: 
GCCf' konıM'rl. 

18 A§ustos Cumartesi 
t~TANBUL : 

Dr. A. Süheyl 
Her ıün saat 14 ten itibaren, haıta. 
lannı, Divan Yolunda N. 169, eıki 

Şark Mahfelinde mua1ene 
etmektedir. 

Muayenehane Telefon: 21422 

Ev ,, : C>0726 

18.SO Fran!lll:('.8 ders. 19: PIAk DOfrlyab ı b l n·· a·· ı 
19.SO: Tilrk muıtilkl nf!irlyatr. (FahJrf'! hanım stan u or uncü cra Daire -
,.il Rfoflk, Flkrrt beyl('r.) 21: F.11rfe Şrtik sinden: 
~~· tarafından k onr• ro 11" · !UO: Stüd~" Bir a)acağm temini iıtifaaı zım· 
caz ,.il tango orkeıtraat. 

223 Kh7~ Y.\.RŞo,·o. 1845 m. nında paraya çevrilmesine karar 
20,15: Popiiler musiki konııerl. 20,ISO: verilen 800 kU.ur liralık ıayrı 

Spor. 2l:Polon~z musllrlııl. :ıı,so tnı-lllzce mübadiller bonosu ikinci arık art-
konforans. 21,fO Koro koo!N".rl. 2!: llu~a- ::r 
habe. 22,12: Hatif orkNrta konseri. 23: tırma suretiyle 13 - 8 - 934 ta· 
Aktilalitc. ıs,ıo Ptlk. 2t.O:S Dan" n11111ı- rihine müaadif pazartesi günü aa· 
ki!!ll. 

at 10 dan 12 ye kadar lıtanbuJ R28 Khz. BU-KREŞ, S6.S m. 
1! )" u: Gllncttız nf'-'rlyatı. 19: Bava ra- Dördüncü Vakıf Hanında satıla -

ponı. 19,05 Knnıof< konSf'r. %0,M: Konfl'- cağıınd.an talip olanlarm yevmı 
:ranı. 20.flS: PlAk. 21: Konferanı. 21.tS: 
Raclro orkcfitraın. 2S.30 Kahv~hanr. kon· mezkurda haz!r bulunmaları illn 

Beyoğlu dördüncü Noterliğine: 

seri. olunur. (1741) 
:"14; l<hr.. BUDAPEŞTF.. r>.'>0 m. 
21,20 Orl•rstra konM'ri. 22,!">0 SIR"Rn tn· lg onserı. 

taırJ\ ... ~Austos Çar•amba krmı. 2f: Dnnıı mnıılklıııl. 
la._ .. ,lluı. : T Khz. VtYASA, 1507 m. 

Eefclim, 
Dairenizden 4 Ağuıtoı 1934 tarih Yt 

10251 No. ile muıaddak bir lota be,.' 
name mucibince fatanbulda Ta, hanın
da 13-15 numaralardaki emvali ticariye 
ve mobilya •• matlut.at ve düyanah Jak 
Crunber• ve Mari<o l.qo elenclilere 
katiyen bey ve füruht eylediğim cihet
le kanunu ticaret ahkamına tevfıkan 

aleluıul nefri ilanını talep eJlerim. 

ti~,--;;'· .Fran
51 

20.%0 Max &hönher ldar~11lnde radyo or-
~ Oıtu artı Z('n ders. lll: 1\ltnolog: Şehir 1<(' ırası. :?1 ,30: "Gllll'n ii('lin('U .. lm-ılndekl 
°'1t ttc lrıtı1tıustıerlndt'n Muammer bey. 19.30 radyo plye!il. 2S.Sö: Son haberler. 2S,50: 
~ "9t. ıtoın ncı.ırlyatı: (Ekrem, Ruşen, Gt"Ce kon'lf'rl. (PlAk) . 
~ı.ao~a.r.) 2t'" beyler ve Vecihe, Semllla ----,.....-----------

'h....: lüch· •20: Ajanı ,.e borsa hnbcrle.rl. ZA Yl 
-q -. ,,o caz\ 
ıa ~bt. v · tango orkestrası. 329 senesinde latanbul Gelenbevi 

··~. ıa: l>oton.l\ltşovA, JS415 m. .,. ı\ ~ idadisinden almı, olduğum şahadetna· 
' lli<eı-t orl( lnu!Jlkfııi. - Musahabe. 19. 
1q "- "-t.rra.ı rstrn l<on!'lcrl. 19, t:J: Harlıl memi zayi ettim. Yeniıini alacainndan 
~'lar, 

2
nn. 20: l\tuhtrllf, :?0,11\: y;... eskisinin hükmü yoktur. 

). 2I · O,-to: Tngaııııl (Piyano refa- Cclcnbcvi idadisi mczunlarınd11n 68 
• lflısaJıabe. 21,02: Aktüalite. numaralı Halim. (1707) 

lıtant.ulda Bahçebpııında Tat ha· 
nında 13 • 15 numaralarda mukim tüc
cardan Hanri Fridman Ef. (1761) ı 

4 Ağustos 934 taribinde yapılan münakasalarda gerek talip 

zuhur etmemesi ve gerekse teklif edilen fiatların gali görülmesi 

dolıy11ile paıarlıkla alınmasına karar verilmiş o 'aa yukarıda cinı 
Te mıkt1rı yazılı· iki le alem malzeme bizalannda yaıılı gün ve 

saatlerde paıarlıkla alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler 

her gOn ye pazarlığa gireceklerin de o gün ve saatlerde mu
vakkat teminatlariyle birlikte Kasınıpaşa'da hain Komisyona 

müraacaatları. (4475) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

5000 metro Salaşpur : 

2000 
2000 
1000 
5000 

10000 

kilo Arpa . 1 
" Kuru ot . 

Saman 
" 
" 

Pirinç 

" 
Şeker 

13 Ağustos 1934 pazartesi günü ıaat 
14 de pazarlıkla 

13 Ağustos l 934 paıortesi güoü saat 
15 de pazar'ıkla 

14 Ağuslos 1934 Salı günü aaat 
14 de paz.arhkla 

14 Ağustos 1934 Salı günü saat 
15 de pazarlıkla. 

Deniz Levazım ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cıns Ye 

miktarı yazılı altı l<alem eşya hııalnrmda yaz.ıh gün ve saatlerde 

p~zulakfa almacaktır. Şartnamelerini görmek İsteyenler her gün 

ve pazarlığ1t gireceklerin de o gün ve saatlerde muTakkat tcmi-

natlarile birlikte Komisyona miiracaatlerı ,45) 4) 

'\ 

E·dirne belediye riyasetinden: 
20 güo müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarı 

lan Su Branşmanlerma muayyen müddet zarfında talip zuhur 

etmediğinden münakasası fcshedi !erek malum şerait daireıinde 
pazarhk suretile yaptırılmasına karar vt:rHmiş ve pazarlık ıünün-

de 25 • 8- 934 tarihine müsadif Cumartesi günü tayin edilmiş 
olduğundan tıliplerin o gün saat 16 da Belediye Encümeaine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. <4576) 



Tt:.:J Q K iVE f Devlet Demir yolları iJAnlarl 1 
lzmirde 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel panayır ve 9 

EylUI 1934 te yapılacak kurtulut ıenlikleri münasebetiyle demiryolu 
ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve teshil at yapılacaktır. llRAAT 1 - Ankara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 25 Aiu•· 
tos 34 tarihlerinde doğruca İzmirehareket edecek katarlarla Ankara 
- Afyon ve Konya -Afyon, Alayunt - Balıkesir, Afyon - Mene· 
men, Bandırma - Menemen kısım larmdaki istasyonlardan münhat•• 
ran İzmire gitmek üzere gidiş • dö nü~ bileti alacak yolculara yüzde 
80 • 86 nisbetinde müliim tenzilat y npılacaktır. 

BANKASI 
İJbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 7 Eylul, Af· 

yon ve Bandırmadctn 8 Eylul tarihlerinde hareket edecek katarlar içirı 
tekrar edilecektir. 

Yolcular, dönüs biİetlerini İzmir istuyonuna vize ettirmek ,a.rtiyle 
lzmire muvasalat tarihinden sonra be~ gün zarfında İzmirden hareket 
edecek katarlarla, tevakkufsuz olarak, geldikleri istasyonlara döne· 
c<'klerdir. 

Bu tenzilattan istifade icin Ankara - R·alıkeıir (Balıkesir hariç), 
Aiayunt - Afyon (Afyon hariç), Kt•nya - Afyon (Afyon ha.riç) kı• 
sımlarındaki istasyonlardan bilet a f.tt·ak yolcular; biletlerine yapı§tı· 
r1lmak üzere gişelere birer vesika fotoğrafı vereceklerdir. Bazı iıta•· 
y mlardan İzmire gidiş - dönüş bilet ücretleri tunla.rdrr. 

Ankaradan 
Konya dan 
Eski~ehirden 
Afyondan 
Uka§lan 
Balı kesirden 
Bandırmadan 

lzmire gidi! _dönüş 
.. " " 

" 
,, 

,, 
" 

,, 

" " 
., 

" " 
,, 

" ,, ,. 
Birinci mevki ücretler ue bu niı betlerdedir. 

il lif 
Kurut 
1050 
900 
790 
525 
340 
225 
375 

Kuruf 
700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

2 - Bütün şebekede meri olan fotoğraflı halk ticaret bilet1erinil'l 
15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eyliil 1934 zarfında ilk defa lzıni· 
re hareket edilmek üzere alınacak olanlarına ait ücretler yarı yarıya in· 
dirilmiştir. 

Y okular, bu biletlerle İzmire vardıktan, ve İzmir istasyonunu11 
vizesini bizzat aldıktan sonra •biletin meriyet müddeti nihayetine ka' 
dar istedikleri istikamete doğru istedikleri yerde kalarak seyahat ec:Ie· 
bileceklerdir. 

Bu seyahate ait on beş gun müddetli halk ticaret biletlerirıid 
i.•cretleri şunlardır. 

1 il 111 
1750 1250 875 Kuruf. 

D Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bagaj haklarından baıka ayıt1 

cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 50 kilo nümuneHk ef 
• ' A ~ A yayı daima beraberlerinde meccanen nakletmek hakkını haizdirler. 
~ ~ İstasyonlardan uzak bulunan vey,. bu nevi biletler satılmıyan ry~t· 

B R ler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpaşa (İstanbul), lzmif• 
İ İ K T İ RE N Kayseri, Adana i~letme müfettişliklerine veya Ankarada Devlet Dt' 

miryolları Umumi İdaresine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderit' RA 1 1 '\T..., 1 D' Q ler, ve hangi tarihte istasyondan seyahate başlıyacaklarını bildirirl"'r 
~ 1:: 1: se, biletleri, adreslerine gönderilir. JJ 

-------------------------------------------- 3 - 16 Ağustos-10 Eylul 1934 zarfında şebekenin herha.ngi D'' 

linhisarlar U. Müdürlüğünden:! O · il istasyonundanveherhangibirtaı-ih içinİzmirefotograflıgidiı-'~ en 1 % y o arı nüş bileti alacak yolculara umumi tarife ücretlerinden yüzde 50, ~ 
( b 1 k · · b" İ Ş L E T M E S i panayırda teşhir için gönderilecek eşyanın 250 kilosuna ve 290 ]<il~ Şartnamesinde yazıh evsa ta mu ayaa o unac• yırmı ın 

1 
p 

· d f C · Acentderı K:ualı:öy · Köpniba}ı dan fazla yekpare ağır eçsamın iki adedine umumi tarife üzerinot kilo benzin pazarhg~ ı 1118/934 tarihine müsa i umartesı aünü h d . ,, 0 rcl. 4~36~ - Sirltccı Mii ür aru.a.- yüzde 70 tenzilat yapılır. Eşya tf'nzi1atından istifade için; İktısat .
1
• saat 15 te icra kılınacaktır. T aliplcrin teraiti anlamak için her fl ı· ı ı .. a7~n , 

-ıan c c orı u '9V Tasarruf Cemiyeti merkez veya s,t belerinden İstihsal edilmi' bir ~e gün ve pu.arhk için de tayin olunan günde % 7,5 teminat para· y ) 
siyle Cibalideki Ahm, satım komisyonuna müracaatları ilan Bartın O U kanın İstasyona verilmesi şarttır. . . . . dtıı 
olunur. (4228} Dönüş yolculuklariyle satılmayıp geri çevrılecek eıya ıçın, lzmır 

Istanbul üniversitesi mubayaat 
komisyonuddan: 

1 - Üniversite Merkez binasile Fen ve Edebiyat Fakülte· 
lerinin i12·al etmiş olduiu Zeyoep Hanım konağının harici 
kısımları boya ve tamiri. 

2 - Tıp Fakültesi Gureba hastahanesinde yapılacak olan 
deri ve frengi seririyah İnşaatı. 

3 - Üniversite kütüpbıncsile okuma İalonuna yapılacak 
olan kalorifer tesis i ve kazan tebdili. 

4 - Tıp Fakültesi kütüphanesi möbleleri. 
Yukarıda yazılı dört kalem iş olbaptaki şartnameleri mucı· 

biDce 9. 8. 934 tarihinden 30 · 8 • 934 tarihine kadar aleni 
milnakuaya vazedilmiştir. Merkez ve Zeynep Hanım binalar1nın 
harici tamirile deri ve frengi seririyah io,aatları ihalesi 
3 • 9 • 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Üniversite 
Kütüpbaoeı i kaloriferleri ile. 

Tıp Fakültesi Kütüphanesi möbleleri müoakasası ise 
6 • 9 • 934 Perıcmbe günü saat 1 S de icra edilecektir. · 

Talipler ihale günleri verecekleri fiahn % 7,5 temiaatlarile 
Komisyonda hazır bulunmaları ve ıartnamelerile resimlerini g&r· 
mek için de her gün Mübayaat komisyonuna mOracaat etmeleri 
ilin o1uour. (4566) · 

Amasya Belediyesinden: 
Belediye anbarında mevcut 64 parçadan ibaret sootaj alltı 

aablmak üzere 4/8/93• tarihinde müzayedeye çıkarılıp 25/8/934 
taribiade ihale edilmek üzere yirmi gün zarfında fiat haddi fiyı · 
kmı bulduğu takdirde ihale edilecektir. Talip olanlar şeraiti 
•alamak i~io bu müddet zarfmda Amasya Belediye muhasebe 
kalemine müracaat etmelidirler. (4585) 

BU R SA vapur.. hareket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylul 1934 tür. . ıı 
9 Aiuıtos 1 

b Yolcular dön üs biletlerini lzm ir istasyonuna vize ettirmek ,artı )• 
P.erşem e 19 da Sirkeci bu müddet ~arfmd; lzmirden hareketle doğruca ve kısa yoldart ·~t' 
rıhtımından kalkacaktır. (4548) d l Jıl"' 

TRABZON 
Sür'at volu 

" 
K d . vapuru 

ara enız 9 Ağustos 

Perşembe 20 de Galata 
rıbhmından kalkacak. Gidişte 
loebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzoo, Rize, Hopaya 
Dönü,te bunlara illnten Pa
zar, Of, Polatbaneye uğraya· 
cakt11. (4549) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

I NE B o L u ıo~;::tos 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtı· 
mmd•n kalkacak. Gidiıtc 
lımir, Antalya, Merıi'ne. Dö· 
nüşte bunlara ilaırctcn Alanya, 
Küllük, Çanakkaleyc uğraya· 
ca ktır. ı 4550) 

~ahibi: M.t::HME1 A~IM 
Neıriyal müdürü: Refik Al-..,et 
V AKIT Matbaası - latanbul 

dikleri istasyonlara dönebilirler. p., nayır a satı mıyan eıya; t' 

gönderilirken, alınmış olan hamute senetleri İzmir ambarına i•clı 
dilmek şartiyle, mahreçlerine meccanen iade olunur. ) 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. ( 4565 
fi# 

10.000 kilo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurıunun kapalı ıı.r J# 
münakasası 18/ 9 934 Salı günü saat 15 te Ankarada ldare birt••1"11', 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneleriııclt 
şer liraya satılan şartnamelerde vardır. ( 4389} 

Yerli Eczayı tıbbiye kapah zarflı münakasa11 '29 · 8 · 9!~ 
Çartımba ıüoü saat 15 te Ankara'da idare binasında yapıl•.''1, . H 1 . d b bt' tır. T afıılit Ankara ve aydarpaşa vezne erıo e e,ec 

16
) 

sahlan şartnaı:nelerde vardır. ~' 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğüııd~~· 
Marangoz fa brik-asında yeniden bir kur ulmahanc letiıı • 5 ·: ~ 9'' 
Yayhk çelik bile tel 100 kilo 10 · 

9
. 9~4 

.. " 150 " 20· 9" 
" ı 50 " 20. 9 . 9?4 
" " " 200 20 9 :9,4 
:: :: :: 400 :: 20· 

9
• 934 

'20 .9 

" 
" 
" 
" 500 · ıeo 
" " " " il •• 5ttfl 

Yukarda yazılı malzeme ve inşaat h iulamıda f 0k 51tır• -o• • ·.ıO tarihlerde ve saatte 14 de ayrı ayrı kapılı zarfla n>U t ]3,J 
.. ... '" icra kılınacaktır. Şartname almak iareyenlcr her gun ittir 

dan 15,30 a kada Komisyona milracaatları ve müoak•~•.Y' ı0eılıil' 
cdccelderin teminatlarını havi membur tektifnamelerı~ı 01_.,ıır•· 
günlerde saat on dörtten evnl Komiıyona tevdi •trD'(.ıs,7J 



fnsl ·ı·· .. ft kı·· IOv .. d __ K_ıtaat ilanları satınalma komisyonundan: 
1 usu e o r D u n u e n : Bergama garnizon kıt"a· Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

O 1 : Bu sene Yükıek Ziraat Enstitlbllnlln Baytar, Ziraat ve ının bir senelik ihtiyacı olan Kilo 
tr~:~n FaküJt,Jerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nibari 5200 kilo toz şeker ve 345Jon Bu]gur 

21500 

1 
I ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda saman, 508 ton ot 18/8/934 Tuz 15300 

•ıı ıdır: cumartesi günü, şeker saat Zeytin yağı 
ai •: TOrk tab'&11ndan olmak (Ecnebiler husuıi talimatname 10 da, saman 11 de, ot 16 da Gaz yağı 

ne ıare kabul edilir). kapalı zarfla alınacaktır. Zeytin daneıi 
b: Uae bakaloryaaını vermiı bulunmak. Sartnamesini göreceklerin Kuru bakla 

•I c : Le11t olacak talebenin yaşı 17 den aıaiı 25 deD yukarı her gün münakasaya iştirak Nohut 
111•111alc. edeceklerin beJli saatten ev- Mercimek 

biri d : MHlekleriniD icap ettirdiii beden kabiliyeti ve saj'lam· vel Bergama Askeri Satın al- Soğan 
tet~rı balckında tam teıekküllli baataaelerden aıbbat raporu ma komisyonuna teklif mek- Sabun 

•rınek ve qı phadetnameıi vermek. tuplarnu vermeleri. (8) Salça 

1 t
• e : Belediye veya Polia merkezlerinden hilınilbal mazbatası ( 4110) Sirke 

e ırmek. • ıeı • Beyaz peynir 

6 lcı ~: .Eaıt!tOye ı_ir~e~ iat_iyenle~ yukarıdaki .vesikalarla birlikte 23 üncü fırkanın merkez Süt 
~IJ t. a fotoırafı bır ııbda ıle doıruca Ankara'da Ynkıek Ziraat ve Tuzlada bulunan kıtat Yoğut 

stıtOıU RektörlDiDne l'&ndermelidirler. hayvanatrnın senelik ihtiya • Pekmez 

1 
3 : Müracaat zamanı temmuzu• onuncu gününden eylülün cı olan 322,400 kilo arpanın Sarımsak 

Qnuncu gUnOne kadardır. kapalı zarf usuliyle münaka- Kuru üzüm 

ta 4: Evrakı tam olmıyaalar EnıtitO~e kabul edilemezler. Mü- saya çıkarılmıştır. {halesi ,, Erik 

7450 
2400 
9000 
1250 

29550 
2300 

27150 
12180 
3200 
1820 
4670 
5600 
8400 

655 
665 

7000 
5065 
1790 

15/ 8 934 
16/ 8/ 934 

" 
" ,, 

18/ 8 934 
,, 
,, 
,, 

19/ 8/ 934 

" 
" 

19/ 8/ 93tt 

" 
,, 
,, 

" 20/8/ 934 

" 
" , seıe kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar mu· l~. ağustos 934 çarşamba gÜ· '' Kayısı 

Yene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi Jıaiz oJmıyanların kaydı silinir. nu saat 14 tedir. İsteklilerin " Bamya 
720 " 

at . 5 : Leyli meccani talebeden etaj veya tahıil devresi için de şartnameyi görmek üzere Pirinç unu 500 ,, 
bo~ına veya Fakülteaini bırakanlardan veya cezaen ç.ıkarılanlardıo ~er gün ve münakasaya iş- Toz §eker 9900 20/ 81934 

Çar~amba 

Per~embe 

" 
" ,, 

Cumartesi 
,, 
,, 
" 

Pazar 

" ,, 
razar 

,, 
,, 
,, 

" Pazartesi 
,, 

" ,, 
,, 

Pazartesi 

ıs 

15 

15 

14 

16 

15 

17 

t ~.Cımelçe yapılın maarafı 6deyeceklerini daire EnıtitiinUn vere· tırak edeceklerin de tayin e- Reçel 
1950 " 

c: t~~ rıümuneye g6re Noterlikten musaddak kefaletname vere- dilen vakitte İzmit fırka sa- Patates 53500 21/ 8/934 Salı 14 
t~ r rd r. tın alma komisyonuna mü- Saman 127000 21 /ı8/934 ,, 16 

ed· 6 : yaktında tam enakla müracaat etmiıler araaındın kabul raca atları. (13) ( 4194) Kuru ot 162800 21/ 8/ 934 ,, 17 
te/'~celc talebe diploma dereceaine ye •üracaat tarihlerine göre ~ "' "' 1 - Çanakkale Jandarma Birliklerinin 1 / 9/ 934 ten 31 İB 1935 ta· 

rık cdılecektir. Isparta kıtatının 934 sene- rihine kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı yirmi yedi kalem 

l'ıb ? : .Ziraat, Baytar, Orman FaklllteJerine alınacak talebeler, si Eylülünden 935 senesi A- erzak hizalarında yazılı tarih, saati ihale edilmek üzere açıK 
~ hı llımJer Fakülteainin 1, 2, 3 ilncn ıömeıtrlerinde mevcut ğustos gayesine kadar bir münakasaya çıkarılmı§tır. 
trsleri de takibe mecburdurlar. senelik 91 bin ve Elmalı kıta- 2 - ihale Çanakkale Vilayet Dairesindeki Jandarma Mektepleri 

" 8: Ziraat FakOltesine alınacak talebe Aokara'da G . atı için 934 Eylüliinden 935 A- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
vr- Ç"ftı·- · d azı ... t 1 .... an ı ıgın e on ay etaj göreceklerdir. gus OS gayesine kadar bir 3 - Arzu edenlerin münakasa günü teminat ariyle komisyona mü· 

T~lebeye bu ıtaj mnddetince yemek ve elbiıe maarafJarı senelik elJi altı bin kilo sığır ra~aatları ilan olunur. (4464) 
'~ıh~~ank~J~a~~vuili~ HarcınbnrUme~ etiiht~adank~alızarl u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2ıs ~: Ücretli leyli talebenin ücreti Uç takıitte ödenmek üzere sulile münakasaya konulmuş Istanbul Asarıatika müzeleri 

lıradar. tur. Isparta kıtatının eti 26 
ola l~: Ücretli leyll talebe tercih olunur. Kıbul ıartlarını haiz Ağustos 984 Pazar günü saat mÜdÜr)ÜğÜnden: 

..___" !Ulıarı talebe için miktar tahdit edilmemittir. (3704) 10 da, Elmalr kıtatınııtki ayni 
· ~ _günde saat 16 da Isparta sa- Kok kömürü Mangal kömürü Odun 

Çan~kkale Ja~da~~·~~~ ·te· P erı· tın alma komisyonunda ihale Ton Kilo Çeki 
edileceğinden taliplerinin Is- 65 19900 40 

S t 1 k • parta etii · b · ·· ·· it a illa ma OmJSYODUDdan: b ı· Eçlın 111 U~J:U~ a m!ş lıtanbul Asarıatika, Topkapı Sarayı ve Türk lalam Eeserleri müze-
eş ıra. malı ctı ıçın sekız 1 . k .. k . . . 

İhale tarihi . Günü Saati yüz kırk lira teminatlarile erme açı muna avsa ı1e satın alınacak yukarda mıktar ve cmsleri ya-

8u~ur 
l\ıı 
~•ı Yağ~ 
~enin yafı 
~e--· 

J"ın danesi 
liohut 

~ercirnek 
Oğan 

s•bun 
s,ıç. 

Sirke 

~-Sut ı Peynir 
'( .... 

"lfuı-ı s 
l\'•ak 

\tru Uıüın 
'• Erik ., ..,. 

~l.Yııı 

Miktan 
Kilo 

5000 
2000 
2000 
2000 
1500 
7000 
5000 
5000 
2000 
1000 

150 
1500 
200 
500 
500 

1200 
1000 
1000 

it b 
Piti oarnya 500 
l' llç unu 200 
oı k 
~~r er 2800 

~'~te. 500 
l\ ~.rı 5000 
... ~ot 3500 
'"•ı-t 4000 s ııç 
()'de )'t... 5000 

d\ttı 8' 4500 
~-ıc.ı. 300000 
Ş~ltrı rıa 3000 
l~, Ye 
l\ ık 1000 

25/ 8/ 934 
16/ 8/ 934 

,, 

" ,, 
18/ 8/ 934 

" 
19/ 8/ 934 

,, 
" 

19/ 8/ 934 

" 

" ,, 
20/ 8/ 934 

,, 

" 

" 
" 

20/ 8/ 934 

" 21/ 8/ 934 
21/ 8/ 934 
21/ 8/ 934 
25 8/ 934 
25/ 8/ 934 
26/8/ 934 
26/ 8/ 934 

,, 

ÇA11amba 
Pertembe 

" 
" ,, 

Cumarteıi 

" ,, 
Pazar 

" 
" 

Pazar 

" ,, 

" 
Pazartesi 

,, 
,, 
,, 

" 
Pazarteıi 

" 
Salı 

" 
" 

Cumartesi 

Cumartesi 
Pazar 

,, 

" 

16 
16 

16 

15 

17 

16 

17 

15 
17 
17 3C 
16 

17.30 
16 
17,30 

\ti'\( f 500 
~l'J> ••ulya " " 
1 l 7000 27 / 81934 Paazrteıi 16 
'- CeJiho 7000 27 / 8/ 934 ,, 17 

k•da ~~_Jandarma Birliğinin 1/ 9/ 934 ten 31/8/934 tarihinE: 
l•rrn~ 1 lıyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak hiza· • rtıU~k Yazılı tarih, gün ve saatlerde ihale edilmek üzere açık 

' l"-t aaaya çıkanlmııtır. 
a ._ı; Çal nakka1e Vilayet Daireıindeki Jandarma Mektepleri 

......._ a rna k · d .\1"2 onnıyonun a yapılacaktır. 
1 u. edenlerin "h l .. .. t • 1 . l ~l'l\lr ı a e gunu emınat arıy c müracaatları ili.n o· . 

(4465) 

müracaat etmeleri. (l4) zıh mahrukatm Agustosun 16 ncı Perşembe günü saat 14 de ihalesi 

( 4IgS) kararla§tırılmıştır. 
• ~ ~ lıteklilerin şartları öğrenmek · çin Salı ve Cumadan maada her 

Hava kıtaatı için Eskişe- gün Asarıatika müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

hir, İzmir ve Diyaribekirde ( 4264) 
inp~ile~kbenrln~hrin~-----------------------
larnun fia ti gali görüldü • 
ğilnden pazarlığı 15/8/934 
çarşamba gününe bırakıl. 
mıştır. Taliplerin mezkfır 
günde teminatlarıyla birlik • 
te saat 10,5 da ı. 1\1. V. Sa- · 
tınalma komisyonuna müra
caatları. (68) (4594) 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Sinopta Boıtepe fenerinin bulunduğu mevki ile Marmara 

Adasınm yanında Hayırs•z Ada fenerinin bu'unduğu mahaldeki 
siı düdüklerioc ait makine dairelerinin infaah kapah zarf usulile 
ve ayrı ayrı olarak c:ıünaka11ya konulmuştur. Her birinin keşif 
bedelleri 11 6000,, küsur liradan ibaret olan mezkur binaların 

ibalui 29 Ağustos 934 tarihine müaadif perşembe günü saat 
14 de ayrı ayrı olarak icra kılınacağından talip!crin şarlname'eri 

Diyaribekir hangar ve ba- görmek üıere Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki idarei Mtrktti-

rakaların ~ökülüp nakli ve yeye müracaatları. t4568 
J'E.'niden inşası kapalı zarfla .......................................................................................... . 
münakasaya konmuştur. 
Şartname ve projelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 8/9/9~4 cumar • 
tesi günü saat 10,5 da temi
natları ile birlikte Ankarada 
J\f. f. V. Satmalma komisyo-

file birlikte kapalı zarfla mii·ı ccklerin 5/ 9/ 934 çarşambıt 
nakasaya konmu~tur. tha · günü saat 10,5 da teminatla
Jesi 1 Evlül 934 tarihine mü- rHe birlikte Ankarada M. 1\1. 
sadif cumartesi günü saat 15 V. Satınalma komis.yonm
te yapılacaktır Taliplerin müracaatları. 

n una müracaatları. ~ 

•• • 
(70) (4596) 

şartname ve nümunesını 

görmek üzere her gün öğle
den sonra Ankarada l\f. 1\1. 
V. Satınalma komisyonuna 
müracaatları ve miinakasa
ya iştirak edeceklerin o 1riin 
ve saath1den evvel teklif ve 
teminat mektunlarımn mak· 
buz mukabilinde mezkflr ko· 
misyon 1-?iyasetinc tevdi e)

1 
-

lemeleri. (65) ( 4590) 
• • • 

Hava k 1f ·1atr için E~kişe. 
hirdc iki Efrat pavyonu in. ı 
kapalı zarfla münakasay:J 
konulmuştur. Sartname ve 
projelerini ırörmek istiyenle
rin her 1rün öğleden sonra 
ve miinakaya gireceklerin 
fl/9/934 perşembe giinü saat 
10.5 d::ı teminatları ile birlik. Eskişehir Hava Mektebin-

de yapılacak kalorifer tcsi-
te Ankarada 1. l\f. V. Satın. .. k 
alma komisyonuna müraca- satı kapalı zarfla muna asa-
atlan. (72) ( 4597) ya konulmuştur. Şartname 

• • • . ve pro.ielerini görmek isti • 
Yerli mamulatmdan 15.000 ycn]erin her gün öğleden 

adet aleminyom matra gıla - sonra ve münakasaya gire-

(6i) (4593) . "' . 
Ordu ihtiyacı ic-in 6.or.o ki

lo Klorhidrat dii kinin pazar
lıkla alınacaktır. Pazarhğ·1 
20/ 8/ !J34 pazartesi giinü ~a -
at 14 te icra oedi1ccekt;r. Ta
lipler evsaf ve şartnamesi -
ni görmek üzere her gün öğ
leden sonra İstanbul f.ıe\•a
zım Amirliği ile Ankara Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları ve ı>azarhğa iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin
den evvel teminatile birlikte 
Ankarada l\f. M. V. Satınal
ma komisyonuna müracaat -
Iarı. (71) ( 4598) 



z 

Müsabıkların sayısı geçen yılda yazılanlan geçti .. 

Yardım ve alaka gösterenlere teşekkür ediyoruz 

"V AKIT,, gençliği denizciliğe 
teıvik yolunda her yıl tertip ettiği 
yüzme müaabakalanndan birisini 
de yarın Modadaki yüzme havu
zunda, ıalahiyet ve bilgi sahibi bir 
hakem heyeti önünde yapıyor. Ge
çen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 
müsabakamız bizi cidden sevindi
recek büyük bir alaka ve rağbetle 
kartılanmış ve müsabakalarımıza 
üç yüze yakın çocuk ve genç ya
zılmıtlır. 

Müsabakalara yazılanların ya
rısını Karamürsel idman yurdu. 
İstanbul su sporları klübü, Bey
koz, F enerbahçe, Galatasaray, 
Ortaköy idman yurdu, İzmir kartı 
yaka klüplerine yazılı diğer, 

kısmını da klüplere yazılı olmı

yan gençler tetkil etmektedir. Gö
rülüyor ki ''V AKIT" müsabakala
rı yalnız latanbulu değil Karamür· 
sel ve lzmir çocuklarını da alaka -
dar etmek suretiyle hududunu ge· 
niıletmittir: Bu alakayı memle -
ket sporu namına tükranla itaret 
ediyor ve bizi yardımlarını esirge· 
miyen klüplerimizle sporcu genç • 
lere teşekkür ediyoruz. 

üzücüler 
,- Müsabakalara yarın tam ıaat 
on üçten itibaren batlanacaktır. 
Fakat müsabakalara gireceklerin 
sıhhi muayeneleri yapılacağı için 
müsabıkların saat 11,30 ile 12 ara· 
ıında müsabaka yerinde hazır bu· 
lunmalan lazımdır. 

Müsabakaya iıtirak edeceklere, 
havuza parasız girebilmeleri için 
V AKIT mühürlü kartlar verilmit· 
tir. Bu itibarla ellerinde kart ol· 
mıyanlar havuza parasız giremez· 
ler adlarını mektupla yazdırıp 

Bu ıayıf amızda, müıabakamıza 
yazılan çocuk ve gençlerden bir 
kısmının reıimlerini takdim edi· 
yoruz . Birçok gençler resim gön
dermedikleri ve bazı gençlerin 
gönderdikleri reıimde baıılmıya 

uygun olmadığı için maaleıef hep· 
sini müsabakadan evel takdim et· 
miye imkan bulamadık. Bununla 
beraber müsabakaya yazılma iti 
ni dün akşam kapattığımız ıçın 

yarınki sayımızda iştirak edenle
rin tam bir listesini verebileceğiz. 

Gördüğünüz 
futugratların 
sahipleri 

Bu ıayıfada gördüğünüz fotoğraf. 

larrn sahipleri ıunlardır: 
(Sağ baıtan ilk ıırada ukardan iti· 

haren l. 5. K. klübü yüzücüleri) Ş~fik 
Bodner, Hamit Behçet, Ferit Santur, 
Hazım, Mary Erane, Giıela Dohanıen, 
Hilda Bodner, Gottfried Ke11ler, Rolef 
Heuıcr, Hamiyet Behçet, Ferit Santur, 
Mualla Sım, Amoldo Dalijnre, Ursu· 
la Dohansen, Maria Schana, SalAhattin 
Haıan, Vehap Halim, Fikret Muuf
fer, Bclkıı lımail, Robert Battistich, ı 
Ekrem Rüttü. 

dikkatle 
da kart almanuı bulunaıtlu y\lz· 
me havuzu sahibi lıhan Beye ya· 
hut orada bulunacak "V AKIT,, 
gazeteıi müme11iline müracaatla 
kartlarını alabilirler. 

Hakem heyeti, müıabakalari 

vaktinde bitirmek için ve yahut 
herhangi bir lüzum üzerine prog· 
ramda tadilat yapabilir. Hakem 
heyetinin kararlarına itiraz edile· 
mez. Heyet, bazı müsabakalar· 
da yaş hududu olduğu için, icap 
ederse yüzücülerden vesika iıtiye· 

(Sai battan ikinci sıra yukarClan a• 
ı•iıYa doğru) Rahmi Dumnıl, Fahim
man lhıan Ridet, Doretbea Buıch, Bü· 

lent, Gerhıld Kesler, lskender, Elisabeth 
Mottl, Mahmut Gerlinde Zehndcr, Rene 
Mamboury, Bülent Halim, Jale Hüı
nü Nail, Villi Mamboury, Hedvig 
Bodner, Maufred Mörlh, Erika Buıch, 
Otto Ganıelberger. 

(Alttan üst sıra aai battan itibaren) 
Fikret Haaan, Vemer Buıch, Mme Let• 
ta Aınn Durgut, Jale Hasan, AJden E· 
rane, Ludvig Mottl, Birukoff Georc. 

(Sol battan ilk sıra yukardan atağı: 
hariçten ve diğer klüplerden) Kenan, 
Rıdvan, Arif (Sultanahmet), Ali, lhıan, 
Mehmet. Nüıret, Mehmet Ali, Hrı· 
ıan (Sultanahmet), Haydar, Cemal, 
Sabri, Salahaddin, Faik, Mümin, Sela
mi, Hikmet, Cemal (Ortaköy klübü). 

(ikinci 11ra yukardan af8it) lıma
il, Necati (Ortaköy klübü) Kemal, Gar
biı, Ferit (Kumkapı klübü), Fadıl, İs
mail, Dimona Valyadiı, lımail Hakkı, 
Cemil, Burhan, Necdet (Beykoz), O. 
mer, Cihat Lütfi, Sadi Selmtı. 

(Altta atair ıtra sağdan ıola) Oı· 
man Cem (Sümer klübü), İbrahim, 
Mehmet Ali, Necmettin, Nezihi, Mu· 
zaffer, Muıtafa Saim, Tank, Agah (Şi .. 
men•iler klübü), Hulusi irfan (Şimen· 
difer klübü), Fanık (Vefa • Kumkapı), 
Orhan, Osman Cem, Bahattin (Betik
tat) Beyler Te Hanımlar. 

o uy.unuz 
bilir,. 

Müıabakalanmızda birinciliği 
ve ikinciliği kazananlara birer 
madalya, ıu topu ve bayrak yarıı· 
lanru kazanacak takımlara birer 
kupa hediye edilecektir. Hediye, 
ler, müsabakalardan ıonra Moda 
iıkeleıinin üıtündeki l. S. K. klü
bünün genit salonunda dağıtıla· 
cak ve burada hakem heyeti ile 
yüzmelerde birincilik ve ikincilik 
ka.zananlar için bir büfe buluna
caktır. 

~=-=-=--=-==--=-= "iiJZME PROGRAM! 
(Çocuklar kısmı) 

1- M metre (Cro,·ı - 8tyl) ıı ya:ıma 

kadar kıL çocuklan için 
2- 60 metre (Cro,·I - Styl) 1% l~tn!. 

kadar erkek Ço<'uklar için 
3 - 50 metre ( Serbeat) 12 • H ya~ında 

kn.lar için 
4 - 5B metre (Serbnt) 12 - H ya:ıında 

erkekler için 
5 - 100 metre (Serbeııt) 14 • 18 ;,-11.,mda 

kı7.lar için 
6 - 100 m!'tre (Serbest) 14 • 18 ya,ında 

erkekler lçln 
7 - 100 metre (Serbut) 18 - 18 yn:ımda 

kıı:lar için 
8 - 100 metre (Serbest) lB - 18 ya5ın· 

12 - ~ metre (Kurbaplama • tyl) 12 
ya.,ma kadar loz çocuJdar için 

13 - 110 metre (Kurba.talama • Styl) 12 
ynş01A kadar erkek ÇoeukJar için 

14 - ıoo metre (Kurbafalama) H • ıe 
yo.şrnda erkekler için 

15 - 100 metrn (Kurbağalama) 18 - 18 
ya,mda kızlar için 

16 - 100 metre (Kurbaiala.ma) 18 - 18 
ya,mda erkekler için 

Dikkat: Yukardaki mü1abalıralara 
mıntaka seçmelerine veya müsabaka • 
larına cirmiı olanlar iştirak edemez • 
ler. 

(Büyükler kısmı) 

22 - ıoo metre (Serbeıt) erktkler için 
23 - •oo metre (Makavemet) erkekleı 

itin 

24 - Bayrak yarı,ı :oox• (Klüpler a 
amda) 

25 - Bayrak yarı,r :tOOX4 (Bannnlar a
. rumcla) 

26 - 150 metre (Serbest) ıazetecUer ar&-
ımda 

27 - 150 metre (Kurbaialama) SS yaım· 
dan yukarı mtitcltalt ıporcu erkek 
ler ara.smcla 

28 - 50 metre (Kurbafalama) 35 ya,m
dan yukarı hanon1ar aruında. 

29 - Atlamalar (Tramplen: 3 mccbnrl. 
ı lhtlyarf) 

da erkekler için 17 - 100 metre (Serbc.lt) erkekler Jçln 
9 - 50 ın<:tre (Kurba.ğalama) J2 . Uya· 18 - 100 metre (Serbf>st) hanımla için 30 - Atlamalar (Kule: Z mecburi, 1 lh 

mda kızlar için 19 - 100 metre (Sırt üstü) erkekler için tlyarf) 
10 - 60 metro (Kurbağalama) I:? • uya· 20 - 200 metre (Kurbağalama) erkekler 31 - Atla.malar (Ranmılar arumda) 

15mda erkekler için için 32 - Sa topu mllsabakası (KJUpler ara· 
J 1 - 100 metre (Knrbıığalaına) 14 • 16 21 - 200 metre (KnrbağalamA) banrmlaı ımda 

){ 
y~ında kızlar için için 33 - Yatlı direk (Serbcıt) x 

>-===---=---=· =-=--==c~ ::-=-==--=>< ~.::-:=--==·-=--==-=-==--=-=-


