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Tehlike vaziyetinin ilinı bekleniyor! 
Kralın Son Sözü: "Yuqoslô.vqagı 

Kral Hz.nin cesedi Dubrov
Muhafaza Ediniz •• ,, 

nik kruvazörile taşınıyor 
Aleksandr'ın Suikastçının vücudunda 
ölümü I b. _ı·· • • 

Yugos.la~ya Kralı Alekaandr ır uovme ışaretı: 
azretlermın Marailyada alçakça Hı•• • / cinayete kurban gitmesi her •• •• .rı.derinbirhayreıv.ı .... ü. Ya urrıqet, Ya olum. 
andırdı. Bu hayret ve tee11ü· 
n sebebi açıktır: Kral Alekıandr 
han harbinin acılıklarını pek 
kından görmüt, Balkanlar ıul· 
nu ve milletler arasında anlat· 

1 ayı kendine siyasi bir ülkü yap
ıt müstesna bir ıahıiyelti. Faz- I 
olarak geçen sene lstanbulda 
zi Hazretlerini ziyaret ettiği 
ndenberi Yeni Türkiyeye kartı 

·· reklen gelen dostluk duyguları· 
birçok dr.fa maddi deliller gös

itti. 
İki memleketin büyiik şefleri a· 

rar,ınd kurulan dostluk eseri pek 
zaman ıçınde beynelmilel uır 

sika şekline girmiştir. 

Dün gelen haber
lerin hülasası 
Yugoılav Kralı Aleluandr Haz· 

rctleriyle Franııa Hariciye nazın 
M. Bartunun feci ıurette öldürül • 
meleri haberini tee11ürle bildirmit· 
tik. Bütün dünyada büyük bir he • 
yecanla karıılanan bidiae etrafmcla 
dün de yeni haberler geldi. Gelen 
haberlere göre, Alekaandr Hurel· 
lerinin vaziyeti üaerine, YupalaY 
tahbna çıkan ikinci Piyer Hünt· 
leri ~it Y•ıına ,..rmcaya kadar, 
ultanat, Brinabet mecliıi tarafın • 
dan idare edil~tir. 

Yeni Yugoslav Kralı ikinci Piyer Hz. ve annesi bir geçit resminde .... 
Her vakit için ve her yerde 

enfur olan bir cinayet böyle ha
ikaten candart dost bir milletin 
'hraman hükümdarı i<;•n olursa 

lbette yüreklerde acm bir kat 

Yuao& av nu1Jeti uli:uneti mu • 
halaza etmektedir. Buauala ilen • 
.... memlekette tetlike .myetinin 
illnı beklenilmektedir. lf 

Franuz bbinesi bir hqannune / 
neırebniı ve milletin dayiu)arma 
teı-cüman olarak Krali~ Hazretle• 
rine, Y upılav hiikimetine ve mil· 
leitne Frananlarm derin teeıaürle
riai Wlclinnittir. 

Yugoslav mahafilinden öğr.endikler.imiz 

aha derinleşir. 

.Kral Aleksandr Balkan antan· 
ı tahakkuk ettirdikten sonra bir 

raftan bunu tamamlam k . . I . a ıçın, 
gar11tanı da birlik çerç'ı .. . I vesı ıçe· 
ıne a mak d'v , ıger taraftan Fran-

z kanalından İtalya ·ı I 
. . . ı e an at-

• ak sıyasetını takip ediyordu. Bu 
ıyaaette de muvaffak 1 .. 
k · o acagı 
kında kuvvetli ümit) b l • d er ese· yor u. 

Maalesef acıklr bir tek'ıld .. 1 .. Ü b b' e O U• 
. . ~ üyük sulh adamının me· 
111nı yarıda bırakmıttır B 't• 1 . u 1 1• 
r a Kral Aleksandrın ölü-" b·· • •h •ıuıU U• 
~ ~1 a~ aulhunu alakadar eden 
ubım hır hadisedir. 

Kral Aleksandrın ölümü tabii 
olarak gerek Yugoslavya dahiJi114-
de, gerek haricinde bir takım ihti-

Mehmet ASIM 

Öldürülen Kral Aleksandr Hazretleri 
ve Kraliçe Hazretleri.. 

\ 
Belgrat, 10 (A.A.) - Hüku • 

met onbir yatında olan ve Londra• 
da bulunan veliaht prem Pier'i 
Yugoslavya Kralı ilan etmittir. 

Belgr!lt, 19 (A.A.) - Hüku· 
ınet Yugoslav miUetine afağıdaki 
beyanameyi netretmittir: 

Büyük Kralımız birinci Alek· 
aandr Hazretleri dokuz tetriniev· 
velde saat 16 da Marailyada al • 
Çakça bir suikasta kurban gitmit· 
tir. Kral, müttefik Fransaya ıulh 
eteri için seyahat etmekte idi. 
Bu eıeri kaniyle teyit etmittir. 
T eıkilatı eıaıiye kanununun 36 
ıncı maddesi mucibince ilk doğan 

Framız R.Wcümhuru MaraiJ -
yaya gibniıtir. Alelcaandr Hazret • 
)erinin ceıedi Dobervonik kruva • 
zöriyle nakledilecektir. Yuıoslav • 
)ar, büyük hükümdarlan için mu • 
azzam bir cenaze meraaimi hull' • 
lamaktadırlar. 

Diğer taraftan cinayete ait selen 
tafıiliıtta, ıuikaatçi Kaleman'm mit· 
ralyöz ıiıteminde bir tabanca kul
landığı, ceplerinde bomba bulun • 
dutu, vücudünde de çaprulama j • 

ki kol kemiğiyle bir ölü kafaıı ve 
"Ya ölüm, ya hürriyet!" ibareıini 
taııyan bir dövme sörüldüğü bil • 
dirilmektedir. 

çıkmıttır. Kraliyet hükUmeti ordu 
ve donanma Hapetlu ikinci Pi • 
er Hazretlerine sadakat yemini 
yapmıtlardır. 

' llnctı aa.vttann. ı ınct aütununda) oğlu Haımetlu Kral ikinci Piyer 
ıı Hz. Yuıoılavya krallığı tahtına (Devamı D unc·ı uyıtamı ı 1nc1 •lltununda) 

Yugosli vyanın harici 
siyaseti değişmiyecek ·~ 

Katil bir sene evel de bir nazırı öldü
rerek Macaristana kaçan bir sabıkalıdır 

. Yug~~Ja~ K~alı Ha~etler~nin J a.tle.rde b.~ra~a b~l~nan m~h~~
butün Turkıyeyı çok muteeuır e· rımız, gorduklerını ve edındıiı 
den ölümleri hadisesi etrafında malumatı töyle anlatıyor: 
meıgul olan bir muh.arririmiz dün 
gerek katil hakkında, gerek Yu· 
g_oslavyada niyabet ıuretiyle de -
vam edecek idare ve Yugoslavya· 
nın harici siyaseti mevzuları üze
rinde tehrimizdeki Yugoslav siya· 
si 01ahaf ilinden mühim malumat 
edinmittir. 

Beyoğlundaki komoloıhane bi
nası dün taziyet için gelen zevat 
ile dolp dolup botalıyordu. Bu n-

"Konıoloshanenin bayrıağı ya• 

rıya kadar indirilmitti. Ecnebi 
devletler elçiliğine ait otomobil • 
)erden biri gidiyor, biri geliyor
du. Ayrıca, komoloıhanenin alt 
salonunda, şehrimizde bulu~ 
Yugoslavlardan olduğu anlatılan 
gruplar bekletiyordu. 

,,Bugün bina, derin bir ıüküt 

<Devamı 2 lncl aayfanm ı inci IOtuDUDda 
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.. Belediye seçimi hararetle devamediyor. Birinci resimde, Beyoğlu dairesinde rey vermek için memurlara nüfuslarını kaydettirenleri; ortadaki iki resimde feci bir surette öldürülen Yugoslav 
Kralının ve. Fral\Sız Harjçiy~ nazmmn matemine ittirak eden Yueo.lllav konsoloshaneaini ve İstanbul vilayetini, bayraklarını yanya indimıiı olarak görüyorııunuz. Sağdaki fotoğraf, Karac:uhmette 
bır çok ycrındcn bıçaklanmak suretiyle öldürülen adamı ve hadise tahkikatını yapan adliye memurlarını gösteriyor. Mevzulara dair yazılarımuı iç sayJfalarda bulacakauıu, 
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T ataresko, Titüleskoanlaştılar Ankarada belediye 
seçimi dün başla M. 7 itülesko Romen kabinesinde tekrar 

hariciye nazırlığını kabul ·etti 
Bükrnş, 10 (A.A.) - Sinaiada 

dün akşam saat 23,30 da aşağıda
ki tebliğ neşredilmiştir: 

Başvekil M. Tataresko ile M. 
Titülesko arasında anlaşma hasıl 
olmu§tur. Esasen evvelki günkü 
konuımalardan sonra M. Titüles
ko, kati cevabını bugün vereceğ!
ni söylemişti. Son hadiseler dola
yısile M. Titülesko hemen müsait 
bir cevap vermiş ve harciye nazırı 
sıfatiyle de yem:n etmiştir. 

V AKIT - Ajansın verdiği bu 
haber, Balkanlar, ve dolayısile 
Avrupa sulhü için mühimdir. Fil
hakika M. Titülesko, Bilkan an • 
tanhnın en yüksek ve kıymetli 
amillerinden biridir. Kendisinin 
Romanya kabinesinden çekilmesi 
büy\~1< bir eksiklik teşk: I ediyordu. 
Yeniden Romanya kabinesinde 
haric!ye nazırlığını kabul etmesi 
bu eksikliği bertaraf edecektir. 

Almanyanın 1 ürkiyeden ithalat için 
istigeceği döviz • 

Ankara, 10 {A.A.) - Alman sefa
retinden tebliğ edilmiştir: 

Almanya sefareti konseyesi bütün 
alakadar TüPk makamiyle Almanyada 
ahiren ilin edilerek 24 Eylul 934 ta· 
rihinden beri tatbikine başlanmış dö
viz muamelatına dair yeni tedbirler 
hakkında uzun bir mülakatta bulun • 
muıtur. Bu mülakat esnasrnda sefaret 
konaeyeıi Türkiyeden ithalat için is
tenilecek döviz taleplerinin ifası ve 
klering hesabına tediyahn devamı hu-

sus!arınrn hiç bir tahdide tabi tutul
maksızın evvelce olduğu gibi cereyanı 
temenni olunduğunu Berlinden aldığı 
resmi malumata istinaden 
beyan etmiştir. 

ve resmen 

Ye'il Hilal cemiyeti 

Ankara, 10 (Hususi) - Yetil 
Hilal cemiyetinin umumi menfa· 
atlere hadim müesseseler arasına 
girmesi kararlaştı. 

Yugoslivyanın harici 
siyaseti değişmiyecek .. 
~ (Baş tarafı 1 ;'\c~ sayılan'ı · · uıı diye kadar siyaset işlerine karış· 

içindeydi. Herkes birbirine Iakır· mamış, tamamen tahsille meşgul 
"dı ıöylemckten çekiniyor ve adc- olmuş bir zattir. Diğer iki zat ise 
ta ayaklarının ucuna basarak yü- bugünkü hükumetin bugünkü ida-
rüyordu. 1 r~nin y ~~a~larıdır. y Binaenale~~ 

K k · t d' y • t d hır degışıkhk olacagını zan ve u· onu,ma ıs e ıgım za m a ı· 
mit etmem. 

nı vererek yukarıya çıktım. Loş 
bir salonda konsoloshanenin ko - Cinayetin sebebi nedir? 
nu.ımak istediğim en salahiyettar 
şahsiyeti, bir kanapeye oturmuş 
kendisini taziyete gelenlerle ağır 
ağır konuşuyordu. 

Kendimi tanıttım. Diğerleri 

ayrıldılar. Konuşmağa başladık. 

Katti bir sabıkahymı, •• 

- Kral Hazretlerine hunharca 
kıy·an bu adam kimdir efendim? 

- Bu adam esasen sabıkalıaır. 
Bir sene evvel Radiç fırkasına 
mensup nazır Neydorferi öldür • 
mü§tÜ. Fakat cinayet köyde ol • 
Cluğu için, kendisi bulunamamış, 
bir fırsatla Macaristana kaçmıştı. 
Gıyaben cereyan eden muhake· 
mesinde kendisi yirmi sene ağır 
cezaya mahkum edilmişti. 

- Yeni Kral henüz rüştüne 
va111 olmamış bulunduğuna göre, 
niyabet heyeti kimlerden teşekkül 
edecek? . 

niyabet heyeti 
- Niyabet heyeti, vasiyetna • 

mede de yazıldığı veçhile üç ki!i· 
den mürekekptir. Üçünün de a
dı yazılıdır. Bunlardan birisi 
müteveffa Kral Hazretlerinin ye· 
ğeni Prens Pol, diğeri eski maarif 
nazırlarından M. Stankoviç, üçün· 
cüsü de umumi valilerden M. Pe· 
roviçtir. 

- Bu yeni vaziyetle Yugoslav· 
yanın siyasetinde bir tebeddül 
mevzuu bahsolabilir mi? 

- Hayll'!. Çünkü, hükfi.met 
cü de ayrı a rı husu· 

- Bu müessif katil hadisesi, 
şahsi bir infialden mi doğmuş -
tur? Yoksa bir teşkilat, bir plan 
mahsulü müdür 

- Efendim, Yugoslavyanm 
haricinde bir takım mülteciler 
var. Kat~lin, bunların emriyle 
hareket etmiş olması akla gele • 
bilir. 

- Fransız hariciye nazırının 
vurulmasına nP. dersiniz? Acaba 
bu da maksadı mahsusla mı ya· 
pılmıştır, yahut b:r kaza mıdır, 

- Kral Hazretlerini vurduk· 
tan sonra M. Bartuya da kurşun 
sıktığına bakılırsa, kaza olmama· 
sı da mümkündür.,, 

MUltecilerin teklaUf 
ettikleri yerler 

Diğer cihetten öğrendiğimize 

göre Yugoslavyanın haricindeki 
Yugoslav mültecileri, ekseriyetle 
Macaristan ve ltalyada tekasüf 
etmiş bulunmaktadırlar. Bunla· 
rın Macaristanda olanları, Maca· 
ristanın Yugoslavya hududuna 
yakın bulundukları cihetle, bun· 

dan üç ay evvel, milletler cemi· 
yetinde Yugoslav ve Macar mu • 
rahhasları arasında bir münakaşa 
dahi geçmişti. 

Müteveffa Kral Aleksandr Hz. 
için şehrimizdeki Yugoslavlar ta· 
rafından bir ayin yapılacaktır. Fa
kat, Cenazenin Belgrada getiril
mesi beklenmektediT ki, bunun 
da bir haf ta kadar süreceği umu· 

lspan.lJa ihtilali 
Eski başvekil M. Azana 

tevkif edildi 
Madrit, 10 (.AA.) - Federal 

Cumhul'iyet reisliğine namzet o • 
lan sabık başvekil M. Azana, Bar· 
selonda tevkif edilmiştir. 

Asker kuvvetleri, Oviedo üze· 
rine yürümektedir. Bu şehir su • 
kut ettiği takdirde Asturiyasta 
ihtilal hareketinin inhizama uğrı· 
yacağı zannolunuyor. 

Ankara, 10 (Hususi ) - Bele
diye intihabı bugün başladı. Re
simler, filimler çekildi. Öğleden 

ev·ıel Haki.miyeti Milliye meyda· 
nında on hatip söz söyledi. 

Dünkü ilk gün, Yenişehir mın· 
takası halkı reylerini kullandılar. 

14 mahalle halkı kafile kafile ge· 
lerek belediyedeki rey sandığına 

reylerini attılar. 

Bu mıntaka kadınlarından gel
miyen yok gib!dir. Kadınların bu 

alakaH dikkati çekecek 
dir. 

Y enişehirde oturan 
Adliye, Dahiliye, ve Zi 
leri de .aileleriyle gelerek 
kullandılar. 

Şimdiye kadar reyi 

nanların sayısı 4500 kad 
ediliyor. Bu gidi§le A 
tihabata iştirak edeceklet 
defaya nazaran beş ırıiıli 
lacaktır. ispanyanın öbür kısımlarında 

vaziyet daha sakin olmakla bera· 
bcr, Madrit, Sebile ve San Sabaa· 
tiyanda el~n münferit hadiseler 
eks"k olmamaktadır. 

Ziraat vekaletinin beş senelik çalışma pro 

Barselonda ise vaziyet tabii ha· 
line dönüyor. 

Asturyada yapılan harekatın bir 
tedip değil, hakiki bir harp ha • 
rekatı olduğu şimdi anlaşılıyor. 

Topçu ve tayyare ile takviye edil
ıniş 6000 kişiden mürekkep üç 
kol bir ihata hareketi yapmakta· 
dır. 

Bu üç kolun maden ocakları 
merkezinde birleşmeleri muhte • 
meldir. 

KISA 
TELGRAF 

====:=Haberleri 

Ankara, 10 (Hususi) - Ziraat 
Vekaleti beş -senelik bir çalışma 

programı hazırlamaktadır. Ziraat 
vekilinin, vekalelin bütün şubele
rine verdiği talimatta, her şube, 

he§ ıene için yapacağı ve düşün· 
düğü meseleleri ve bu işlerin lü • 
zum gösterdiği masrafları rapor • 

B. M. Meclisi 
Ankar.a, 10 (Hususi) - B. M. 

Meclisinin, birinci teşrinin 24 ün· 
de açılacağı bir davetname ile 
mebuslara bildirilmiştir. Haber 
aldığıma göre, Meclisin erken top· 
lanmaıının sebebi, bazı ticaret an· 
laşnıalarının tasdikidir. 

Şimendifer hatlarında 
§ JllflKAQ.- -... ,,,. _ _,...--1.-,.~·- ••=y ' .__ . ._.,.__._.. __ _ 

makta olan Silonun inşisı bitmiş· 
tir. Silo ile demiryolu arasındaki 
ray döşeme işi de evvelki gün ik
mal edilmiştir. Silo, bir iki güne 
kadar işe başlıyacaktır. 

§ ANKARA - Muamele ver• 
gisi kanununun ikinci maddesinin 
C. fıkrasının tatbik sureti hakkın· 
da Maliye Vekaleti bir tamim 
yapmıştır: 

1 - Kuvvei muharrikesi be, 
beygirden veya amele adedi on a· 
dedinden fazla olan müesseseler 
vergiye tabidir. 

2 - Kuvvei muharrikesi bet 
beygirden aşağı olmakla beraber 
amele adedi ondan fazla olan mü· 
esseseler, on ameleden falza kul· 
nan müesseseler vergiye tabi tu • 
tulduğu için vergiye tabidir. 

3 - Kuvvei muharrikesi beş 

Ankara, 10 (Hususi) - Si • 
vas - Erzurun, Filyos - Çatal
ağzı, Afyon - Antalya hatların· 
da intaat faaliyetle devam etmek· 
tedir. 

Portakal nakllyatl tarife· 
sinde tenzilat 

Ankara, 10 (Hususi) - Porta· 
kal nakliyatında Devlet Demir • 
yollarında mühim tenzilat yapıl • 
mışhr. Tarife bugünlerde ilan e

dilecektir. 

Ankara sergisi i~in 

Ankara, 10 (Hususi) -- Anka· 
ra sergisine halkın ve tüccarla
rın iştirakini kolaylaştırmak için 
yolcu ve eşya tarifelerinde mühim 
te.ızilıit yapılacaktır. 

Transit vizesi le gelecek 
I seyyahlar.n parası 

Ankara, 10 (Hususi) - 11 nu· beygirden aşağı olduğu gibi ame
le adedi de ondan eksik olan mü· maralı döviz kararnamesinde ya· 

zılı ecnebilerden transit vizesiyle 

Türkiyeye gelerek, transit müd • 
esseseler istisna hükmünden isti· 

fade ederler. Şu kadarki kanun 
fıkrasının istisnanın istisnası ola • deli içerisinde memleketi terkede-

rak zikreylediği müessese ve fab· cek seyyahların hariçten beraber· 

rikalar vergiye tabidir. 

§ ANKARA - Sıcak memle· 

ketler ziraati mütehassısı Prof e • 
sör Engmal, tetkikeri neticesinde 

Anta)yanın kahve istihsaline el -

verişli olduğunu anlamıştır. Tec • 

rübeler müsbet b~tmiştir._ Ziraat 

Vekaleti Antalyada kahve yetit • 

tirmek için hazırlıklara baılamıı· 
tır. 

§ ANKARA - Madrit ticaret 
mümeaaili Cahit Bey, Trabzon ve 
civarında ispanyaya ihraç edilen 

Türk malları üzerideki tetkikatını 
bitirmiş, buraya dönmüştür. Bir 
kaç güne kadar vazifesi batına 

!erinde getirip ilk gümrük muaye· 

nesinde muayene memurları tara· 

fmdan pasaportlarına kaydedilen 

paralardan sarf edilmiyen kısım· 

larmın kambiyo müdürlerinden 

vize almaksızın harice çıkarıla • 

bilmeleri kararnamesi tasdikten 
çıktı. 13 teşrinievvel tarihli resmi 
gazetede ne§redilecektir. 

DUyunu umumiye Paris 
komiseri 

Ankara, 10 (Hususi) - Birkça 
gündenberi burada bulunan düyü· 
nu umumiye Paris komiseri Ali 
Rıza Bey i,lerini bitirmek üzere· 
dir. Bir kaç gün sonra hareket e· 
decek, izninin geri kalan kısmını 

la tespit edecektir. RaJ>O' 
kilin riyasetinde vekalet 
den müteşekkil bir ko 
tetkik edilecek ve haf ~ 

zolunacaktır. Prograırı b 
çe tasvip edildikten sonrtt 
cel kısımlarının hemen 
geçileceği söyleniyor. 

lktısat Vekili 
Diyarıbekir, 10 (A.A·) 

sat Vekili Celal Beyefendi 
berlerinde birinci uırıuasf 
tiş Hilmi Bey ile lzırıir 
Hamdi, Zonguldak nıeb 
gıp Beylerle diğer ırıaiYe& 
olduğu halde bugün but• 
miştir. 

Ad~n2cl:. inHhs 
1 Adana 10 (A.A.) _Be e 

tihap encümeni gece <le 
dün sabah saat sekizde 
tasnifini bitirmiştir. 

asnif neticesinde asi 
belediye meclisi azala 
neşredilmiştir. 

Maarif 
İzmir, 10 (A.A.) -

de bulunmakta olan M 
li Ah!din Bey, İzmir ını• 
ile ve mekteplerin tefti ' 
~ul olmaktadır. 

Ali Galip Bey AnlC 
Anka;a, 10 (Huıuıi) 

tahriri tecrübeleri yaplll,Jı 
bir tetkik seyahatine çı1' 
müdürü Ali Galip Bey 
dönmüştür. 

Sllistireli 307 

Ankara, 10 (Hususi) 1 
tireli ırkdaşlarımızdan 'JIJ 
bir kafile ana yurda k• 
istemişlerdir. Hükunıet 
caatı kabul etmiştir. r.1 
iskan edilecekleri yerler 

lunduktan sonra tebligat 
caktır. Bunların TrakY" 
edilmeleri kuvvetle 111 

dir. 

Turhal teker fabrlll 
a~llma•• 

Ankara 10 (Hususi) 
' . 

hal §eker fabrikasının aÇ 
rasimi bu ayın on dok 
zat Başvekil PaJa taraf 
pı lacaktır. 

Tapu tetkUlt P' 
Ankara, 10 (HuıuıO 

umum müdürlüğünce 
tapu teşkilatı kanun pro 

kik eden komisyon vasi 
tirmiştir. Proje, mutal tı 
mak üzere maliye vekile 
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armaradan 
rkuyorum! 

adıız ıenü orada •• 
emi deyip te dudaklannm 
• • Bu dört rakamın koy • 
ç bin inıanın yatamak emeli 

n kollanna yaılanmı,tır. 
' için kodrunç derler. En • 
denizinden korku ile hahıe -
··yük Olryanos habrlandıit 

lann Ürperdiii bir yerdir. 
iyi hatta haritaya ı.kbiı • 
bile duyar11mz. 
yutan, karalan zaman za • 

am cihi yiyen büyijk deniz· 
i ba,lannda büyük fırtına • 
' encini hepimize korku ve 

si verir. 

ben artık haritada bir 
ıöl gibi mütevazi, ,.. • 

en Mannaraclan lrorkuyo • 
ra hıma, iki bra arasına 

bir kurt kuyuıu gibi sözü • 

t.ir nnahU'Qe nMyclanmda 
arasında kandan "Kurt lru
... kadar inan yutabilir. 
• e kazalv ohnuıtur. Ve bu 

. erin enainliii aibi efaa
• ~e :mal olmuıtur. Fakat 

n Anlantikte, Hint deni -
dettiii kazalar Mannara teh· 

dar korkunç ve facialı defil· 

dolrsam boiulan deniz ka • 
esna hidiıedir. Fakat Mar • 
kazamn nonnalr yüzde yüs-

ti deni3e atmaktan ne çr -

azdırmak, kudurtmaktan hat· 
ye yaramaz. Kabahat bizim· 

ara dilrlcat ediniz. 
cliye niçin MHı? 

iye kendi üstiine -ı...._ 
•- tor. 

kumanda ..-di. 
nci, maldney, Mrıldı. 

t semi dönmeden torpil el • 
e çarpb? 1 

ü bu semi dimen çevrildik 
dakika ıonra Yanını L" • • 

• "k ueülU a • 
n ıstı amete l'irerdi, 

ç vapuru niçin hatb? 
• ü, Sevinç vapurunun ınalcine
ıılemez f>ir halde jd' 1_ . • - ı, .a .... .,rn. 

yı ıorcJüır.:: L-• -:r . •u 1UUde kaptan 
lbakıneJere dinletecek I...!__ 

defildi. un- va • 

hidiıeye haJonız; l'efte L! -
•• .. •• 111r ıu. 

~ozanöze ~: 
icaptan •enriyi L.._. 

nm · d - .... • yenn e makinist çalıp. 

'niıt ehliye•--- • • • 
~ııaıneıız llDlf! 

.. ~yrktaki kaptan da düme. 
yluye bırakıru k"' .. b )!!~ f, oylu ah • 
e asa dalmıı! 

deniz lcazaıarı de ... 1 
da 11' 

d
zaman. zaman ortaya çıkan 
• •Jni -1 . -"'~~ .... aorüraiinüz. 

yıkılır, haber 1 
nriih eli • • ll'llnrz iri 

en ••ne ketfi Japbnı.....: 
ya tenıeı attınhmı. 
vay lcaz111r olur. 

Şirketlerle Tokat mebusu 
konuşmalar Mustafa Bey öldü 

Müzakerelere iki hafta 
sonra An karada başlanıyor 

Şirketler itinde bazı yenilikler 
ıöze çarpmaktadır. 

Ankarada ıirketler hakkında 
ba§lıyacak müzakereler, iki haf· 
ta ıonra açılacaktır. 

Telefon ıirketin mukavele ahka
mını ve hesaplarını tetkikle met· 
gul olan komisyon, faaliyetini bir 
haftaya kadar bitirecektir. 

Netice umumi bir raporla, Na
fia Vekaletine bildirilecektir. 

Elektrik tarif eti için komisyon, 
önümüzdeki haftaya toplanacak • 

br. 
Burada fiatlerin indirilmesi ve 

hayat ıartlarına uyıun tutulması 
meaeleai, timdiki halde bugün· 
kü formül üzerinden yapılacak, 
sonra Ankaradaki müzakerelerde 
yeni bir eau tespit edilince, bü
tün komisyon toplantılarına bu 
yeni eaas üzerinden ücretler teı· 

pit edilecektir. 
Rıhtım ı,ıeri 

Ankaraya giden rıhtım ıirketi 
müdürü ıelmiıtir. Mukavele M. 
Meclisinin bu açılıtmda müzake
re edildikten ıonra tasdik edile· 
cektir. 

Şirketin satın alınma bedelinin, 
senede iki buçuk milyon frank Ü· 

zerinden verilmek üzere 40 sene
de ödeneceği malumdur. 

ŞirI<elte aksiyonları olanlar da 
yakında bir içtima yapacak ve 
bunlarm ödenmesi meaeleai konu• 
!Ulacaktır. 

Yeni tramvay hatlar. 
Maçka tramvayının kı,la önü· 

ne .,....ıdar uzatılması meselesinin 
konu,ma11 devam etmektedir. 

Yeni Harbiye - Aksaray, Me
cidiyeköy - Sirkeci hattı çok 
rağbet görmektedir. 

[ Gelenler, gidenler 1 
Arjantin elc;lai 

Arjantin Türkiye elçisi M. 
Blanko, dün mezunen memleketi
ne hareket elmittir. 

l\lerhum MUS 1 Al.1 ı'\ ts~ y 

Teessürle haber aldığımıza gö
re Tokat mebusu Mustafa Bey 
dün Ankarada ölmüttür. Musta· 
fa Bey iki ıenedenberi ıeker has· 
talığmdan rahatsız bulunuyordu. 
Bir sene evvel ayağında çıkan bir 
yara uzunca bir zaman tedaviden 
sonra iyileımiıti. Fakat bu sene 
bu yara tekrarlamııtır. Mustafa 
Bey son zamanlarda memleketi 
olan Tokatta bulunduğu için ya • 
rarun kangren olması üzerine An • 
karaya gitmeğe mecbur olmuıtur. 
Maalesef yapılan tıbbi gayretlere 
rağmen hu defaki tedavisinde 
muvaffakiyet hastl olmamıştır. 

Mustafa Bey kuvvetli bir seci
ye ve honsans sahibi vatanperver 
bir zattı. Gerek me

1

şrutiyet inkı
labında, gerek milli ınüca<fele 
senelerinde çok yararlıiı görül· 
müştür. Ölümü memleket için ha
ldkaten bir ziyadır. Allah rahmet 
eylesin. 

Kazım Paşa Hz. 
Şehrimizde bulunan B. M. M. 

Reisi Kazım Pata Hz. önümüzde
ki pazartesi günü Ankaraya gi· 
decektir. Büyük Millet Meclisi a
yın yirmi dördüncü günü açıla
caktır. 

Balkan antanb 
meclisi ne vakıt 

toplanacak ? 

Fransız 
torpitoları 

Gemiler bu sabah lima
nımıza geliyorlar 

Yeni programa göre Fransız 
torpitoları bugün aaat yedide Ji. 
manımıza gelmit bulunacaklar
dır. Torpitolar rıhtıma yanqacak 
ve lstanbulda üç gün kalacaklar
dır. 

Bu üç gün zarfında gemiler, u· 
mumiyetle açıkta bulunacaktır. 
Torpitoları herkes gezebilecektir. 

Yugoslavya Kralının müessif 
ölümü dolaymyle, her hangi 
merasim yapılmıyacaktır. 

F ranıız torpitoları ayın on be· 
şinde buradan Radoıa ve oradan 
Suriyeye gideceklerdir. 

Memleketimizin müıaadeaiyle, 
dün Fransız torpitolarınrn amirali 
Rive ve diğer zabitan Çanakkale
de Seddilbahire çıkarak Fran11z 
mezarlıjına bir çelenk koymuılar· 

dır. 

Mahkemelerde -Pinto Hayri 

Bıçakla gelince ateı 
etmişim, diyor 

Divanyolunda Arnavut Kamili 
öldüren Pinto Hayrinin muhake
mesi dün ağır cezada yapılmııtır. 
Dünkü muhakemede katil şunları 
ıöylemiıtir: 

- Üzerime bıçakla hücum etti. 
Enıemden vuruyordu. Yere düı
tüın. Yerde kendimi kaybettim. 
Tabancamı çekerek ate! etmiıim, 
ben farkında değilim. 

Pinto Hayri, evvelce bir haka
retten bir buçuk seneye mahk(im 
edilmit olduğunu, ba,ka sabıka11 
bulunmadığını söyledi. 

Dinlenen ıahitler, Kamilin hı· 
çak çektiğini gördüklerini söyle· 
diler. Muhakeme, cinayet mahal· 
linde keşif yapılması için batka 
bir güne bırakılmııtır. 

Esat Paşanın kızı tara
fından açılan dava 

3-V 

KONUŞUMLAR ·--··-.... ---------.-.-
Bizim telsiz 

Evvelki ak14m, Marıilyada, bizi 
mateme sokan, Türle milletini acıya 

düşüren kanlı bir auikaıt yapıldı. Dost 
Yuro.lavyanın, doıt Krallyle, cloet 
Franıaıun ıulbsever Hariciye nUll'lt 
katil bir ko,una kurban gittiler. 

Bu kanlı ve müessif hMliM yalam 
bizi, yalnız Fransa ile Yuaoıln,.yr 

değil, bütün dünyayı alakadar eden, 
bütün Avrupayı müteeaıir eden Wr 
suikasttı. 

Dün gece, bütiln cihan tebizleri. 
bu müellim, bu müeuif ıuikutin tasfi. 
litını verdi. 

Kral Aleksandr'ın, M. Bartuman 
tercümei hallerini anlattı. 

Asıl gayeti, milletleri birbirine W• 
lamak olan telıiz istasyonlan, bir an, 
çengucıyaneye nihayet verdiler ve 
müellim ölüm haberlerini dünyanm 
dört yönüne duyurdular. 

Dünyadan bihaMr, bozuk pllk " 
akort.üz alemin• devam eden bir bi • 
zim telsiz vardı. 

Radyo tirketi kabahati ajanu, a • 
janı kabahati Avrupa servislerine a -
tacaktır. Yalnız ortada mevcut olan 
bir fey varsa, o drı netriyat itleriade
ki mühim noksandır. 

Telsizden benim anladajnn 7lllDa 
program ıalahatı değildir. Telsiaia 
ıayeıi yalnız iyi muzik dinletmek ol
mamalıdır. Filvaki musiki neıriyatr. 

bir memleket için iyi bir proparanda 
olabilir. Fakat bizim ipra radyoeıun 

fayda11 bundan ibaret değildir. Raciye 
mekanizması tam, dörtbatı mamur iı· 
lemek gerektir. Cihan telıizlerinin 

üç gün evvel verdik!eri haherleri, hiz 
harada üç gün aonra okuyoruz ve 
cihan telsiz dtaıyonlan o tnatelM 

sokan Marıilya ıuikastini ulatırlıııen, 

biz burada "Rumba" türkü.W.ii din
liyoruz. 

Bizim radyo iataıyonunu, kanatsız 
tayyare, dümensiz gemi olmaktan 

kurtarmanın zamanı çoktan ıeldi... 
Geçiyor. 

Sellml izzet 

Bo§ulma facıaaı 

Yeni bir keşif yapılm8SJ 
ihtimali var 

Heybeliadada otuz üç kitinin 
boğulmasiyle neticelenen kaza 
tahkikatı devam etmektedir. 

Görüyorsunuz lr:i, elektrik tebiii ih
mal edilmiıtir. 

Bütün bunlar tek ltir davayı iıbat 
eder: 

insan hayabnda ehemmiyet ver -
memet.: ve inaanlann batma ıelen hi· 
diseleri bili tetadüflerin eHri IUl • 

nıalr! .. 
Tesadüflere inanarak yqunak i .. 

tİyenler elektrik dünyasında deiil yel· 
ken ve kürek devrinde bile yafanıJY• 
muvaffak olamıyorlar. 

T eırinievvelin yirmi albncı gü• 
nü Balkan Antanti meclisi Anka· 
rada toplanacaktı. Y qoalavya 
Kralı Alebandr Hazretlerinin ö
lümü ile memleketinde hasıl olan 
siyasi değiıiklik neticesi olarak bu 
içtimaın bir müddet geçikmeıi 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Kapanma saatleri 
Bir gazete, kıt münasebetiyle 

dükkanlann kapanma saatlerinin 
değittirileceğini yazm11b . Bu 
haber doğru deiildir. BeleCliye 
böyle bir ıey dütünmüt değildir. 

Arnavutluk ricalinden Esat Pa
şanın kızı Server Hanım, Esat Pa
tanın zevcesi aleyhine bir dava 
açmr,, E.sat Paıamn meycut em· 
Iakinden hissesine düten kısmı ile, 
bankada bulunan elli bin lngiliz 
lirasının haciz edilmesini iıtemit· 
ti. Bu dava, üçüncü hukuk mah· 
kemesince reddedilmitti. 

Bu iti tahkikle me11ul bulunan 
müddei umumi muavinlerinden 
Nurettin bey dün de Heybeliada· 

ya gitmiıtir. Nurettin bey tara
fından hazırlanacak fezleke, kaza 
mesuliyetini bütün delilleriyle be
raber göstereceği için, tahkikat 

çok etraflı surette ilerlemektedir. 
Meıulün tespiti noktası etrafmda· 
ki tahkikat, eler yeniden bir ke-

tif yapılmasına lüzum hiıaettirir
se, evvelcede yazdıfımız ıibi ka· 
zanrn vuku bulduğu yerde ehli 
vukuf tarafından yeniden bir ke
tif yapılacaktır. 

Sadri Etem 

Bfe n d i Nası I 

Temyiz, davayı Sener Hanı· 
mın lehine olarak nakzetmittir. 
DaYa, yakında baılıyacaktır. 

Görüyor? 

Nureddin beyin bir iki gün da
ha bu tahkikatla metgul olacaiı 
tahmin edilmektedir. 

••• Derhal tüylerim ürperiyor, a • 
deta tinirleniyor, meraklanıyorum .. 

ve kö9C!1İne çekilerek, gene niçin ye
nildik, diye bütün spor yazılanm o. 

• • • F- mı onlar koıtulılan halde J 
lluınamıyor~ sen oturduiun yerde 

- Neyi Dehri Efenm? 
- Sabir f&IDP,i1onluiun11 tlot•l 



Kral Aleksandr'ın 
·ölümü 

-- Baş makaleden devam 

ruları körükliyebilir. Fakat dün 
Belgrattan gelen telgraflar bu hu· 

IUHa yürekleri tatmin edecek ma· 
hiyettedir. Yugoslavya kanunu e· 
aaıiıi mucibince bugünkü Belgrat 
hükiimeti Krallık otoritesini 

muvakkaten eline almıtlır. Diğer 
taraftan kral ilin edilen Veliaht 
Prens Pier henüz on bir yaşında 

bir çoeuk olduğu için niyabet sal
tanat meclisine derhal Prens Pol 
ve eıki nazırlardan Radenko ls
tanoviç ile valilerden doktor Pe
rovitiç geçmittir. Nihayet bugün 

lskopçina meclisi toplanarak icap 
eden kararları alacaktır. 

Bu haberler büyük ölünün zi· 
yaı ile 11tırap içinde olan ruhumu· 

zu bir dereceye kadar teskin ve 
teselli edebilir. Çünkü alınan ilk 

tedbirler Kral Aleksandr Hazret· 
}erinin izinde gidileceğini göster• 
mektedir. 

Filhakika Kral Aleksandr son 
nefesini verirken söylediği son söz 
§UynlUf: 

"Yugoslavya'yr muhafaza edi
niz.,, 

Kral Alekaandrın bu son sözü 
ile memleketinden ve milletinden 
istediği §ey yalnız bir hükUmet 
şeklinin muhafazası demek değil
dir. Bu ayni zamanda onun tesis 
ettiği beynelmilel siyaset nizamı· 

nı tutmaktır. Belgrat hükUmeti
nin neırettiği beyannamenin bu 

noktai nazardan da ehemmiyeti 
vardır. 

Bir müddet evvel btanbulda 
lieynelmilel parlamentolar kon· 

f eranıı toplandığı zaman Belgrat· 
tan parlemanter grup ile beraber 

bir de mebuslardan mürekkep bir 
heyet gelmitti. Bugünkü Yugos· 
lavyanın en yüksek ricalinden te
tekkül eden bu zatlarla yaptığı· 

mız temaslar Türk dostluğunun 

artık Yugoslavyada milletçe he
nimsenmit bir hakikat olduğu ka· 
naatini bize verdi. Binaenaleyh 

Kral Aleksandr ölmüttür, fakat 
diyebiliriz ki, Yugoslavyada ku· 

rulmuf olan Türk dostluğu bi
nası en küçük bir sarsıntıya uğ

ramaksızın kalacaktır. 

Yugoslavyada böyle Türk dost· 
luğu binuı yerinde kaldıkça da 

Türklerin Yugoslavyaya kartı 

vermit olduklan dostluk sözü her 
vakit harfi harfine tutulacaktır. 
Yugoslavyanın bundan sonra da 

Türkiyeye kartı göstereceği dost· 
luli eseri tamamiyle kartılık bula· 
caktır. 

Mehmet ASIM 

Muntazam mezarlık 
Zincirli kuyudaki muntazam 

mezarlığın duvar inıaatı bu ay 
sonuna kadar bitmit olacaktır. 

Ondan sonra arazinin düzeltil
mesine baılanacaktır. Mezarlık 
planlarının hazırlanması da ya -
km.da bitirilecektir. Ölü gömül -
mesi ancak dört, bet ay sonra ka -
bil olabilecektir. 

Sular kesilmiyor 
T erkos havuzundaki intaat 

hayli ilerlemiıtir. Beyoğlundaki 
apartmanlara bir kaç gündenberi 
ııece1eri 1ahaha kadar kesilmek • 
sizin sa verilmektedir. Şimdiye 

Yük altında 
iki Hanım ağır surette 

yaralandı 
Büyükdere kibrit fabrikasında 

çalııan toför Hayri Ef. 3575 nu· 
maralı kamyona fabrikadan kib· 
rit yüklemi§, kapıdan çıkarken 
önüne çıkan Süreyya efendiyi 
çiğnememek üzere firen yapmıt • 
tır. Kamyonun birdenbire firen 
yapması üzerine yüklü sandıklar· 
dan biri fabrikada çalıtmakta o • 
lan Sebahat ve Samiye hanımla • 
rın hatlarına düterek ağır surette 
yaralanmalarına sebep olmuştur. 
Yaralılar Alman hastahanesine 
kaldırılmışlardır. 

Mezarlıkta 
cinayet 

Bir dıvarcı bir çok yer
lerinden bıçaklanarak 

öldürüldü 
Evelki gece Üsküdarda Karaca 

Ahmette lnadiye mezarlığında bir 
cinayet itlenmiş, bir ihtiyar boğa • 
zı kesilerek ve bıçaklanarak öl • 
dürülmüttür. Üsküdar orta mek • 
tep talebesinden Hakkı efendi 
dün mezarlıktan geçerken kanlar 
içinde bir adamın yattığını gör • 
mÜ§ ve hemen Nuhkuyu karakolu· 
na haber vermiştir. Ayni zaman• 
da Üsküdar müddeiumumi mua• 
vinlerinden Nazif Bey de -.akadan 

haberdar edilmiş, müddeiumu • 
milik ve zabıta müştereken tah • 
kikata baılamışlardır. 

Öldürülen adam elli ya.şında 
kadar tahmin edilmektedir. Ar· 
kasında lacivert eski bir caket, a • 
yağında yamalı siyah bir panta • 
lon vardı. 

Boğazı kesilmiş ve karnının 
muhtelif yerlerine bıçak saplan • 
mıfh. Öldürüldükten sonra me • 
zarlıklar arasına sürüklenmitti. 
Yanındaki bir çantada bir mali. 
ve duvarcılara mahsus bazı alet· 
)er bulunduğu için dülger veya 
duvarcı olduğu tahmin ediliyor • 
du. Tahkikat dün geceye ka • 
dar devam etmi§, dört kişi zan 
altına alınmıt ve geç vakit mak • 
tulün Aziz isminde Karadenizli 
bir duvarcı olduğu anlatılmıştır. 

Aizz efendinin bir kin yüzün • 
den öldüriHdüi!ü sövlenmektedir. 

Ruamla mücadele 
Bir Teşrinievvelden bugüne 

kadar Eminönü ve Fatih mmtaka· 
sında 1700 hat hayvan muayene 
edilmittir. Evelce bu iki mınta· 
kada hayvan mevcudu üç bin tah· 
min edilmitti. Halbuki dört bini 
mütecaviz olduğu anlatıldığın· 
dan muayene müddetinin bir haf· 
ta daha uzatılma11 mecburiyeti 
hasıl olmu§tur. 

Bugüne kadar muayene edilen 
hayvanlardan biri ruam görül • 
müt, ve öldürülerek sahibine taz· 
minat verilmittir. Bugünkü hale 
göre, hu rakam yani 1700 de bir 
vaka şayanı memnuniyettir. Bu 
mıntakadan sonra Beyoğluna ge· 
çilecektir. 

Demiryollan ev eşyasını 
ucuz taşıyacak 

48 inci mektep f 

Tamir bir butjuk ay aUre· 
cekmlt; o halde talebe 

nerede okuyacak? 
Sirkecide bulunan 1stanbul 48 

inci mektebin tamiri henüz bitme
mit ve bunun bir buçuk ay daha 
süreceği anlaıılmııtır. 48 inci 
mektepte okuyan talebe bu müd· 
det zarfında mektepsiz kalacağı 

için talebe velileri dün Maarif 
müdürlüğüne müracaat ederek ço
cukları hakkında bir çare bulun• 
masını, hiç olmazsa ıimdilik bat· 
ka bir mektepte ders görmelerini 
istemişlerdir. Maarif müdürlü • 
ğü bu itle meşgul olmağa ba9la • 
mıttır. 

Yeniden dtirt ilk mektep 
atjllacak 

Şehrimizde bulunan ilk mek • 
tepler bu yıl yeni mektebe batlı • 
yacak olan 927 - 928 doğumlu • 
ları alabilmek için ki.fi gelme • 
mektedir. 

Maarif müdürlüğü tehrin muh· 
telif semtlerinde yeniden dört 
mektep daha açacaktır. Açılacak 
bu mekteplerle talebenin hepsi 
alınmıt olacak ve hiç bir talebe 
mektepsiz kalmıyacaktır. 

Yedi numarah fitler mek· 
teplere yollandı 

lkınal imtihanlarından sonra 

Vatmanlar 
Dokuz saatten fazla çalış
tırılmamalarını isti yor lar 

Tramvay amelesi belediye tir· 
ketler komiserliğine verilmek Ü· 

zere bir mazbata hazırlamıttır. 
Bu mazbatada, otobüs toförle

rinin nasıl dokuz saatten fazla 
çalıtmamaları temin edildiyse bi· 
letçi ve vatmanların da dokuz sa· 
atten fazla çalııtırılmamalarının 

temini istenmektedir. Vatmanlar 
diyorlar ki: 

- "Otobüs toförlerinin kaza 
yapmamaları teminen dokuz ıa • 
atten fazla çalıımaları belediyece 
yasak edildi ve her otobüste iki 
ıoför bulundurulması mecburi kı • 
lındı. Vatmanlık ta toförlüğün 
batka bir nevidir. Bizim için dai· 
ma kaza yapmak ihtimali vardır. 

Son zamanlarda tramvay se • 
ferleri arttırılmıt olmasına rağ • 
men ne vatman ve ne de biletçi 
kadrosunda bir fazlalık olmadı. 
Saat başına on üç kuruta ç.alıfıyo
ruz. Bazan dokuz ıaati bile geç· 
tiğimiz oluyor. Sonra vatmanlık 
ve biletçilik çok yorucu bir ittir. 
On sene çalışan bir vatman çok 
defa sakat kalıyor, sıhati bozulu • 
yor. Belediyenin bizi de dütün • 
mesi lazımdır.,, 

yapılacak statistik cetvelleri için Fevzi Paşa Hz.nin 
yedi numaralı fitler bütün mek • cevapları 
teplere gönderilmiştir. 

Bu fiılere mektebin meycu'.::.t ....... - .... t..,,st..,anbulun kurtuluıu münase· 
taleoesı, iKma e a an, 1 arae oeuyıe eımen ~ıgnı uyu~er-

dönen ve geçenlerin adetleri, ço • kanı harbiye reisi Mütir Fevzi 
Pata Hazretleri f U cevabı vermit· 

cukların ailevi vaziyetleri yazı • 
~ lerdir: 

lacaktır. Fitler bu ayın on be· 
tine kadar ikmal edilmit ve maa • İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
rif müdürlüğüne gönderilmit ola • Muhiddin Beyefendiye 
caktır. Bu müddeti geçiren haı Sevinçler içinde kutlulanan İs· 
muallimlere ceza verilecektir. tanbul kurtulutunun yıldönümü 

içtimaiyat enstitUsU münasebetiyle ordu hakkında bes· 
lenen temiz duygularınıza tefek· 

Üniversitenin içtimaiyat ens • 
titüsüne talebe yazılmasına de • kür ederiz. __ ... __ 
vam edilmektedir. Dersler ih • 

tiyari ve mecburi olmak üzere iki 
kısma ayrılmıttır. Talebe mec • 
huri derslerden başka ihtiyari 

derslerden de ikisini seçerek ta • 
kip edecektir. 

Üniversite yabancı diller 
mektebi 

Üniversitede yeni yıl için ta • 
lehe yazımına devam edilmekte • 
dir. Bu yıl üniversitede ayrıca 

bir yabancı diller mektebi vücu • 
da getirilmiştir. Her talebe ya· 

hancı dillerden birini seçecek ve 
bu dili öğrenmek için açılan mek· 
tebe ttevam edecektir. 

Üniversitenin tedrisatı ile be • 
raber bu mektep te derse batla • 

mıttır. 

Veremle mücadele cemi· 
yetinin rozetleri 

Yirmi dokuz tetrinievvel Cum· 
huriyet bayramında Veremle Mü· 
cadele Cemiyeti tarafından rozet 
dağıtılacaktır. Rozetlerin dağı • 
tılması iti lise ve orta mektep ta • 
lebeleri tarafından yapılacaktır. 

Maarif müdürlüğü dün bütün 
lise ve orta mekteplere bir tamim 

gönderecek rozet dağıtacak çocuk 
larm ayrılmasını ve isimlerinin ve 
remle mücadele cemiyetine yazıl· 
masını bildirmittir. 

........ 111• nmutM11119111...-........ , .. u...-.-...._ 

Tramvay altında parça• 
)anarak ölen çocuk 
Şehzadehatında vatman Ala • 

ettin efendinin idare ettiği tram • 
vay arabasının altında kalarak 
feci bir tekilde ölen çocuğun kati 
hüviyeti dün babasının zabıtaya 
müracaatı üzerine anla§ılmıttır. 

Çocuğun adı Nuridir. Dokuz 
yatındadır. Kumkapıda Şehsu • 
var bey mahallesinde Hisar dibi 
sokağında 8 numaralı evde otur • 
maktadır. Babasının adı da Nu • 
ridir. Nuri efendi bir kaç gün • 
denberi Çatalca panayırında hu • 
lunuyordu. Dün lstanbula dönün· 
ce vakadan haberdar olmuştur. 

Piyanko bugün 
On yedinci tertip tayyare pi • 

yangosunun altıncı ketidesine bu· 
gün Bğleden sonra batlanacaktır. 
Bu keşidenin en büyük ikramiye
si 200.000 liradır. Bundan ba§ka 
bir çok büyük ikramiyeler de var· 
dır. Kazanan numaraları yarınki 
sayımızda sıraya konmuf bir hal· 
de bulacaksınız. 

Adliye encümeni 
Adliye encümeni yaztatilinden 

sonra dün ilk defa ağır ceza reisi 
Aziz beyin reisliği altında toplan• 
mıttır. Encümen 11tılah komisyo• 
nuna seçilecek azaları seçecektir. 

Kısa 

§ GOSTAV 
beliada önündeki 
ainde boğulanlaJ'lll 
teberrü etmitlerdir• 

§ DlPLOMASIZ 
ŞI - Şiddetli bir 
kararlatbnbnıtl11"rl..ı 
çalııan ebeler de 
rileceklerdir. 

BiÇKi DERS 
caret odaıına aidat 
Sadece tedrisatla 
haneleri kazanç 
tutulacaklardır. 

§ A VUSTURl' ~ 
st - Umum ınüdiir' 
maliye nezareti 111ii 
Durrek'in reiıliği al 
kaç güne kadar 

4685 lira ceza ve 
mittir. Suçlulardan 
raet etıniıtir, 

§ TAVUK Ffı\'f 
günlerde çok dütnı~ 
rinde bir tavuğun ... n...-·•a~ 

ruıa ıatıldığı görii 

§ SIRRI ISMtrfO' 
KANLI - Panıattıdl 
zar Efendinin k1%1rıa 

~---, 

kat kızın yüz verlll. 
çen akf&JD ıevgiliaioi" 
tımanın camlarını tat 
a...ı. ...... ..... 

§BOSTANCI d 

Taraflarında oturaD 
müracaat ederek 

vay hatbnm iki 
dan ayırmak 

ğu anlatılmıtbr. 

birlikte Madam M 
mittir. 

§ ÖLÇÜLER ~ 
MÜCADELE - iç; 
ihtikar komiıyonu 

Ekıeriyet olana 
yapılamamıt ve bit 
rakılınııtır. 

MALiYE MEfdtJ 
Açılan meılek kurt" 
dünden itibaren il 
hanlara baılaıunıttıı'• 

KiTAP OKUl'ı\fl 
• k "" t "' b • .ı- ,,_ vı u up aneaın""' 

da 968ı kiti kitap 
kütüphaneıi gittik~ 
dir, 

Polis 

d ka adli e e ait diğer 
~--~~~~~~ 



l'EFR~Not Si J' 

Yahudi dilberi, bahçede başını 
hükümdarın omuzuna dayamıştı 

aspa, mısırlı kadının yüzüne baktı: "Görüyorsun ki, hükümdar hergün bir 
başka kadınla gönül eğlendiriyor! Haydi, sen de gel, kollarına atıl!,, 
hirli bJr yılan arıyorum 1 Dara büyük bir Zakkum ağacı-
Haaaa kumandanı, Mrsırlr ka- nın dibinde yahudi dilberiyle yan-
la genitçe konu9mak fırsatını yana oturmuıtu. 

- Haydi, gidelim, Libya! de-
Hükümdar karısiyle kalım. 
ları gizlice seyretmek hakkmı 

kim verdi? 
Yürüdüler ..• 
Libya, çok hoılandığı bir er· 
le ilk defa baıba§a kalıyordu. 
Taıpa'nm güzel kadınlara kar

yük bir zaafı v&Tdı. Bilhassa 
ırh kadınla yarım ıaat olsun 
.ize kalmayı ne kadar çok iı· 
ı. 

ihyanın oClaımda oturuyorlar
Meydanda kimseler yoktu. 

Zaten Taapa'yı aaray mensup
dan hiç kimse tara11ut ve te
ı etmeğe ceıaret edemezdi. 

aa. kumandanı hükümdarm 
nüfuslu v~ en ıadrk adamlarm

biriydi. istediği zaman sara· 
istediği göıesinde dolatabilir-

HükUmClar, Libyanm oda11na 
iğini duysa bile, ona verilecek 

"- Mıırrlı kadından bir ilaç 
ak için, oda11na gittim.,, 

Deyip geçiverirdi. Libya'nın 
ok • haatahklarm ilaçlarını 
bimı herkes bilirdi .. 
Kapıyı kapamıtlardı. 
Tupa, Mısır dilberinin yanı
oturdu; 

- Ehramların dibinde yanan 
alet parçaıma benziyorıun 

' 1 ' ya .. ~anı~ bir anda tututması 
, elına senın vücudüne d d' • 
. k"'f'd' ' ey ır ı a ı ır. 

Libya aülümaedi: 
- Bu sözlerinizden b d 

ı en en 
hotlandığınızı anlıyorum! 

- :·~~ce h~tlan~ak değil. 
.~ gordukçe dızlenmin bağı çö
uyor .. Ve hükümdara içiıııden 

orum. -1-

- Niçin?... ı.--

- Senin kadar aehliar ve aleti' 
ıözdesi varken, (Arıe) gib~ 
çadırcı karıaına gönül vermesi 
det edilmiyecek bir hadise mi~ 
? 

- Arıe hükümdarı büyü ile 
hiT etmitti, Taspa' B·· .... · uyun un 
yük tesiri vardır. Arıe Babil 
ayma geldiği gündenberi hü

dar ne beni, ne de oradaki 
cesi güzel Hera'yı gözü gör-
z oldu. 

- Fakat Arşe kaçtıktan sonra 
bozuldu. Galiba! .. '(Dara) 

ıeni Babilden buraya gönder
i~e bakılırsa, Peraepoliste 
ıız yafıyanuyacağı anlaıılıyor. 

Mısırlı kadın, fıraat bulmut • 
hükümdann buradaki karı· 

kkında (Taspa) dan malu
t almayı ihmal etmemiıti: 
- Atoıya nasıl bir kadındır 
i, burada hana bir fenalığı d~ 

bilir mi? 
Taspa: 

Taspa iri Myld bir ku 
mandandr ... 

yerelt cevap verdi. 
Bu sırada ha11a 

pencereden bahçeye 
kumandanı 

bakıyordu. 

Birden batını geriye çekerek: 

- O ne?! dedi, ben Persepo .. 
liı ıarayında hiç bir yahudi kızı 
kalmadı sanıyordum. Halbuki 
(Sara) hükümdarın yanında gidi
yor. 

Libya ba§mı uzattı. 
Hükümdarın omuzuna yaılan .. 

mıt ıarı '&açh bir genç kız gördü. 
(Sara) Kudüsten gelen bir 

kumandan tarafından hükümdara 
hediye olarak getirilen güzel bir 
cariye idi. 

(Sara) nln iri yetil gözleri, be· 
yaz ve ıenit göğıü, tehvetli ha • 
kıtlan vardı. 

Diri, Babilden gelirken (Sa· 
ra) yı da Persepolise getirmitti. 

Libya, bu güzel (Ortalim) dil
berini hükümdarın yanında gö· 
rünce tüyleri ürpermitti. 

- Ben, Sahilden benden haf" 
ka bir kadın getirmediğini sanı-
yordum .. . 

Dedi ... Gözlerini bahçeden a • 

Hasaa kumandanı manalı bir 
tebessümle Mısırlı kadının yüzü
ne baktı: 

:.._ Haydi gel, tereddüt etme .. 
Kollarıma atıl, libya ! Görüyorsun 
ki, hükümdar her gün bir batka 
kadınla gönül eğlendiriyor 1 Sen 
de gönlünü eğlendir! Saray haya· 
h böyledir.. Gel, sen de, seni se
ven bir kahramanın kolla'rı ara • 
11nda - bir dakikacık olsun -
kendini unut! 

Libya, hassa kumandanını 
reddetmek istemedi: 

- Bir şartla senin olacağım, 
Taspa! 

Diyerek kollarına atıldı. 
Mısırlı dilber 2 özünü bahçeye 

dikmi§lİ. 

Tas~: 
- Ne istersen yapacaRıml 
Diye söz vermişti. 
Libya: 

- Senden bir ufak zehirli Y1 • 
lan istiyorum! dedi. Sen, bunu 
~ehir haricinde, adamlarından bi
ri vaMtasiyl e buldurab\\irsin 1 

T aıpa hayret etti: 
- Zehirli bir yılan mı istiyor

ıun? 

-Evet .. Hastayım ... Onun ze· 
birinden kendime ilaç yapaca-
ğım. 

- Y okıa kendini mi zehirliye· 
cebin? 

- Hayır... Billiusa ıeni tanı· 
dıktan ve sevdikten sonra, kendi
mi öldürmeyi düıünmek istemem. 
Buna ıebep de yoktur. Hastayım 
dedim ya. itte o kadar. Ötesini 
ıorma! 

- Pekala .. Bana yarma kadar 
müsaade et.. lıtediğin yılanı bul-
duracağım! 

'(Devamı var) 
yırmıyordu. 

............................................................................................ 

Canbazlığa özenen prens 
Atinada on metre yüksekliğinde bir 

binadan düşüp parçalandı 
Atina, 6 (Huıuıi muhabirimiz

den) - Burada çok feci bir kaza 
olmuı, Romanya prenslerinden 
Titüdor Kalimqisi tüyler ür· 
pertici bir surette ölmüttür. 

Prens Kalimqisi, henüz yir· 
mi bet yatında ıportmen bir genç
tir. Kendisi bundan bir ay evel 

Londradan buraya gelmit ve ko
zini prenses Kantagözene miıafir 
olmuttur. Prenseı Kantagözen 
ıenç ve güzel bir kadındır. Eski 
kocuı İspanya maslahatgüzarı 

Kont Damatdan boıanmıttır. 

Prens Kalimatiıi, )>uraya gel
dikten sonra Kozini prense• Kan· 
tagözen ile kibar alemlerinde do
lqmaia batlamıt ve bir çok ah • 
bap peyda etmittir. 

ve bazı ecnebi dostlariyle beraber 
bir J>ara gitmif, beraberce yiyip 
içmişlerdir. Bardan çıktıkları ıı· 
rada prens ile prenses aruında 
lngilizce lisanı ile oldukça tiddet
li bir münakaşa cereyan etmit ve 
iki genç asilzade birbirinden ayrıl 
mı§lardır. 

Prenses Kantagözen Gran Bre
tan oteline giderlien prens Kalima 
tisi de dostlariyle beraber, kirala
mıf olduğu apartmana dönmüt
tür. Fakat prensin garip bir me • 
rakı var: Kendisi canbazlığa ve 
yüksek yerlere trrmanmağa hevea-
kirdır . Prenı apartımanına 

döner dönmez, heünz ka -
fası içtiği taraptan dumanlı 

iken bu garip meraka kapılmıt ve 
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Ölüme Susa1Jan Gönül 
Halilin kayıkla denize açılıp 

kendinden uzaldaımuı üzerine 
gelen bu mektup Şahendeyi altüst 
etti... Mektubu almadan sordu: 

-Kim.verdi? 
- Bir erkek. 
- Ne biçim erkek? 
-iyi göremedim. Yakasını l<al-

dımııf, taı>ICatmı eğmitti. Mektu
bu parmaklıktan uzattı ve hemen 
arkasına dönüp uzaklaıtı. 

- Bir fey söylemedi mi? 
- Şahinde Hanımefendiye ve-

riniz. dedi. 
Şahinde mektubu alık .Kızı ..&1\V 

dı. Açtı. OkUdu. 
"Hanım Efendi, 
"Aşkın her şeyden 'daha muha

fazakar olduğunu bilirim. Fakat 
~K, ihanete de müsamaha eder
mi? Affeder mi? Bunun cevabını 
size bırakıyorum. Sizin dostunu
zum. Sizin aldablmanrza taham
mül edemiyomm. Vereceğim iza
hatten sonra istediğiniz gibi hare
kette serbest.siniz. Zevciniz bu ge
ce Nesrin Feyyaz Hanıma :rande
vu verdi. Rıdvan Bey köşkü 'diye 
maruf olan köşkün bahçesinin ar
ka kapısmCla buluşacaklar. Esasen 
bu yatı buraya hunun için geldi. 

Randevu saat dokuz, on ara
sındadır. 
• "Onlan yakalamak için, çıkr-

nrz, ve saHili takip ederek yürüyü
nüz. Kayalıklardan sonra, bir keçi 
yolundan onlann bulunduklan ye 
re çıkabilirsiniz. 

"Bunlarr "Rırf dostluk hi~lerine 
kapılıp haher veriyomm. "Bir 
"dost,, 

Bu mektup da, öte'kS gibi bir 
"dost,, diye imzalanmıştır. 

Şahindenin azabı ·her kelimede 
artmııtı. Vücudu atef içinde yan· 
maia, damarlan 11zlamağa bati•· 
mııtı. 

Mektubu okuyup bitirdikten 
sonra kalktı. Kapıyı açtı, seslendi. 

Hi:zmetçi geldi: 
- Efendim. 
- Mantomu ver. 

. - Sokağaı mı gidiyorsunuz? 
- Evet, çabuk ol. 
Şahinde mıntoıunu giydi, bir 

bat örtüsüyle hem batmı hem yü
zünü örttü. için için hıçkırıyor: 

"Nihayet hakikati öğrenece· 

ğim,, diyordu. 
Sokağa çıktı, karanlıkta kay • 

boldu. 

Aşk acısı dinmez 
Celil, Şahindenin fÜphelerini 

uyandırmadan planını tatbik ede· 
ceğine emindi. Saat dokuzda ran
devu yerine geldi. ihtiyar balıkçı .. 
nm bilgisi hilafına gök yüzünü ka
ra bulutlar kaplamıftı. 

Celil, kıyıdaki küçük bir ağa

cın gövdesine yaslandı, heyecan 
içinde, kalbi atarak beklemeğe 

batladı. 

... Nesrin Bicanm getirdiği mek 
tubu okuduktan ıonra, bir türlü 
gözlerine inanmak istemedi. 

....... , .. .,... .. , •• , ..... '"'"""''""'•-"""'"'mnnttthıııııı••........-

. . 
Yazan ~ Selami lzzet 
Sonra yavaş yavaı hakikat röz 

lerinde canlandı. Demek resim ser 
gisinde gördüğü haya) değildi. 
Celilin bizzat kendisini görmüttü. 

Ondan ıonra düfünmeğe ko
yuldu. 

Demek Celil de onu rörmilf, 
onu gözlemit, buraya kadar gel
mitti. Demek ki Celil maziyi u
nutmuftu.. Bu hatıra, hu unut• 
mamazlık onu aff ettiğinize delil 
değil miydi? .. Demek hala ıevi • 
yordu, bili aşıktı . 

Atk .. Onunla Celil arasında 
sevda!... 

Hayır, Nesrin bunu tiddetle 
ve nefretle reddetti. O batkası
nın karı11ydı. Koca11ru ıevmiye • 
bilirdi, ondan nefret edebilirdi, 
fakat ona ihanet edemezdi. Ma
demki onun ismini taııyordu, o
nun karısı demekti.. Herhanıl 

bir aşıkı kabul etmek, kendi lien
dini tahkir etmek demekti. 

Celil de evliydi. Onun da ka• 
rı11na ıadık kalması lazımdı. O
nun gibi bir adam da dürüst hare
kete mecburdu. 

Hayır, aramızda derin u~ 

rumlar açılan Celil ile bulutmrya
caktı. 

Bütün gün bunu dütündü. Ta~ 
1il etti. Kader onu Celi1den ayır
mıfb. Bundan ıonra buluımala • 
rına ıebep ve lüzum yo~u. Olan 
olmuttu. Artık kırılan tamir edi
lemez, açılan uçurum dolamazdı. 

Aktam oldıı .. 
Dilferip hanım erkenden oda· 

ıma girdi. 
Nesrin, ataiıdaki salonda eline 

bir kitap almıf okuyor, okudukla· 
nnı anlamaia çalıtıyordu. 

Birdenbire ürperdi. llikleri 
titredi .. 

Duyar aaatl dolruzu çaldı. 
Son çalııtan sonra kalktı. Bali• ' 

çaye çıktı. Arka kapıya giden yol• 
da yürüdü. l 

Sanki birdenbire hütün mulCa· 
vemeti lunlmıf, azmi kesilmitt\ 
idaresine ıahip deiildi. 

Parmaklıklı kapı gıcırdadı. 
• • . Karanlıkta kısık hir feryat 

duyuldu: 
- Nesrin! 
Feyyazın karısı, l<en.dinl Celil 

Asafın kolları aruına attı: 

-Celil! ... 
Bu biçare iki mahlGk, blrlblT

lerine sarıldı.. Unutamadıklan 
atkın kuvvetiyle, biribirinl ku • 
cakladı.. Neden ıonra, Celil ken· 
dine geldi, Nesrinin belinden tut• 
tu. Ağacın altına geldiler .... 

Orada da uzun müddet, göiüı 
göğüse, kalplerinin . çarpıntııııu 
duyarak mest oldular. 

Nihayet Nesrin konuttu: 
- Celil seni hali ıevdiğimt ve 

lier zaman seveceğimi neden iSğ· 
renmek istedin! 

Celil sıçradı. Rüyasından .,. 
yıldı, kendine geldi. 

Alet gibi yanan alnını auveu 
ile sildi ve mırıldandı: 

_ Hayır, hayır .. Öğrenmek ia-
tediğim bu değildi. 

Ve aon bir gayretle devam et-

ti : 
- Senin ne kadaT ıztIT&p çek· 

- O bir melek kadar ıaf ve te
z bir kadındır .. Ondan ufak ha- Genç prenı, bundan üç gece 

evel Kothıi Premeı Kantaeözen 

kalkmıttır. Arkada,ları kendiıi

ni bu tehlikeli canbazhktan vaz -
geçirmeğe henüz tetebbüs eder -
ken kafası hala dumanlı olan za
vallı prenı, müvazeneıini kaybe
derek yaya kaldırımlarına yuvar
lanmıt ve beyni hurdahaı olduğu 

cihetle derhal ölmüttür. Bu feci 
kaza, Alina kibar mahafilinde 
derin bir tee11ür uyandmnı' ve 

on metre irtifanida olan odasının birçok dedikodulara sebebiyet 

tiğini bilmek ve bundan sonra 
sana lanet etmemek istedim .. Se
nin evlendiğini haber aldıinn za
man ne hale Reldiğimi tasavvur 
edemezsin.. Seni Feyyazm ya• 
nında gördüğüm zaman .... 

pervazına tutunarak canbazl:ığa vermittir. (De'l:amı var), 
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"Acaibi seb'ai alemden,, sayılan Bernar Şovla mülakat 

ln~anları hissiz yapan sulhmüş ! 
Yeni bir harbin feci bir felaket olacağında bütün dünya 
birleşiyor, her memleket silahsızlanmıya hazırdır.. Bir 

şartla: Eğer önce diğer memleket silahsızlanırsa! 

"Nen es '\Ti ener J oumal,, Viya
na, 16 Eylftl 1934. 

Kolay ve çabuk heyecan duyan 
tiir Amerikalı :bir defa Bernard 
Shaw'ı modern "Acayip ıeb'ai i. • 
lem,, den biriıi diye zikret.mitti. 
Bütün batıl itikat ve hüküınlerden 
nefsini azade kılmıf, bir teYin da
ima a-aıl ve esasını arıyan, kendi 
kanaati hilafına hiç b!r sebep ve 
suretle bir fikrin esaretine düımi

'en bir adam ... 
Zamanm yeni ıaiyaıet dalgala • 

nnm eteklerine çarpıp kırıldığı sa 
bit bir kaya gibi Shaw, bududunu 
bizzat kendisinin çizdiği adaaı ü- j 
·~ıjnde tek ba§ına duruyor. Bu 
iek batına yalnızlık ve tuur için
i.Je yaıamak ve her bir hareket ve 
~esti hesap etmek ve zekaya hiç 
!bir an Takf e ve ıükiin venne~ek 
;,an'atı: lngiliz dramınm 78 ya· 
Jında bu büyük üstadmın uyanık, 
faal, zinde ve terü taze kalmasın -
ia amil olmuıtur. Onun fiz!k kuv· 
ftvetleri enerji ve mukavemet itiba-
1rile kendisinden yarım asır daha 
~enç insanların birçoğununkine te· 
.fevvuk ebnektedir. Ben Shaw'e re 
fllkatle Retents Park içinden ge· 
'fip §ehrin ortasından yürüye~ek 
$\'hitehall yakınında <>nun evıne 
•iderken seksen yatına yaklatan 
'J,eyaz sakallı bir ihtiyarın yanın· 
'1a gittiğimin kat'iyyen farkınd:a 
k>lmadı.m. Ona ayak uydurabil • 
inek icin adımlarımı bir hayli açık 

e hızlı atmaklığ1m lazım ge1iyor
'3u. O yarım uat süren yolun bü-
..- k 't 4 t tt"ük bir ısmını yaya gı meyı er • 
{ih etmifti, zira oıvı.ın için otomo
İ>illerin hareketi öğle vakti mürur 
ve uburun ç.ok olduğu bir ıırada 
gayet ıağır ve bati idi. 

(Siz pek berbat ve aon derece 
calibi dikkat bir .zamanda ya§ıyor 
ıunuz, benim aevı:li delikan • 
lı.m!) dedi ve ili.ve etti: 

(Her ,eyde bir garabet peyda 
oldu. Daha süratli gitmek için o • 

lomobil yapılıyor da sonra gene 
tyaya gidiliyor, zira aokaklar dolu
rdur ve teli.ki noktalarında hare
lret ve muvaıale durmuttur. Tıb -
i;ın ve hıfzıaaıhhanın terakkiyatı 
•evinçle alkıılanıyor ve ayni gaze• 
lede -caddelerde kazaların art• 
ına•ı yüzünden ölüm vukuatı ra· 
kamlarımn yiikıekldiği okunuyor. 
Senelerden'beri en iyi ve münasip 
sili.hıızlanma metotları konuıu .. 
ılup tavsiye ediliyor ve sonra da ha 
~a filosunun v~ deniz harp kuvvet 
!erinin l!.myesi için üç ınisli art· 
brmı~ bütçeler nq=r Ye ilan olunu
~or. Yeni bir harbin mülhit ve f e· 
ci bir felaket te~kil edeceği müta
leasmda dünyanın bütün insanla • 
nnın hemfikir oldukları görülü • 
yor ye her memleket s•lahıızlan
mıya amadedir, eğer önce diğer 
mmleket ıili.hıızlanıraa ... Bu, ide· 
la benim az zaman evvel - diğer 
on ik; hayırpe"er adamın da ay

nen benim gibi hareket etmeleri 
lüzum ve ~artma talikan- hiç bir 
riz;koıuz bir hayır cemiyeti için 
yüz milyon lira vermek taahhüdü
mü teklif edehilm;f olmama hen• 
ziyor, .. Shaw genit keçe tapkasını 
Clüze)tmek için bir an durdu. "Mev• 
simin hu ik edic\ .aıctklıiında 

kravatı yumruk kadar jri bir dü -
iüm te§kil ederek boynuna bağla· 
mıf, koyu renk elbisesinin çok ka· 
palı yeleği altında duruyor. Shaw' 
in Ayotdaki aayfiyesinde oturma
dığı yahut --muntazaman golf 
pantolonu giymiı olarak göründü· 
rü ıenlik ve eğlence tehir olan Mal 
vem'de bulunmadığı zamanlar 
da.ki standard kıyafeti budur. Cad 
deyi öbür tarafa geçtiğimiz sırada 

Bernar Şov 

Sliaw Milletler .Cemiyeti müz.ake
ratına ait haberleri ihtiva eden ve 
yafta halinde duvara yapıştırıp o
kuyucular.ma arzedilmiş olan ga
zeteye atfen: 

"Cenevre' deki bu müzakereler 
fte7• yan)"CN'? dedi ve ı....mı eall&
yarak içini çekti. "Bu müzakereler 
yalnız, istikbalde her Alman'ı 16 
pusluk bir mermi yerine ancak 
10 pqs)uk bir ıarapnel ile öldür· 
meyi lng'ltere'nin taahüt edip et· 
miyeceği etrafında ceryan etmek
tedir Böyle olunca ben kendi nef· 
ıime, mümkün olan en büyük çap· 
taki mermi ile yok edilmeyi tercih 
ederim ki o en büyük merminin çı
karacağı gürültü üstüne o nisbette 
fazla dikkat celbedilmiı olsun. 

1914 te teshit ettiğim ~y bu
gün dahi varittir: Bir lngiJ!z tara
fından vurulan her Al men, :ingil· 
tere ic:n bir ziy'dır. Kezalik vurul· 
muı bir lngiJiz dahi Almanya için 
bir ziya ıe.kil eder. Bir ordunun 
mahvile diğerinin kahramanlığa 
yükseleceği ilifı ise saçma b:r teY· 
dir. B'llnun için yeni bir harbi me
netmek istiyoruz. Fakat hedefe ı!
lahlanma yalanları nutuk1ar, be· 
yannamcler ve va.itlerle varılmaz. 
Mi11etler kurt.ancı bir kelimeden 
medet umuyorlar ki o aa "Sulhun. 
temini,, dir ve yirmi seneclenbe::-i 
bu ümidi besliyen Shaw omuzları
nı tamamlamıı oldu. 

Muahede ve miı&klarla millet· 
leri birleıtirm1ye çah§~t.n devlet a
damlarının gayret ve te§ebbüsleri 
etrafında konuştuk ve bunların 
karı11ındaki manileri mevzuu bah 
settik. Shaw izah etti ve dedi ki: 

"Cihan siyasetinde Amil ve mü· 
easir olan mühim hadisatın esaıt • 
na dair hiçbir ıey bilmiyoruz. Laf 
la avutuluyoruz. Şayet bizzat mü
dafaa etmeyi tercih etmezsek din
lemekle iktifaya mecburuz. Kolis· 
ler arkasında olup bitenden dün· 
ya ancak Clolayıaiyle ve ancak hu
sule gelmiş emrivakilerden ıonra 

haberdar oluyor. Mesela Alman -
yadaki hadiselere dair ne biliyo -
nız?. Ancak ihtilalin ıon safhası· 

rb nlarmın 11imlerini bili -

linde yalnız körükörüne bir ilet 
midir, yahut kendi maiyyet adam• 
larının ölü.münü vicdanı üzerine 
alacak kdar hakikaten ıert ve 
kuvvetli midir?. Hitler bir buçuk 
aene evvel idare ba§ına geçince o
nun nutuklan duyuldu. Bazıları 

ürktü, menfi vaziyet aldı, fakat 
ekseriyet §UDU merak ediyordu. 
Gençlik taliini, acaba nasıl deni· 
yecektir?. Fakat bu merak bugü • 
ne kadar tatmin edilmemittir. Al· 
manyanın istikbali bugün, dtinkü 
kadar meçhuldür, Cihan ıiyaset 
muammasının hal ve tesviyesinde 
Almanya, büyük bir meçhul ola .. 
rak kalıyor.,, 

Asanspr içinde yeraltı demir • 
yoluna inİyQrken §air ıusmu§tu. 

Otomobile binmek istememitti. 
Yanımızdaki kalabalığın dikkati -
ne ehemmiyet vermeksizin sözle • 
rine devam ile: (Bundan batka 
yolcuların yüzde doksan dokuzu 
beni tanımıyacak derecede cahil· 
dir. Halbuki gündelik vakayi ve 
hadisat ile ve bu hadiselerin e§haıı 
ile doğrudan doğruya temas be -
nim san'atımın icabatındaJdır.) 

Her Londralı, günde en az üç 
gazete satın alır. Yeraltı demiryo· 
lunda aktam gazetelerinin kalın 
punto ile basılml§ kısımları oku • 
nur.Shaw, gazete okuyanlarm yüz 
~·-hjk eMjlstep ..... ... .... 

hitaben: "Bu adamlardan hiçbiri 

okuduğu şey hakkında bir fikir sa• 
hibi değildir. insanları 

0

hissiz ya • 
pan ıulh 'Ve ıükUnun ne kadar leh· 
Jikeli olduğunu anlamak için bu a
damların yüzlerindeki bo§ ifade .. 
ye hep birlikte yaıadılar ve timdi 

gündelik hadisatı atlıyarak yqı -
yorlar. Bütün bu adamlar, 'Vaktiy
le harpte gösterdikleri ayni mütte• 
rek alikayı şimdi sulhte de göaler• 
ıeler ne iyi olurdu! Alman muha· 
rip kuvvetlerinin büyüklüğünden 
bahsediliyor. Korkunç seferber • 
tik kelimesinin bundan sonra as • 
ker kütlelerinin tecemmuunu de • 
ğil, orduların çabucak mahv ve 
harabisini ifade edeceği muhak • 

kak olduktan sonra bu rakamla -
rın manası kalır mı?. Düıman gö
rününce kaçmağa hazırlanmtt kü
çük orduların yerine bugün Na • 
polyonun ve onun 'D'lukallitlerinin 

büyük taburları kaim olmu§tur ve 
bunlar Bonapartın bizim zamanı· 
mız için çoktan modası geçmiı ol
duğunu bilmek iıtemiyorlar. Bu -
gün zehirli gaz, dinamit, yakla • 
şan düsmanı otomatik olarak tah• 
rip eder. Hele bomba tayyarele
ri? Acba bunların muzafefr pilot· 
ları, daha evvelce yeri zehirli gaz· 
lere buladıktan sonra diner için 
nereye inecekler?. Her halde c.rtık 
harp olamaz, zira bundan sonra 
harp artık milletlerin ihtilafına ve 
fetih ve istila hırslarına bir süpap 
teşkil etmez, biitün hayat ve fcy· 
zin kökünden kurtulması demek 

olur.) 
Taym:ıin kıyı5ındnn evine gİ· 

derken Shaw mülahazalarına de· 

vamla: 

"Biz her vakit yanlış, yahut ya
rım· hareketler yapıyoruz. Bir 
taraf ta harp boriları yüzünden 
birbirimizle kavga ederken ayni 

Güzel manzaralı k 
Sekiz ıaat timerıdüer, dört aa· 

at· araba yolculuğundan sonra, M. 
Filip, mektupla kiraladıiı ıüzel 
manzaralı köaıke geldi. Kendisi· 
ni kapıda tellal karııladı. 

- Mösyö Filip,siniz değil mi? 
- Evet. 
- Bereket versin erken geldi· 

niz. Bu sene buralara çok rağbet 
var. Kötkü zor tuttum. 

- Güzel manzaralı kötkü tut• 
tun uz değil mi? 

- Ben aöz verdim mi yapanın. 
Esasen kiralanmadık yalnız bu 
kötk kalmıftı. Bu köık de en ra
hat, en iyi kö§ktür. Denize man· 
zaraar vardır.. Deniz görür. 

Mösyö Filip'in ıapkası uçar. 
- Buraıı biraz rüzgarlı. 
- lsabet!.. Çünkü rüzgar ol· 

madığı zaman. yaimur yağar .. 
Ama çok 11hhidir. 

Bir saat kadar yürürler. 
- köıkün iıtuyona yakm ol· 

duğunu sanıyorum. istasyona 
be§ dakika diye yazdrnızdı. 

- Otomobille bet dakika diye 
yazacaktım. Daktilo yanlıılık et
mif.. Neyse, iıte bahçe .. 

- Pek bahçeye benzemiyor. 
- Siz kö§kün içini ıörünüz ... 

Hem ayda be.ı bin franga bundan 
iyisi can sağlığı. 

- Neyse .. Şu kümes nedir? 
- Kümea dediğintt yerde ge-

çen tene bir ıefir oturdu .. 

- Aman 11z11n .. 1ı 
rında evin içi serin ol.r: 
rafta bir oda daha yatlfe 
oturmazlar.. Kireırıitl 
ıar ahp ıötürdü. Ya 
ea akar.. Yağmur da 
iar .. 

- Bana iki 
dendiydi. 

- Beraberinizde 
karyola getirseniz b 
odası olarak kull 
Ev aahibi bir ıey clelll,.. 

- Ev sahibi neredef 
- Evi kirada ikeO 

cuğu ile alt katta otu 
merdiven tek olduiUJl 
leri yatmak için avall 
karlar .. 

-Mutfak? 
- Bahçenin ta 

Tam ıayfiye usulü .. 
mediğinden yemeği . 
rirler. Ama ne güzeldit 

- Çok konforlu bit 
- Aıağı yukarı 

Gelecek ıene gaz ko 
lektrik proje halinde·· 
au.. ·Suyu içilmez .._., 
dıtarıdan getirtmeniz 

- Pek beğendirll
geçireoeğim. 

- Elbette. 

:.; • ar..1Un-~ıı...ı.0aaıL&&ı:o1~ 

- Burası ya.tak odaaı .. F abri· 
kanın duvarlarına bakar. Yeri iyi· 
dir. Yatak ot minderlidir. Fev
kalade sıhhidir. 

- Benim ıiltem kut tüyü ama 
sıhhati bozmuyor. 

- Burada buna katlanacal<ıı· 
nız artık. niz, uzanırsınız, ta u 

- Buralardan hiraz su sızıyor kurdeLi gibi bir pırıl• 
zannedersem. nüz. itte o denizdir! 

•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sızlanıyoruz, halb,,ki yeni bir 
harp katiyyen vuku bulmamalı ''f'e 

vukubulamaz. Amerika borçları· 

mızın tedi,.eıini istiyor. Ne borç
luyuz,. Milyonlarca dolar, ıter -

ling 'Ve altm?. Hayrr ! Biz Ame· 

rikadan ödünç olarak cephane ve 
buğday aldık. Bunları bugün ni-

çin para ile ödiyelim?. Eier borç
larımızı aynen eda edecek olsak 

nasıl olur?. Amerikalılar, bittahi 
böyle bir ıey mevzuubahıolma:a, 
diyecelerdir. Zira onların mil • 
yonlara baliğ i!aizleri bizim ay -

nen tediye etmek istediğimiz mah 

ıulatr kendileri istihsal ederek üc
retlerini temin eaec.ek1er. Huli.1& 

saat artık iJ1miyor4 Çarklar dön
müyor, fakat artık 'birl>irini kav· 

ramıyorlar. Biz=m iyi bir saatçi· 

ye ihtiyacımız var ki tamiri sürat

li ve esaslı bir surette yapabilsin. 
Şu halde gene harp mi?.,, 

Kadın ve erkek 
Bütün faklar hep 

nirler. Her keaeye., 
ya uyıun elbisenizi 
da yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Y enipotl 
Jıarnda letafet Han· 

GClndellk. sıy..S 
lat&Dbul Ankara caddesi• <" 

Beyanatının bu noktuı Shavin 

harbin korkunç .senelerinin teker· 
rürüne inanmadığını kati yen ifa• ncar! tıa.nıarm uaıı • 01 

timi so lnuuf tan baflal'• 
de etmez. Sbaw hararetli bir Pa· ınanı,a kadar çıkar. 
sifisttir. Fakat o her ~yi asıl is- BllyUk, fazla, devaızıll 11" 
mi ile aöyler ve tehdit edici tehli- ayn teııznıt vardır ' İ 

• Re81mlt ll!nlarm blr~, 
keleri diplomatik liflarla tadil v.e 

KCÇUK 

ketme ikalkıfJDU. Bunun içindir sır de!UJ !O, lld dc•all fi>. 

ki politikacılar ona pir derler4 dört de!uı 7~ ve on deftlJ 

Fakat politikacılardan ba!hsed• • ~!:~;:: ~~ 
ken Shaw kendisi o kadar nazik l••lliu.iılm•ıan-ııiııbqııİıllktJr'Uftd•--.._: 
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Iran tarihinde eşsiz 
bir hadise •• 

Ekalliyet 
mektepleri 

,_ 

Ulu konuklarımız 
lzmire gidiyorlar 

Devamsızlığı görülen ho-
lran Firdevsiye karşı olan aeogiaini göatermek calar Maarif müdürlüğüne "Yeni Türkiyeyi ve onu yaratan Gazi· 

i~in neden bininci yıl dönümünü bekledi? bildirilecek • • k d .. ki d d ~ 
Anadolu ajansının ıetirdiii 1 bk Ruıyaıınm aman vermiyen i~- Bir telgraf haberinde ekalliyet SIDI ya in an gorme e uy ugum 

haberler lranda Firdevıi namına tirasları cenup tarafından lnııl· mektebi muallimleri için Maarif memnuniyet hadsizdİr,, 
yapılan kutlulamaların bqladıiı· terenin Ruıyayı ıark imparatorlu· Vekileti tarafından bir talimat • 
nı haber veriyordu. Ayni ıün, ğundan uzaklaıtırmak için ~~ • name hazırlandığı ve hariçte va -
dünyanın en ileri medeniyet Ö· nan yumrulu lranı kııkaç ıçıne zifeıi bulunanların vazifelerine 
zeklerinde de bu namına ,enlikler almıtb. nihayet verileceği bildiriliyordu. 
yapıldı. Bu vaziyet lran için &ir ölüm· Dün yapbğımız tahkikattan 

latan bul üniversitesinde büyük den f arkıızdı. Çok tükür ki lran bu haberin kısmen yanht ak•et • 
tairin zatı ve eseri kutlulandı. El- millteti, kendini derleyip top - tiğini öğrendik. Vaziyet ıudur: 
haıd lran m"ılletı' ı'le edebiyat ve ladı. lran ribi eski, bünyeıi 

ki • · b · Vekaletin hazırladığı talimat • kültür acunu, tark irfan ve deha· aailam, varlığı kö Ü ıeçmııı .. ır bl' 
k d d name maarif müdürlüğüne te ığ smın, en muhtetem abidelerinden millette can ~er~e .. erec~ e oz: 

birine kartı ıayıı ve ıevıisini ıöı· lü olan bir mılelt~n koyle bır yenı edilmittir. Bu talimatnameye gö-
tererek bütün medeniyet ilemin· cloiuf& kav~ıı umb~k~ak~. re bundan ıonra ekalliyet ve ec• 
d t h'k I ··nu""nde eail- Şah Pehlevı Hazretlermın hım· nebi mekteplerine mutlaka mual· e ıana ıa ı a arı o D • • .. il' 
d ... · · · t . metiyle lran milletının uyanıkhıı lim mektebi mezunu, mua ım ıgını ııpat e tı. . ı· 

lranın büyük milli ıairini bir ay bu yeni ~oiufu, yenı .kal~ınmayı mektebi mezunu yoksa mual ım 
k ti 1 1 IA k ıöre- temin ettı. Ve lran mılletı son ae· muavini ıali.hiyet ve evsafını ha· uzayan u u ama ara ayı . . 

rek yıllarca devam eden hazırlık· neler içinde yepyenı hır de~I~ iz olacaklardan muallim tayin e • 
1 d d 'nı' kurdu lranı battan bata yenıh • dı'lecektı'r. ar an sonra onun a ını ve eserı ' . .. 

. k 1 1 yen onu muasır ıevıyeye ıuratle 11. en enıın 1ayıı ile artı aması, • ' . . b' .. .. Son senelerde çıkan mua ım 
-- ta 'h' d . b' hAd' d' yetittirmek ıitıyen ır reıım vucu· f ..... rı ın e eııız ır a ıae ır. . . . I h f d mektebi mezunları ihtiyaçtan az· 

N d l . . . .. .. de ıetırıldı, ranın er tara ın a ekt l 
e en ran, taırının bet yuzun . . h"'k"' .. i la olduğundan ekalliyet m ep e• ii .. .. emnıyet ve asayıf u um surme e 

c , yah11t sekiz yüzüncü yıl donu· 
1 

d . h k t' I k t' rine muallim mektebi mezunları ·· ·· k bat a ı, ımar are e ı mem e e ı 
munu utlulamadı da ona kartı d H Ik kut k d tayin edileceklerdir. · . . . . ıar ı. a ı o ma ve ay ın • 
sevgısıni göstermek için bin:ncı latnıak yolunda büyük adımlar a· Ekalliyet mekteplerine tayin 
yr) dönüm~nü bekledi tıldı. Aırm nakil vasıtaları, bü· edilen muallimler, biri mektepte, 

Bu ıuahn cevabını Yermek çok "k b' himmetle hazırlanan yol- diğeri maarif müdürlüğünde, ü • 
kolaydır. Çünkü lranın milli ıuu· lyarudaıhrareket etti. Hulasa lran nd 

çüncüıü de maarif vekaleti e 
ru ancak sor. :ı.amanlarda uyandı yeni hayata kavuıtu ve yeni hayat kalmak üzere üç fit vereceklerdir. 
ve bu uyanrfın, daha doirusu bu lund ·ı rledi. 

. d k k . d yo a ı e Hariçte iti olanlarm vazifelerine Yenı 0 iutun Hk ona yerın e Şü he ok ki lran bu yeni do- 1 A k 
'lla • · L· • • 1 d" ·· " 'l p 1 ' nihayet verı'lecek deği dir. nca mt ı taırın vınıncı yı onumu ı e i ·na t 

k'ar,da9b utunu, mı . ı uurunun uyanması· hariçteki itlerinin vazifelrine ma· 
· na bo-ludur. l" d Mual F . d A 1 'ht'fal "3' ni te·1-:ı etmemesi azım ır. • ır evaı namına yapı an 1 1 Firdevai ihtifalleri iıe bu milli ,.. 

ler' b k d b" ··k b' 1 )imler içinde devamsızlığı görü • m u a ar uyu ır §umu , ııuurun bir tezahürü olduktan baı· 
b··t·· l k - 1- b' :r len, derste muvaffak olamıyan • u un ram 8LUIYM ve saran ır ka. hu uurun ilerlemesine, ve hal· 
mahiyet kazanınumın en mühim ların vaziyetleri maarif müdürlü • 
aebehi de budur. kı derinden sarmaıına yardım e• 

1 
b'ld' .1 decek, lranın ati hakkındaki Ü• iü tarafından veki ete ı ırı e • 

Bu yüzden •illi tair namına midine kuYvet verecektir. cektir. 
Y~pdan ~ ihtifaller, yalnız edebi ömer Raza Maarif müdürlüiü dün bu mek· 

bir JDahtyette delildir B'l~L· bu 1-.-----------·ı teplere bir tamim ıönclererek de-'h ·~ il • l-..;11 il • • h 1 ı tı .. a erde milliyet ... · J . 1 k vam•ızhiı ve tiki yeli mucıp a • 
d .. ~· ranm )'enı Vapurcu u oıutu, yeni kalkınması, yeni ha- leri ıörülen hocalann bildirilme· 
yata kavutmaaı manaları da var- TUrk Anonim Şirketi aini iıetmittir. Diler taraftan 
dır. lstanbul Acentalığı müfettitler de mekteplere gide· 
.On~ ıç.· in naııl bu yeni dog"ut F' • 25 rek ayni mevzu üzerinde meııul 
de - h ır Liman ba..ı. telefon: 229 b 1 1 d vıının atırasını en parlak t olmıya &f amıı ar ır. 
h'" 1 1 eza- 1------------ur er e daıatmata 'I ld Y 1 

F. Ve•ı e o uy- T b n o u .. ırdevıinin &sırlan h. ra zo 
eser· b ıç sayan 1 Ticaret ve iktısat 1 

Romanyada ziraat da ~u·;en~ ;:~: Y~tandıi11 ruh Sakarya ~P:;:!~ 
m k h k uvvet endir-

e ~ ı~ıından en kuvvetli ve Pazar ıünü ... , 20 de O.-
en verımlı tesiri -"·cak 1 R eyva ı'hra y . ·ııa _,__ , ranm lata nbbmmdaD uıbcak. Gidit • omanya, yaş m -
enı m· ı şuuruna ve ın'lli _ __., k • • 

ı x . 1 uyanık- taı Zonpldü. laebolu,. A1--~ catını artllrma ıçın 
'••na Yenı hız ve kudret k Ord Giraun. Tı 

tir. verece • S...un, UaJe. u, · tedbir abyor 
rebolu, Görele. Trabsoa" Rize1e. 

lranın ınilli tuuru b'lh Dönütt• bunlar• iJivetea Of " Romanya ziraat nezareti Ro • 
hl. ' 1 aqa -- -_.__ 

Df•h Pehlevi Hanetle. d ~ !=S~ünn~:1e~ne~1~•:u:tra~1=-~~ ..... ·~~~;!I manyamn Y&f meyva ihracatını d d rı evrın· . ba db' 1 1 e uyan ı ve canlandı ı 

1 
artbrmak içın zı le ır er a • 

aa d .. . . ranın bu a 1 1 
. ~~ .. ~ ?e muhım bir deiitiklik ıe _ Z a y i e r mıttır. 

çır •ıını anlanıaJc · · K ._ .. _____ ..;._~-~~~... Romanya ziraat nezareti tara • 
lranı ile bu .. .. ıçın &çarlann Zayi ve itibardan düşmüş 
nıak gunku lranı kartılaıtır- pasaport fından netredilen son •tatiıtiie 

ı· ve aradaki farkı ölçmek kif lıtanbul lran Ceneral komo- ıöre Romanyanın 1934 ıenesi mı· 
ıe ır. 1 

111 ekim ıahaıı S milyon hektar· 
Kaçarların d · .ı 1 zillrn evrın.ue, ran çö-

l . ~ ve parçalanma tehlikeleri 
eçınyordu. Bu ınüteredd' h 

dan k d · k ı ane-
b. en ı ör zevklerinden ~-k 
ırtey d·· ·· _, a Utunmemek · . düt ınu·· .... ı vazıyetıne 

'l' .. u. ıranı ua · l'k 
çetit dü .. .. Y•tı ı ve her 

tkunluk kaplam19tı Ş h' 
lerde bir takı . . · e ır-
iıtedikl . . m ıpıız aapıız valiler, 

k 
.. erını yapıyor ve halkı soy-

ma •çın her ı,. __ 

1 d 1 çareye "'-t vuruyor· 
ar ı. ran ·· be . . 
'b' h ııoçe lerı ııtedilderi 

gı ı ıreket ediyor ve lir kimıe 
onlara lcarıtarn d 

ıyor u. Kaçarların 
ıarayı ~ntrika ve fesat kavnaqı ol· 
mu9tu. lran ordusu. mutlak bira• 
cız içinde yüzüyordu. 

idare ıiıterni battan bata bo. 
zuktu. Bunun neticesi olarak 1-
ran iki kuvvetli rakibin pençe.ine 

loılu~·-dan ita kılman ve Ali As· 
•'"• 1 dan yukarıdır. 

ker oilu lsmail namına ait 0 an 
564 umumi ve 1397 buıuıi N.lu ve Eldeki tahminlere nazaran bu 

25 Ai to ıeneki m111r rekoltesi 450 bin va • 23 Şahrivar 1295 ve UI ı 
1916 tarihli pasaport bqka bir ıonu bulacaktır. Üç yüz elli bin 

1 k 1 v•Cl'on dahili iıtihlike ayrılacak kimaenin elinde ıörü ece o ursa -
kanuni takibat icra olunacaktır. ve mütebaki yüz bin vaıon ihraç 

'---•- k edilecektir. § Ticaret mektebi yü&KA ıımın· 

da tehadetname ile tebdil edil- Alman sigaret tütünleri 
mek üzere l 3 - 11 - 929 tari· Alman yada ıark tütünü ye· 
hinde aldıjım muvakkat veıikayı tiftirmek için yapılmakta olan tec· 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan rübelerin timdiye kadar müıpet 
eskisinin hükmü yoktur. Suphi bir netice vermediğini ve binaen· 

(2742) aleyh Almanyada yetittirilen ıi • 

§3785 numaralı sandalıma ait 
bahriye ve ehliyet v:arakalarımı 

zayi ettim. Yenilerini alacaiım· 
dan eskilerinin hükümleri yoktur. 
Sirkeci: Gümrük salonunda san
dalcı Safranbolulu Mehmet otla 

ıaret tütünlerinin hakiki tark tü
tünleri evsafını haiz bulunmaları 
mevzuu bahıolmıyacağından Al· 
manyada bu nevi tütünlerden i · 
mal edilen ıiıaretlere Alman tü • 
tünlerinin kanıtırılmadıiı bil • 

ineç veliahti Prens Güatav A· 
dolf. Hazretleri ve muhterem re • 
fikalan Prenses Mari Luiz ve keri· 
meleri Prenıeı lnrrit cenaplarile 
refakatlerinde lsveç Türkiye orta 
elçisi M. Boeman, veliaht Haz • 
retlerinin yaveri kumandan Veter 
ve Kont Poıae olduğu halde bu 
1abah tehrimizden lzmire hare· 
ket ebnit bulunacaklardır. 

Veliaht Hazretleri dün akşam 
vapura binmek üzere sefarethane· 
den ayrılmadan evvel, muharriri· 
mizi kabul ederek, Türkiyeyi zi • 
yaretleri hakkındaki intibalarmı 
söylemitlerd ir. 

Veliaht Hz.nln lntlbalar1 

lıveç veliahti Güstav Adolf 
Hazretleri intibalarmı fÖyle anlat· 
mıtlardrr: 

"- Ankarada ve lstanbulda 
şahsıma karşı gösterilen hüsnü 
kabulden fevkalde mütehassi~im. 
Yeni Türkiyeyi ve onu yaratan 
Gazisini yakından görmekle duy
duğum memnuniyet hadsizdir. 

"Bir asan atika meraklı8ı ol -

duğumdan memleketinizi bu hu 
susta da çok zengin bulduğumu 

memnuniyetle söyliyebiliıim. Her 
şeyin fevkinde eski abideleriniz 
ve camileriniz nazarı dikkatimi 
celp etti. Koleksiyonlanm ve e -
serleriniz her cihetçe çok mükem
mel muhafaza edilmiş ve fevkal
ade kıymetlidir. 

"Ankara, İstanbul ve Bursayı 
ziyaret etmekle yeni ve eski Tür
kiyeyi daha yakından görmüş ve 
mukayese etmiş oluyorum. Bu 
hususta gördüğüm muazzam te
rakki cidden hayretimi mucip ol
muştur.,, 

DUnkU ziyaretler 
Veliaht Hazretleri dün, tekrar 

müzeleri gezmiş ve öileden sonra 
Eyüpteki f sveç li.ıtik fabrikasına 
gitmiıtir. 

Veliaht Hazretleri buradan iz· 
mire, ıonra Halebe, oradan lra• 
na gideceklerdir. 

lıveç veliahti Hazretleri dün 
gitmeden evvel, lsveç ıefareti 

mensuplarına n:tan ve hediyeler 
da~ıtmıtbr. 

Çekler dün Pera 
takımını da yendiler 

Diln Çeklere bir sayı fark la yenilen Pera takımı ... 
Bohemianı takımı dün de Takıim ıtaclıncla Pera talumiyle kartıl8ftı. iki 

bılum da Mrt ve canb bir meç 7apb7ar. Neticede biri penalbdan olmak U... 
Peralılana yapblclan iki aayıya kartı Çekler üç aayı yaparak maçı kuanclıler. 

Dün duyduiumuza aöre ~ler iki maç yapmak üzere Ankara1a s"*-ls· 
lerdir, 

o 

cın 



~~§fii'Jl'll~ YARIN 
Dlaya Alevlealrs• 

lzmirde bir genç Uşakta 
..._ __ Çeviren : A. C. ----- Yazı rtu. sı : 16 

sevgilisini öldürdü 
Izmir, 7 (Husuıi) - Dün öile -

den evvel Dolaplıkuyuda Selim ağa 
sokağında 3 numaralı evde bir cina • 
yet olmuıtur, Leyla Hanım adında on 
bet yaıında bir kı:ı öldürülmü,tür. 
Katil Mehmet oilu Nihattır ve be • 
nüz on ıekiz yaıındadll". Cinayetin ıe
bebi kıskançlrkbr. Vaka ıöyle olmut· 
tur: 

Katil Nihat bundan üç ay evvel 
Leyla Hannnı kaçrnnıf ve kirletmiı

ti. Nihat, bunun üzerine tevkif olun
muı ve adliyeye verilmiıti, fakat kızla 
evleneceğini vadettiğinden tahliye e -
dilmiıti. 

Nihadın lıız kardeıi Leman ha -
nun, bu evlenmeye mani olmak iıti • 
yordu. Onun için Leyli Hannnı evden 
kovmuı ve Leyla Hanmı tekrar ken • 
di evine gibnittir. 

Bu üç ay içinde Nihat ile Leyla 
Hanım ara ııra görüıüyorlannıı. Son 
zamanlarda Leman Hanım; Leyli Ha
nnnın baıka biriyle evleneceğini kar-

Adana da 
Yol inşaatı faaliyetle 

devam ediyor 
Adana, - Eylulün on betinde bat

lıyan yol faaliyeti vilayetin her tara • 
fında devam etmektedir. Düne kadar 
Şar içinden aynlmıı olan dokuz bin 
mükellef ameleden §İmdiye kadar Mi
ıisle Ceyhan arasında çalıımak üzere 
yalnız yüz bir kiıi gönderilmiı ve dört 
bin kiti albpr lirayı vermek suretiyle 
yolda çahtmaktan kurtulmuıtur. 

Şara bağb köylerden iıe yolda ça· 
lıtmak için ayrılan dokuz bin kitiden 
yalnız beti gönderilmit ve bunlardan 
alb bini de yol parasını tamamiyle 
venniılerdir. 

Buna göre yirmi iki gün içinde yal
nız mükellef ameleden altını§ bin lira 
tahıil edilmiı ve yüz altı kiti yolda 
çalı,mağa gönderilmiı ve geriye 7894 
kiti kalmııtır. 

Bunlardan bir kıımı yaylalarda ve 
muhtelif kasabalarda bulunmaktadır -
lar. 

Muhaıebei hususiye müdürlüğü 

memurlan bu geri kalan mükellef a -
meleyi de ehemmiyetle aramaktadır. 

Kazalarda da faaliyet ayni tekilde 
devam etmektedir. 

Bir köylü cami yaptırdı 
Müradiye, (Huıuıi) - Muradiye, 

Maniıaya tabi büyükçe bir köydür. 
Burada günün mevzuunu yeni yapı -
lan bir cami teıkil etmektedir. 

Bu camii köyün ileri gelen adam -

deıi Nihada söylemi§ ve bundan çok 
hiddetlenen Nihat dün Dolaplıkuyu -
da kızın evine gitmif ,kendisiyle ıö -
rüımüttür. 

Leyla Hannn; böyle bir meıele ol· 
madığını ıöylemİtıe de Nihat inanma
mı§ ve aldığı haberin doğruluiunda 

ıarar etıniıtir. Münakaıanın tiddetlen· 
mesinden korkan Leyla Hanım, Fatma 
Hanonın evine iltica etmek iıtemi§, 

tam kapıdan içeri girdiği sO'ada Ni -
hat ta arkasından yelitmi§: 

- Dur ıana bir sözüm daha var! 
Diye bağırmrttır. Kız geri dönün

ce Nihat belinde bulunan bıçağını çek· 
mit ve kızın vücuduna aaplanuıtır. 

Leyla Hanım sol memeıi altında, 

sol büğründen ve sol kabasından aldı
ğı üç vahim yara yüzünden derhal öl· 
müıtür. 

Katil öğleden sonra Dolaplrkuyu 
civannda tutulmuıtur. Katil herıeyi 
olduğu gibi itiraf etmiıtir. 

Cinayet 
Alacak yüzünden bir 

köylü öldürüldü 
iz.mir, (Huıuıi) - Balçova ile 

Narlıdere arasında bir sebze bah -
çeıinde bir cinayet olmuıtur. Narlı -
dere köyünde oturan katırcı oğlu Ha
san ile oğlu lbrahim; köy civarında 
bulunan Sım oğlu kasap Muıtafanın 
sebze bahçesine gibniı ve pusuya ya
tarak kendisini beklemiılerdir. 

Sebze bahçesindeki çardak içinde 
bulunan Kaıap Muıtafa bir aralık çar· 
daktan çılanıı ve tekrar çardaia si -
rerken Hasan tarafından çifte ile a • 
teı edilmek suretiyle arkasından ve 
ıol tarafından yaralanmııtır. Kasap 
Muıtaf a aldığı yaranın tesiriyle yere 
dütmÜ§ ve kurtun kalbine geldiğinden 
de-hal ölmüıtür. Katil baba ile oğul 
vaka mahallinden kaçmııtır. 

Hadise tahkikatına adliye ve za -
bıtaca baılanmıı ve kısa bir zamanda 
katillerin kim olduklan anlafılmıı, i · 
kiıi de tqtuhnu,tur, · 

Tahkikata göre maktül Mustafa İ· 
le katırcı Hasanın ara11 bir alacak me

selesinden açıktır. Hatta ıon zaman -
larda kasap Muıtaf a alacağı olan pa
ra için mahkemeye müracat etıniı • 
tir. Bundan muiber olan Hasan; oğlu 
lbrahimi de yanına alarak cinayeti İf· 
lemiıtir. 

lanndan Yanyalı Mehmet Bey iıimli
bir zat yaptınnııtrr. Cami 17 bin lira
ya çıkmı§hr. 

japonyada çimento 
sanayiinin kontrolü 

"Japan \V eekly Chronicle,, ya,.. J tadan kaldırmak için, çimento sa -

zıyor: nayiini istihlak eıyaıı sanayii kon 
Japonya ticaret ve sanayi mü - trol kanununa tabi tutmanın za • 

Bir acemi için hiç bir §ey ifa- Japon tayyarelerinin h" 

Halkevİ şubeleri- de etmiyen bu İ§aretler, en son da nazarı dikkati celbedeD 
sistem bir dinleme aletinin otoma• adedinin çok fazla olma111 

DİD faaliyeti tik faaliyetinden hasıl olan iıaret· kemmel surette teşekkül 
Uıak 7 (Huıusi) _Şehrimiz Hal- lerdi ve hücuma maruz kalmak ü- duğu halde ilerlemeler, 91e 

kevinin "pek yakın bir maziye malik zere bir sahadaki kıtalara düfman rin bir saha üzerinde uç- • 
olmasına rağmen muhtelif sahalarda- tayyarelerinin yürüyüşlerini, sür • ğil, hatır ve hayale geldi 
ki çalışmaııı takdirle karıılanacak do - atlerini, istikametlerini ve irtifa- yükseklere çıkmı§ o)nıa 
recede iyidir. larını bildiriyordu. O kıtalar bu Japon tayyareleri gözle s·· . 

Halkevi binasında yapılan in13atla 
1. • • i•aretlere göre gelen dü§man hü· yecek ve vızıltıları kulakla sahnede bir balkon ve aes ı aınema ı· :r 

çin bir daire vücuda getirilmittir. cumuna kartı müdafaa tertibatı miyecek kadar yüksel<, 

Yakında •esli sinema gelerek hal - alıyorlardı. Dinleme aletleri yer . "f d ]ardı " metre ırtı a a uçuyor 
kımızın mühim bir ihtiyacına cevap altına ve çok derinliklere yerle§· Japon filosu, Rus müdaf.-

verilmit olacaktır. tirilmi§tİ. Yeryüzünde yalnız alet- na yerleıı.tirilen toplarının 
Ev ıubeleri arasında en fazla can· 1 • b l f b 1 :r 

erın oru arı ve le erruatı u u- yeceg""ı· bı"r 1·rtı.fadan Na blık gösteren spor şubesi ıpor klüp -
1 nuyordu. Fakat en ince dü§ünce- ı 

lerı.nı"n hareketlerini daima kolay aı • yaklaı::ıyordu Bu tayyare 
)ere binaen imal edilen fenni :r • hrmakta, onlara maddi hususlarda yar· · f · h. b" · ya t 

d. bı"r makı"nenı"n b·ııe ..ıımagv ı olma- zı eııı, ıç ır mama dım etmekte ve idmanları için cid ı o d 
etmeden, kuvvet ve ku r alaka göstermektedir. Atletizm, fut - <lığından bu dinleme aletleri de, . 

b01 ve sair sporlar her gün yapılmak· 1 hiç bir şey kaybemeden a· 
huparlörlerinde kulakla işiti en arka taraflarına hücum e 

ta ve faydalar elde edilmektedir. motör gürültülerine göre düşman J -• 
Bu ıubeye mensup avcılar da haf- Bu Japon tayyarelerin av--

tanın muayyen günlerinde uçar avla· tayyarelerinin vaziyetini tesbit e - dusunun en süratli ve en 
n yapmakta ve atıcılık sporuna kartı dilecek surette tertip olunmuştu. 

tayyareleriydi. Düınıan I 
gençleri teıvik etmektedirler. Şir:ıdi bu aletleri idare eden Rus 1 

be • nin bir kere gerisine var. - .il Güzel sanatlar ıu sıne mensup mühendisi de kulağiyle dinlediği ~ 
muıiki kolu arkadaılan her akıam ça· sonra buradanhavalanınak "' 

zaman: k "' ~ Jıımakta ve konserler için hazırlan - Rus tayyareleri tutulaca 
maktadırlar. Bu ıube, bedii zevklerin - "Hay Allah belasım versin! I d.I · 

ye atılma arı mene ı ınıt .~ 
artması ve ihtiyaçlann tatmini husu· Yüzlerce tayyare birden geliyor. k d ·1 b1-

ek tı. Tabii bu a ar ı er ıunda mühim hizmetler ıöstenn te- içlerinde pek büyükleri de var!,, k b" d 
Japon filoıunun artı ır 

dir. .d 1 k" .. h demekten kendisini alamamı§tı. r"ı do"nmeaı·ne ı·mka"n yoktU· Y enı en açı an utup ane ve neş -
riyat şubesi mütevazi ?htmasına de- Mühendis bunu söyledikten sonra vazifelerini bitirdikten tO~ 
vam ederek kütüphaneyi yeni battan cam levhaya göz attığı zaman tay- el•~ 

1 d 
dukları yerde Rus tayyar • 

tanzim ederek halkımızın okuma ve yarelerin muhtelif irtifa ar a uç- dı 
1 · • • k rafından mahvedilecekler • 

bilgi sahasındaki iler eyıtını arttmna • tuklarını biribirlerinden ayrı hu -
deki Japon tayyareleri tadır. lunduklarını ve şark ile cenubu 

içtimai yardım §Ubesi ciddi itlerle gelen bomba tayyarelerine ,-~ 
şarkiden gelmekte olduklannı m111., onların yapacakları ~ meşğul olarak fakir halkın dertleriyle :r 

uğra§makta ve onlann yaralarına de- görmüştü. Onun için, Naftaolar, tahribatı temin etmi§ ola 
va aramaktadır. Verime - Ndinsk ve bütün o sa-

Tem n ...__,,_.., ... ı ____ _.. __ ,,,,f-"tıa '""'"T _ __ ıvw-.ıı....: .....ı.. ..,;;t.-lı-.. -:! Je 

'b · ı bomba tayyareleri, o!I" 
etmekle meşğuldür. Mevsim İti any c tır ve hayale gelmiyecek kadar h~ 
bu 11.ubenin faaliyete geçerek iyi ve mu- h küçük tayyarelerin ma 

:r k müthi§ bir fırtına kopacağını ta • ıaye•ı"nde kurtularak geri vaffak temsiller vermesini bekleme • a 

teyiz. min eJmiıti. leceklerdi. Şu halde ön 

Halk dershaneleri ve kurslar şu - Japon tayyarelerine kumanda Japon tayyarecileri muh ~~J 
besi ikinci çalışma devresine giriyor. eden zabitin ahvali havaiyeye da- lümü göze aldırarak hareli"' 
Birinci çalı•ma devresinde elde edilen k · 1 1" t 1 " ir pek mü emme ma uma a mıf yorlardı ! 
verim bizi memnun edecek bir tekil· k B k l .. 

olması ]azımdı. Çün ü ay a godedir. Oç aylık sömestr devrinden 
ba lü civarında ve §arkında hava bir· sonra taze bir kuvvetle çalı§mağa ı-

lıyan bu §Ube bu devrede de muvaf - denbire açılıverdiği halde cenup 
fakiyetli neticeler alacağını ve bir çok taraflarında ve dağlarda kar fır· 
vatanda§lara okuma yazma öğretece • tınası hala devam ediyordu. 

ği tabiidir. Naftadardan hava hattı ile tam 
Köycüler §Ubesİ uaıh çalıımaıını 400 kilometre uzak olan Uurga 

temin için tetkiklerine devam etmek -
tedir. Çahıma programlannm icapla - tayyare karargahında dahi dinle-
nnı yapacağında ıüphe olmıyan hu me aletlerinin bulunduğu merkez
faaliyet §Ubemizin az zamanda iyi iı- den malumat alınmıştı. Fakat bu 
ler göceğini umuyoruz. haberler anlatılamıyan sehepler-

Hülasa: den dolayı Bara'a kadar vasıl o· 
Bir kültür müessesesi olan Uşak 

halkevi çalı§makta muhit ve merrileke- lamamıştı. Burada kar mütema -
le faydalı olmaktadır. Halkkevi reisi diyen yağıyordu ve tayyareciler 
Hakkı Doğan Beyin Ev faaliyeti hak - de galiba henüz uykuda idiler. 
kındaki fikir ve düıünceleri 'Ve çalıı - dan dolayı ihmal olunmuştu. 
ması takdire değer bir şekildedir. Her Ancak baş kumandanlığın bir su-
sube ile ihtimamlı bir surette meığul d h' f k b" • ali üzerine ora11 a ı, a at ır 
olma&I ve ihtiyaçlar hususunda ko - . k 1 
mite reiıleriyle görüşmeler yapması saat sonra hazırol vazıyete so u • 

faydalar getirmektedir.· muıtu. Fakat buna rağmen tay • 
Halkevinin çahıması ülkünün elde yarelerin hemen uçmasına imkan 

edilmesinde en esaslı bir amil olacak· yoktu. Çünkü körükörüne uçu§ 

lstanbul 4 üncü icra 

ğundan: .... ,; 
Bir alacağın temını ıtl•. 

mahçuz olup paraya çe'\'f 

karar verilen Gal~tada ~ ~ 
caddesinde Komıko hal' 
katta kartun f abrikasınd• • 

cut makine alat ve ede"•'' 

açık arttırma suretiyle •• / 

tır. Talip olanlar 11 - ıo 
tarihine müsadif perşelllı,e 
saat 9 dan 11 e kadar 

de hazır bulunacak ııı 
müracaatları ve fazla 

almak istiyenler 934 3l~Ji' 
dosyasına müracaatları 1 

nur. (2743) 

Yeni Neşriyat 

dürlüğü, istihlak eşya11 ıanayıı ruri olduğu kanaatindedir. 
br. için mevcut olan tertibata rağmen 

HükUmet memurları istihsali. - Tirede fuhuşla mücadele tayyarelerin, kalın kar bulutları 
kontrol kanununun ikinci mad -
deıini çimento sanayiine de tat • 
bik etmek kararını vermiştir. Bu -

nu müteakip fiatlerin indirilme • 
ıi için üçüncü maddenin tatbiki -

ne geçileceği bazı mahafilde söy • 
leniyor. Bir müddettenberi çi • 
mento müstahsilleri cemiyetinde, 
tevsi projesinin tehir edilmesi yü • 

zünden1 dahili bir ihtilaf vardır. 
Vakıa son zamanlarda bütün aza· 
)arın tevsi programlannı bir ıene 

daha tehir etmeleri ıartile bir an • 
laşma temin edilmiıse de vaziyet 

hila kat'i bir ıekil almamııtır. 

tın kontroliyle müstehlikin men • · · d arasından •ıv,-ılıp çıkması müm • 

ıısfl 
Mülkiye nıec~ 

Her ay muntazaman çı ' . ..d 
''42' ,,.... Mülkiye mecmuasının 

Ticaret müdürlüğü, bir taraf • 
tan fabrikaları tevsi etmek, diğer 
taraftan da iatihaalib azaltmak 

arzularının ğurduju tezadı or • 

faatini de himaye etmek lüzumu • 

nu hissetmektedir. Bugün çimen· 
tonun beher çuvalı 1,05 yendir ve 

bunun bir yene indirilmesi arzu e
diliyor. Sanayi kontrol komite

sinin gelecek içtimaında bu mese

lenin görüıülmesi muhtemeldir. 

M ?Wfi~T''' ... ''-•t•lftllNl•l•ttııııtttı1tı••••tı•Nt1ıııoııııııuo•ıı•t";.; 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Kara.Umrük Tramvay 

durağı No. 4 

............................... " ...... , .. '"""'". 

Tire, (Hususi) - Tıre Jan arma o J • 

kumandanlığına genç zabitlerden Ha- kün değildi. Bundan baıka O 

lit Arif Bey tayin edilmi§, iki gün ev· tayyarelerin, tehlikeye maruz ka
vel lstanbuldan gelerek vazifesine lan sahalardan vaki olacak talep 
baılamııtır. 

üzerine cenge atılmaları mukar -Yeni ıelmiı olmasına rağmen §İm-
diden inzibati sahada gösterdiği faa - rerdi. Rus cenerali Japonlara son 
liyet batında bekçi teıkilatının intiza· hareketlerinden elde ettiği tecrü-

ma konulması yer almıtbr. belere istinaden düşmanın ayni 
Kaza merkuinde son günlerde zamanda Urgaya da hücum etme· 

fuhuıla mücadele baılanıı§ ve gizli ev· sini hesaba katıyordu. 
ler kalmamaaı için lazım gelen terti - Bu esnada Baykal gölü civarın· 
bat ahnmııtır. 

Kaymakam Gafur Beyin bu hu - daki Rus tayyare toplarının ilk 
sustaki tedbirleri çok cezridir. Halkın mermileri başlamıştı. Ayni za
memnuniyeti sonsuzdur. manda en önde bulunan tayyare 

Belediye ıeçimi tabii seyri,le de -
vam etmektedir. Rey atımlannın ya - filoları da çarpışmak üzere bulu -
rın biteceği zannolurunaktadır. nuyorlardı. 

sı da çıkmııtır. . 
Profesör Mustafa Ş~~ 

f ısefet . 
(Claude Bernard) ın e iÇ•J,I. 
le batlıyan bu nüshanın. İ)',-' 

"M'll 1 • ıht kısmında: ı el enn. ·n.-" 
~1" u··n "Mitzche'nın l • -al oum , iJP"" 

. - . ) (lçt • 
(Organizmın gayesı ' ~· 

dım teıkilatı), hukuk ~ı~J1'1 ( 1 

ı~t:rikan hukuk telakkısı), 1<nİ"' ~ 
ı-.nkilınlr:rinin ~ht1lali), ('fa .,i'I' ']. 
mi bir nazar), (Hukuku e•~~ 
ketleri), iktısat ve mali~~) ( 1 
(Chiffre d' Affaire verı111• ' • 

t · aı bir muhas .. be), 1 çtnn 
prens=pleri), ( btJt'çlar ..,e 

Politik kıımında: (Sulb ~ 
aylık siyasi hareketler yası._.;; 

• e cdfP~ 
Okuyucularımıza tavsıY 

---------------------------------------------------------------~~~---------------------~~---------------------------~----



•• ru azor 

.· 

Kral Aleksandr Hz. nin ve M. Bartunun nasıl öldUrüldUklerln1 göster n temsili resim 

<Bq tarafı ı tncı aayıfada> J Iar ve umumi mahaller derhal 1 

ıa.llrk t •t · . kk kendiliklerir.den kapanmışlardır. 
,- o orı eıını muva aten 1 Ç d' . h ''k "" d k b 

nun bırnktıcı bo§luğu tecuurlc karıı-

1 mı§lardır. 
zırlar fevkalade mutecssir soru· 
nüyorlardı. M. Heryö dedi ki: 

.e al h""k· ~ k"l t ok sev ığı u um arını ay e-
1 n u umet, 'Leş ı a ı ı · · k • k 

5 
. . .ıd den Belgrat halkı e emmı açı ça anununun 4 ıncı mao c- . . . 

·"b' b göstermektedır. Sokaklarda hırı -
ı ıncc ayan ve me usan b' . 1 1 k .. .. b" k 
ler' · 11 . . ld .. ırıy e ağ ıyıa.ra goruşen ır ço 

ını te§rınıcvve e muş . . . 
t 1 d t 

. t' kımselere rasgclınmektedır. op anlıya avct e mış ır. 
ler, teşkilatı esasiye kanu - BELGRA IT AKI YABANCI 
42 ve 59 uncu maddeleri DEVLET MÜMESSİLLERiNiN 

1 ince yemin ed ceklerdir. T AZIYETI 
al Aleksandr, son nefe ini Belgrat, 10 (A.A.) - ··raı A-

' d n evveı ıoyledıgı ıon ve J,ho ... n cl .. ' . ... ölümii h:ıbel" alınır .a-

kelime §U olmuftur: lınmaz Belgrattaki bütün ecnebi 
• ugoslavyayı muhafaza edi • devlet mümessilleri hariciye ne

alın, millete bıraktığı en 
miras iftc hudur. 

aliy t hükGmeti h . , u mıraıa 
ı . ~almağa bütün Yugoslav 
ını davet eder.,, 

İkincı Piycr Hazret' inin ıki yıl 
önceki fotografı .. 

bucak kendini sevdirmişti ' 'C diğer ta
lcbclel'le ayni munmclcye maruz kalı-

FRANSIZ KABİNESiNiN 
BEY ANNAMESI 

Paris, 10 (A.A) - Kabine, bu
gün Fransanın her tarafında dıvar 
lara yapıştırılacak olnn, aşağıdaki 
beyannameyi kararlaştırmıştır: 

"Fransa hükumeti, Yugosl v 
milJetinin, F ransır. milletine karşı 
beslediği &adıkane muhabbeti, 

lam teyide geldiği bir suada vuru 

lan Yugoslavya Kralı Aleksandr' 
ın, faciayı katlini memlekete bil -
dirmekle müteeUimdir. 

Hükumet, milJetin de duygula-
rına tercüman olarak, Kraliçeye, 
Yugoslavya hükumetine ve ulu 
dost millete, Fransızların derin te
essürlerini arzeder. 

Kral Aleksandr'ın yanında, M. 

"Vaziyetteki fecaati t mamilc 
idrak etmcğe bile imkan yoktur.,, 

KRALIN CESEDi DUBROVNlK 
KRUVAZÖRILE NAKLEDILI· 

YOR 
Marsilya, 10 (A.A.) - M. 

Löbrön, M. Tardiyo ve M. Hcl'yo 
geldiler. 

Çol· mütecss:r olan M. Löbrön, 
M. Yeft\ç ile Yugoslav r.efirinc 
doğru ilerlemiş ve hükumetin ta
ziyetlerini b'ldinniştir. Sonra hep 
beraber belediyeye gitmitlerdir. 

Her iki ceet tahnit edilmiştir. 
Gayet cessur bir vaziyet muh • 

faza eden Kraliçe, bititik odada 
dua etmektedir. 

ALT ANAT NIY ABET1 
MECLJSJ 

lgrat, 10 (A.A.) _Kral A
!tdrın vasiyetnam ıi b 

zaretine gelerek hükum~tleri na
mına taziyede bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan hariciye nazır mu
avini M~ Yuriçiç Fransa masla
hatgüzarına M. Bartunun ölümün
den Yugoslavya hükumetinin ta
~iyetlerini bildirmiştir. 

YUGOSLAVY ADA MiLLi 1 
MATEM ALTI AY SÜRF.CEK 

Belgrat, 10 (A.A.) - Hiıklı
met milli matemin altı ay devamı· 
na karar vermiştir. Kral Alek
sandrın ölümü bütün meınleketc 
ilii.n için Yugoslavyf\nm her nok
tasındaki ve her mezhebe ait ki
liseler matem ç nları çalmakta
dırlar. 

şındım, saraydaki teşrifattan İ\rİ bi; 
hnyat geçirmekten dolayı seviniyor -
clu. 

Bartu da vurulup ölmüştür. ~'rleş 
tikleri bu feci matl"!m içerisinde 
her iki millet, kendiler:ni kalben 
ve fikren, her zamenltinden ziya -
de müttehit !•:ssedcccklerdir.11 

M. Löbrön, tarif edilm z bir 
teessürle taziyetlerini Kraliçeyt 
bild İrmiştir. 

Kralın cesedi , saat 16 da Dub· 
rovnik kruvazörüne naklcdilmit • 
lir. Dubrovnik, peşinde iki kruv • 
zör ve bir torpido muhribi filosu 
olduğu halde bugün hareket ed -
cektir. 

1 u s • 
.çı mıştır. V ıiy tnam 
P e çı· 
renı Pol, B şvekil U 

n zuno-
.uel rat valisi, muhafız ku-
anı Ccn r 1 Givkoviç ve .. 
~ mu-

'' a kralın ıeryavcri hazır bu-
,;.atl rdır. Kral Al k d . san r 

Pıer İnni rüşt vasıl olun-
f: adar niyabeti saltanat mec

Pren.s Pol Karacoeeviç, a
l ından ve eski nazırlardan 

nko 1 tanoviç ve valilerden 
>r Perovitiıi tayin etmekt • 
N' b · c ıy. eh saltanat meclisi -
rna ıc bınd vekal t etmek 

de unları göstermektedir: 
Pol Belgrat §ehri askeri 
ndanı C neral Tomic St -, , ~ •• an 
ıç ayandan Janin ve Pcro-
~yandan Z lts vekalet ede

rdır. 

YUGOSLAV MiLLETi 
tfl ELA KET KARŞISINDA 

JKÜNETJ MUHAFAZA 
EDlYOR 

]~rat, 10 (A.A.) - Kral A
jr'ın feci ölümü umumi bir 

'e derin bir matem uyandır
. Kralın bu kadar feci bir 

a öl~mü. bütün Yugoslavya-
cesız hır acı içinde bırak-

11dır. Bütün memleket ug
ı bu felaket içinde sükuneti 

bırakmamaktadır. Ha
l mr o]ınmar. bütün m~ğRza- l 

Krala yapılacak cenaze mera -
simini tespit için hususi bir komi • 
le teşkil cdilmistir. Hususi ve res -
mi bütün bin.al~r ve evler matem 
bayrağı çekmişlerdir. 

HALK, TEHLiKE VAZIYETl
N1N iLANINI BEKLiYOR 

Belgrat, 10 (A.A.) - Memle -
ket, sakindir, fakat halk arasın
da gittikce yayılan bir nefret 
duygusu v rdır. Bugün için mem· 
lekette "Tehlike vaziyeti,, nin 
ilanı bekleniyor. 

Yugoslavya ajansı §U tebliği 
neşrctmektedir: 

"Asker kıtalarının hareketi ve 
kısmi seferberlik hakkında ecnebi 
menbalardan çıkan bütün haber· 
leri en kat'i bir şekilde tekzibe 
mezunuz. Bu haberler bir takım 
gizli maksatlarla çıkarılmakta· 
dır.,, 

YENİ KRAL HAZRETLERi, 
ÇALIŞKAN BiR TAL EBEYDİ 

Londra 10 (A.A.} - Kollejde ge
çirdi i lmıa müdd,.t zaıfındn cenç ı 

Yucoıılnvya prensi Piycr, yüksek ıe - ı 
viyc ine rncmcn ıade ' 'nziycti ile ça -

Prens, lngiliz usulü futbol oyna -

mnğı öğrcnmitti ve spor hoc, sı ondıı, 

müst kbcl bir iyi oyuncu isid dı go • 
ruyordu. 

Prens, ç<ılışknn bir talebe idi. 
Mektep nı·kadaşlnrı ve hocaları o -

!!:u:::::ıa: :::::::::::::::::::: 
=.·!. u :: ugos avya ev- H 

jj eti nasıl kuruldu?jj 
:: ı: 

g On dördüncü saylfamczda :i .. .. .. .. 
:: okuyunuz :: :: :r 
i::: :::: :: : : : :: : : : : : : :: ::::::: ::::: :: :: : : :::::: : : : :: :i ! 

imza: Doumerg 

Fransa hükumet:, ordu, donan
ma ve hava kuvvetlerinin bir , y 
müddetle matem tutmalarını cm -
retmi tir. 

M. Bnrtuya milli cenaze mera
simi yapılacaktır. 

M. Dumerg Yugoslavya Barıvc
l<iline, Fransanın clcm:ni bildir -
miştir. 

HERYONUN SÖZLERi 
Kabine içtimaı dağılırken, n 

.S•RBİYA 
MONTENE0llo 

-· 

Yugo lavyanm coğrafi vaziyeti.. 

M. Pie tri Kralın cesedi ile gİ· 
<lecek ve Mareşal Peten i1c ber • 
her Fransayı temsil edecektir. 

Kraliçe, snal 19 dn M. Löbrön 
ile beraber Parisc hareket ctmi!· 
tir. Oradn Kral Piyerle buluta • 
coldır. 

KRALiÇE HAZRETLERiNE 
SUtKAST HABERi NASIL 

VERiLDi? 
Bczanson, 10 (A.A.) - Krali· 

cc Mal'i, Doubs valisi M. Pcrelli 
Dellnroca ile karşılaştığı znman, 
suikasttan henüz haberi yoktu. 
Vali , kendisini birdenbire h ber
dar ctmcği muvafık cörmedi. 
Trene bindi ve yolda yavaı yava9, 
kraliçeye kara haberi bildirdi. 

Marsilya, 10 (A.A.) - Yugos· 
lavya Kraliçesi, saat 5 te huıusi 
trenle buraya gelmiştir. İstasyon
da, kendisini bahriye na~ırı, as· 
kcri, bahri ve sivil crkô.n kar9ıla
mışlardır. 

Siyahlar giyen kraliçe, teessür• 
den bitkin bir he ide idi. Yanında 
Madam Heriyo bulunuyordu. 
Trenden iner inmez, doğruca kr • 
lın yntmnkt olclu(iu vilayet kona• 

(LllUrn a~ır ı~ı ~c\lriıılt) 





Şövalye 
• ... =======' 
ey F ransisle 
Evlenecekmiş! 

Moriı Şövalye, bir zamandan· 
ri evli de~ildir. Onun aile ha· 
tına bir tur]ü ahtamadıgı, artık 
t't olarak bekar kalmıya karar 
difi son zamanlarda ıık ıık 
lenilmi!, kendisi de bu ıözle· 

teyit eder bir vaziyet almıttı. 
Hcılbuki, gelen yeni haberler, 

un tekrar evlenmege karar ver· 
ii §eklindedir. Bu aefer de hay· 
me,hur yıldızlardan biri ile ev· 
ecegini muhakkak ıayanlar 

Bu yıldız, lıtanbulda bir 
filmini gördugumüz Key f ran 
r. Onun bir filmi, geçen • 

"Bir gönül böyle avlandı!,, iı • 
altında göıterildi. 

Key Franaıa 
~ey Franıiı, ıon aünlerd N' 

1 M·~ e11e 
• onı valye, onu iıtaı-

da lca11rladı. Bunda evlenm 
~elalet edecek bir tey yok e· 
ın, it bu kadarla kalmadı, ş·::: 

Je on · t · 0 
! u op u. Dudaiından c;. 

Bu CSpuf, evleneceklerine bir i . 
t olarak, derhal d"rt b' 

b"ld' 'im o ır tara • 
ı ın iıtir E 1 1 . . . v enme erının 

ı '.•kında, Niıte yapılacağı 
enıyor! 

120,000 Sterlini 
in ·ı ıı terede, Cenubi Af 'ka 
tany . rı yı 

a .•mparatorluğuna kazan
Seııl Rodıu h 

bir film . n ayatı hakkın-
ııtır. ~enı_ımeıi kararlath· 
alaca u fjlmde baı rolü ki
in b" ikı, daha belli degildir. 

ır ıanu C b• Af çnrilecekti , enu ı rika-
r. 

Diler taraftan 1 . , nıılterede ya-
ur kararlaıtırılan bır fılm de 

Kraliçeai Meri Stuartı~ 
ln:tmı 'IÖlteren bir filmdir. Kay 
lltilimb bu iki filmin, 120.000 

mal olacajı tahmin ec:lıli· 

Mey Vestin Cazibesine Tutkun: 
Kari Grant 

Bu Muhteşem Kadına 
-- ı-.-

Aşık O/Jul 
Karı, koca iki yıldız aruındaki 1 ri Grant, bu mektupta Mey Veıte 

bir hi.diıe, hararetli dedikodu • tiddteli atkından bahıediyor, "ıe· 
lara yol açtı. Vörciniya Çerrille nin cazibene mukavemet edebile • 
Kari Granl, daha bir ıene evvel cek erkek yoktur,, diyormut. Bu 
evlenmitlerdi. Fakat, aoq ıün • arada birlikte film çevirdikleri 
lerde genç kadın, ıenç kocuını tatlı günlerin h'ç hatırından çık · 
bırakıp annesinin evine kaçtı! madığını anlatıyor, mektupları · 

Bunun ıebebi nedir?. Ne ola· nı cevapıız bıraktıiı için ıitem e · 
bilir? .. .Dört bir taraftan arqtır· diyormuı ...... Bu mektup ele ge · 
malar yapıldı. iki taraf ta ıuau • çince, fırtına kopmut ve kadın. 
yordu. Pek yakından tanıttık • annesinin yanına kaçmıf ..... 
ları kimıelere de ancak "birbiri • 
mizle anlaıamıyoruz !, demekle 
iktifa ediyorlardı. fakat, on • 
ların ıuımaıına rağmen çok geç • 
meden ıonauz dedikodulara yol 
açan bir teY duyuldu. 

Kaı-i Grantin, ince ve küçiik 
bir güzel olan Vörciniya Çerrile 
endamlı ve dolgun vücutlü Mey 
Veıti, aradaki yaf farkını gözet· 
mekıizin tercih ettiii neticesine 
varılmaktadır. Diier taraftan Kari Grant, "Ben bir melek de· 

iilim ! ,, filminde eı olduğu Mey 
Veıte, çıldıraııya atık olmuı, bu 
aletli ve teairli kadın, delikanlı
ya karıııoı unutturmuş. Kocası· 

nın kendiıini ihmal ettiğinin far· 
kına varan Vörciniya Çerril, o • 
nun hareketlerini gizliden gizli • 
ye tetkike baı!amıı ve nihayet, 
yazı Okyanoıun dalgaları araıın· 
da, bir adada geçiren muhteşem 
kadın yazdığı b\r mektubu ele 
geçirmiş. Açmıı, okunıuş ve 
mülhit bir kııkançlık duymuı. Ka· 

Mey Veıtin de hatka tipte erkek • 
lerden nefret etmemekle beraber, 
eımer ve uzun boylu erkeklerden 
daha ziyade hoılandıiını ıöyleme 
ıı itibari)·le, yakında bir boıan· 
ma ve hir evlenme not edilecejine 
kuvvetle ihtimal veriliyor. Bir 
taraftan da Mey Veıtin kendiıiy· 
le t:vlenmek üzere boıanmayı iı· 
temediği, çok iyi kalpli bir ka· 
dın olduğu için, endi yüzünden 
böyle bir vaziyet ortaya çıkmuı • 
na razı olmadılı, hattl alclıiı 

Kari Grant ve Mey Veat, Sevl9lyorlar 1 

m k\upları da bu &ebcp\e cevap • ı canm ara&ını bulmak mak•adiy 
ıız bıraktığı ileri ıürülüyor. Ü,s • harekele geçtiği de rivayetler a 
telik, Mey V eatin, ıenç karı ko • raaındadır ! - - - - -- - - -- - - .. 

~----Bir Yıldızın Meşhur Seyahatil 
Marilin Miller, Amerikalı bir 

yıldızdır. Genç ve ıi.ızel bir ka· 
dındır. Önce dansözdü. Sonra 
operet artiıti oldu. Şimdi de film 
yıldızı! 

Marilin Miller, ıon hafta içeri· 
ıinde Nevyorkta Çeıter O'Briyen 
iıminde bir danıörle evlendi. Bu 
onun üçüncü evlenmesidir. Ken • 
diıine koca olarak ıeçtiği erkeğin 

Marlen Ditrihle birlikte "Kızıl 
Çariçe,, filminde oynıyan Con Da· 
vit Loc, "Paramunt,, ıirketi heaa· 
hına yedi ıene ç.alıtacakbr. Bu 
huıuıtaki mukavele hazırlanmıt 

ve aon ıünlerde imzalanmıttır · 

Con Davit Loc, evvelce avukat· 
tı. Fakat hukuk tahıili görürken, 
ne avukat, ne müddeiumumi, ne 
müstantik, ne de hikim olmak 
niyetindeydi. Tahıil ııraıında 
fırsat buldukça yıldızların haya • 
hna ait yazılar okuyan, odaıını 
yıldız reıimleriyle ıüıliyen deli • 
kanlı, içinde yıldız olmak arzu • 
ıunu beıliyordu. Talebe, dip • 
lomasmı aldı, avukat olarak ça • 
lıtmaia baıladı. Arzmu ıönme • 
di. Bilikiı, zaman zaman bü • 
yüyen bir alev halinde, içinde 
yer tuttu. 

Günün birinde, kat'i kararını 
verdi. Ankatlrk ıahaımdan çe· 
kildi. Aileai, Amerikantn ta • 
nınmıı ailelerindendir. Onun, 
meıleiini bırakarak neticeai ne 
olacatı keıtirilemiyen bir tecrü • 
beye ıiriımeıini boı ıörmediler .• 

)"&kıtıklı bir delikanlı olduiu ıöy· ( 1914 ıeneıindc, Londranrn en 
)eniyor! buyuk tiyatrolarından birinde, bir 

Marilin Miller, bet yatında İ· revüde bat rolde ıörundu. Li Şu· 
ken ıahneye çıkmııtır. Dansöz bert iıminde bir tiyatro direktörü, 
olarak, İngiltere, Almanya ve İı· ona hayran kaldı. Hemen çekip 
panyada uzun müddet aahnede aldı. Kendi tiyatroıunda oynat· 
görünmüıtür. Bu ıırada "Miı tı. Danı, revü, operet! ... "Vinter 
Suıarplum,, iımiyle dola91yordu.. Garden,, de oynarken ıöhreti ar • 
Bu iımi sonradan beienmemiı, de tan artiıt, "Haımetlu Atk Haz • 
ğiıtirmiıtir ! retleri,, filminde rol almak imki • 

Vazıeçirmek teıebbüıleri, bütün 
fara.-lanna raimen, netice.iz 
kaldı. Genç ankat, yıldızlar &• 

ruına karııtı. 

Yıldızlar arasına kanıır karıı· 
maz, dikkat uyandırdı. Vaziyet, 
müıaitti. Bir çok heveıli ıenç, 
bin bir türlü ıüçlükle kartılatır ... 
Kendiıi, onlar aibi ıüçlük çek· 
medi. Çok ıeçmeden "Para· 
munt,, ıirketi hesabına ilk film 
tecrübeıini yaptı. Filmi bitirdik • 
ten ıonra, ıirketle aralanncla ih • 
tili.f çıktı. Oradan ayrıldı, "Rad • 
yo,, ya geçti. Derken, "Kızıl 
Çariçe,, de ona rol verilmeıi mu • 
vafık olacaiı dütünüldü. Rol 
teklif edildi. Kabul cevabınm 
verilmeıi ıecikmedi. Tekrar "Pa· 
ramunt,, a dönen Con Davit Loc, 
Marlen Ditrihle birlikte oynadı .. 
Beyenildi .• 
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nını bulur bulmaz parladı, bir 
denbire methur yıldızlardan bi 
oldu! 

ilk evlenitinde, kocaaı Fr 
Karter iıminde bir aktördu. Bu 
dam ölünce, Cak Pikfort iımin 
biriıinin karıaı oldu. Bu iki 
kocaıından çok geçmeden bota 
dı. 1930 aeneainde Maykel F 
mer iıminde zenıin bir Londra 
ıonra da film artiıtlerinden D 
Alvarado ile nitanlandı. Bir ni 
tan bozulunca, bir bqka nit 
Evlenme ile ıonunu bulmıyan 
,anlanmalar ! 

Marilin Millerin 1932 ıeneai 
de "Bremen,, vapuriyle Amerik 
dan lngiltereye yaptıiı ıeyah 
methurdur. Yıldız, o vapurla 1 
giltereye gidecek olan bir doet 
tetyie ıelmitti. T etJie ıelenle 
rin vapurdan çıkmaları için çalı 
nan düdüğün ıeıini iıitmiy 
kadar, vedalaıma ile meııulmia 
Vapur hareket etmit ve tuarlan 
mıyan ıeyahat, bir emrivaki ol 
muı! 

Kedi Pençesi I 
Harold Loyd, çmrdili yeni fi 

mi tekmillemiıtir. "Lui,, nin 
muvaffak filmi oldupndan bah 
ıedilen bu filmin ilmi, "Kedi pe 
çeai,, diri 

Bir zamanlar, iıat iaıte film ç 
viren Lui, ıon ıenelerde eık' 

kadar ıık faaliyet ıöıtermiyord 

Şimdi birbiri arkası ııra bir 

film çevirmeie buırlanclıir 

itte, bu filmde beyenilitinin 
ntrliceıi olarak ta, ıon aünlerde 
yerli ıenelik bir mukaveleye imsa 

atıp uzunca bir müddet için mev· j 
kfoti aatlamlaıtırmıfbr ! Meri Karlayl 1 ediliyor! 



EddilJQl 

FTugf Hanın ehemmi
qetli bir konferansı 

Firdevsi,Şelınamegi MalımuduGaznevinin 
emrile mi, yoksa kendi dileği ve 

teşebbüsüile mi yazdı ? 
İran Başvekili Fruği Han, İra· lünü açık tutmasını ıöyler. Hiç bir 

nm tanınmış edip ve müverrihle- veçhile ukala bir bilgin olmıyan 
rindendir. Fnıği Han, memleke- fair, keskin zekiıının kıvılcımla· 
tinde şair Firdevst hakkında bazı 
konf eransla.r vermiştir, bu konf e
ra.nslarda ileriye süıiilen düşünce, 
şehnamenin yazılış sebebi hak
kmda şimdiye kadar söylenilenle
re uymuyor. 

lbrahim Hoyi Bey bu kohfe
ransr, edebiyat karilerini şehna
menin naml ve niçin yazıldığı yo
lmıda ortaya konulan bu mütale
adan da haberdar etmek Ü7.ere ic
mal etmiştir. 

İbrahim Hoy1 Bey diyor ki: 
lranm en büyük dahi tairi Tuılu 

Firdeninin bininci yıl dönümünü 
'bütün dünya matbuatı ve münev• 
verleri derin bir öz,nçle kutlular 
Te terefine enıin aayıılarla ihti· 
faller y~parken, hiç füpheaiz ki 
lruı uluıunun öz kan kardeti 
Türk matbuat Te müneTTerleri bu 
bayramla daha yakmdan alakalı 
oldular. 

Çünkü koca Firdevıinin canı

landırdığı kahramanlar araıında 
dünya durdukça yqryacak Key -
butrev ve Zi.lojlu Rüıtem gibi ulu 
TürlfHakanı ~traıyq 'da 'fil'Mlr. 

!randa Firdevsi'nin makberesine bir 
heykel konulınuıtur, bu heykelin !
randan gelen fotoğrafım koyuyoruz .. 

rmı birer ironie teklinde eserinde 
.-•11i1tiwir. M11 ılaı 

Peyi maslahat meclis arastend 
Nişestend güftend berhastend 
Tercümesi: iş görmek için top· 

landılar. Oturdular, konuıtular 
kalktılar ... 

SAN "ATLA J;i. 
;51fc:o--- -----=-W ,,.2 - - --::::y:+:»:: 

!& c/i4iüti4 - ,,_., ~ ~ ~ ...... 
Raşit Rıza 
Tiyatrosunda 

Raıit Rıza Beyin lctkil ettiği 

yeni temsil heyeti, ilk olarak ha· 
zırladığı iki piyesi evvelki akıam 
Saray ıinemaıında sahneye koy· 
du. Bunların birisinin adı "He· 
defsiz buseler,, ötekisinin adı 

Üstat 
ve 

Halit Ziy 
eserleri .. 

- Hepsinden acı kitabının neşri dola 

"Bey atladı!,, dır. 

Hedefıiz buseler, Franıız ti • 
yatro muharrirlerinden Andre Bi· 

Sühulet kütüphaneai, itina ve 
zevkle hazırlanmıı kitaplarından 
birini daha çıkardı: "Hepsinden 
acı.,, Edebiyatı Cedide üstadı Uş
taki zade Halit Ziyanın küçük 
hikiyeJerinden yeni bir derleme 
daha .•• rabo'nun Baiıera perduı isimli e-

serinden M. Feri dun bey tarafın· Bu güzel fırıattan faydalanarak 
büyük üıtat hakkındaki fikirleridan adapte edilmiıtir. ikinci e• 
mi söylemeyi bir zevk bilirim: serin nereden alındığı, kimin ese• 

Daha geçenlerdeki tenkitlerin· 
ri olduğu ilanlarda yazılı deiil· den birinde, günümüzün en ol • 

dir. gun naıiri Falih Rıfkıyı atılgan, 
"Hedefsiz buseler,, bir hiı ko· atetli, bilmem falan - bir çocuğa 

medyasıdır. lnanmıyan adamın benzeten üstadın, eline aldığı 
azabı, bu esere mevzu yapılmıttır. ilk oyuncağı tetkik eden ve teces
Eaerin kahramanı Hadi, her ıeyin ıüıünden baıka hiç bir ha11ası bu 
kötü, herkesin yalancı, olduiunu, tetkiki eınasmda tebarüz edemi • 
insanların birbirlerine en ıamimi yen bir çocuk gibi vakalarını ve 

kahramanlarını bütün zahiri ve göründükleri zamanlarda bile al· 
fantezi teferruatile bir taıvir edi· 

dattıkları dütüncesini kendisine 
ti veya guya bir tahlil editi var 

kale yapıp bu karanlık havanın ki: Bu kadar lüzumsuz süs 
içinde beılenen bir adamdır. tafsilatı dudakta bir gülümseme 

Dütünce teklini kendi hayatı • uyanmadan okumak, bütün say• 
na da tatbik ederek, küçük gün • gıya rağmen, hemen hemen im· 
lük hadiselere hususi manalar kinıız bir ıey .. 
vererek, hayal kuvvetin iıleterek "Atkı memnu,, unda "Behire,, 
kendi kendisini betbaht etmiştir.. nİP karyol.adan aa.rkan ayajınnı 

Bu adamın kaf uındaki sabit lisanı hal ile neler söylediğini zan• 
fikir ıudur: Yirmi iki yaıına ge- nederim birkaç sayıfaya zor sığ • 
ı._ IJMI, it' e~"'1ı1:'•N.\a..t"'M.dı. dıran üstadın kalemindeki kımıl· 
rısı kendisıni a atmıttır, 

en yakın dostu ve ticaret hayatın
da ortağı Nihadındır. 

Hadi alııılmıı hayatı bozma • 
mak, rezalet çıkmasına meydan 

doğru hayata atıldıjı 
ren batlıyan yaıayıtıdlf• 

Nesil farkı, teraldÖ 
kadar meydanda: Ha 
buldan ayrılınca biti 
Bozkıra girerken ö 
ermit gibi ıusuyor, e 
ve manasını kaybediya' 
bizim için asıl hayat, 
ülkü o zaman batlıyot• 

Cemil, bütün o roma 
bezene anlatılmıt me 
ve hulyasına bir sayıfa 
len ve yafaran gözlel'İ 
larla parhyan bir genÇ 
rak birinci ıayıf ada 
roman batlasaydı ro 
sanıyorum ... 

Bir çırpıda içimdell 
len ve kalemimden 
fikirleri yazıverdiktell 
nu ilave etmeliyim ki: 

Şimdi anlıyorum: 

ler, biraz edebiyattall 
baıhyanlar, hazan b" 

Şair, ıehnamesinde lranı yükselt· 

tifi ıibi, Turanı ve Turan hakanı· 
nı da sayıılarla anar. Nitekim 
bir lran tehzadeaini akranından 
iiltÜn göıtermek iıteyince: 

Nejad ez dü ıeh bud on nikpek 
Zi Efruiyabu Zi Kivilıü key 

Beytindeki incelik 
lao!tur. 

ne kadar vermemek ve bilha11a tanıdıklar 

,_,ile ....... IHC!I n~i 

tenkit satırı çok görülmez sanı• lar; Çünkü, bu edebi 
rım; evet, ne kahraman hamlet, lıları, vaktiyle herk 
ne esir f.tper, ne ıu ne bu .. Behi- mizden fazla onlara h 
renin karyoladan sarkan ayalı lar, onlara adeta m .. 
kadar belagatli ve uzun konuta· lerdi. Fakat ıonra o 
bilmiş değillerdir. rinden batlıyarak sel 

T ercümeai: Onun soyu iki ıah· 
«landır. Biri Efruiyab biri Key· 
ka.taüdür. 

Bugüne kadar gelen Feridun 
hlklyesinin en ıailam veaikaıını 

'da ıene Firdevside buluruz. 
Şehname, tamamlandığı gün· 

Clen beri ebediyete hak olmuf ve 
yalnız bir ulusun malı olmakla 
kalmayıp bütün insaniyetin de 

malı olmuıtur. Eserinde milli 
~eıtanlan .1öylemeği kendine en 

yüce ülkü ~dinen büyük !aİr ay • 
ni zamanda ıehnamesinde iyiliğe, 
C:loinıluğa ve baysala büyük yer· 
]er ayırmıttır. 

Şehnameyi iyi anlı yanlar, ıai -
rin haysiyet ve yurt sevgisiyle bir· 
Jikle, inıanlık sevgisini de adeta 
bat döndürücü bir çeviklikle o· 
kurlara qıladıiını aörürler. 

Firdevainin hakiki hayatına da· 
ir bildiklerimiz ne kadar yazık ki 
efıanelerden batka bir teye da • 
yanmıyor • Şehnamenin yazı • 
lııında biricik amilin Gazneli 
Sultan Mahmul olduğunu söyler • 
ler; fakat bunun aksini ortaya 
koyuyor. 

Bununla geraber büyük ve 
kahraman Türk hükümdarı Sul • 
tan Mahmut Gaznevinin ilmi, ede· 
biyatı koruma hususunda ve F ari· 
ıiyi .Arapçaya tercihte gösterdiği 

bağlantı apaçıktır. 

Firdevıinin ahli.k türeleri çok 
kuVYetlidir. Her türlü felaket, 
nelcpet kart11ında yılmamayı ve 
İDlanm kendi.sini daima ten, ıön-

lranda Arap iıtilisınc:lan son
ra, ötede beride dağınık bir hal· 
de bulunan İran milli mefahir 
ve edebiyatını toplayıp, tasnif et· 
mek fikrini ilk ortaya atan Saman 
oğulları hanedanı olmuftur • 
Rudegi ve Dakiki gibi tanınmıt 
bir çok ıairler, bu ıahların saray 
tairliğini yapıyorlardı. Dakiki' -
nin ıehnameden Keıtaıip ve Erca· 
sibe dair bin beyit yazmıt oldu· 
ğunu anlatırken Firdevıi fÖyle 
der: 
Yeki name bud ez gehi bostan 
Feravan bu dü cnderu dastan 
Perakende der desti her mubicli 
Ez u behrei bürde her buhredi 

Tercümesi: Eıki zamandan 
kalma bir kitap vardı. Onda du· 
tanlar boldu. Bu daıtanlar mubit 
(ilimler) ellerinde dainık bir ıu· 
rette idi. Her aklı olan onlardan 
iıtifade ederlerdi. 

Ve ıene, Saman oiullarının 
bu daıtanları toplattıklarını ve 
Dakiki iıminde bir ıenç tairin çı• 
kıp bunları manzum olarak yaza• 
bileceiini aöylediiini bildirir. Fa· . 
kat Dakiki pek ıenç yaıında iken 
katledilince, henüz yeni bat1.n· 
mıı olan tehname iti akim kalır. 
Firdevsinin bunu haber aldıtını 
ve evvelce toplanan dastanlar kül 
liyahnı elde edip ıehnameyi yaz· 
mayı tuarladıiım tu mısralarda 
okuyoruz: 
Ki in nameyi rast pişaverem 
Zi defter be güftar hişavercm 

f br•hlm hoyl 

Devamı 18 oci Si} ıfanıo 3 üocu sutunuda 

arasında dedikodu mevzuu olma· 
mak için ıea çıkarmamış, fakat ev 
hayatını ıe11izce cehenneme çe • 

virmittir. 

Bu arada dütüriceıini, tek ke
lime söylemeden, hareketleriyle, 

hayatiyle, inanıılariyle kıza da 
telkin etmiştir. Artık o da kendi· 
sinin Hadinin deiil, aile doıtu 
Nihadın çocuğu olduğu kanaatin· 
dedir. Bu kanaatledir ki ıünün 
birinde reımt babaıiyle ıon bir 
kavıadan ıonra kendisinin haki • 
ki babası olduğunu zannettiği Ni • 

hadm evine kaçıyor. 

Hadi yanlıt düıünüyor, karısı 
kendiıini aldatmamııtır, çocuk 
Nihadın değildir, kendisinindir. 

Hadi ve kızı bu hakikati öire • 
nince senelerdenberi içinde yqa • 
mağa ahıtıkları havanın bozul• 
muı kartııında yadırıayorlar; 
senelerce birbirine dütman yatı • 
yan iki kiti . birbirlerini sevmek 
istiyorlar; fakat bu artık mümkün 
müdür? 

Eıerin ilk ıahnelerinde vaka -
nın yürümesine pek te hizmeti 
dokunmıyan konutmalar, ıeyirci • 
leri biraz sıkar gibi oldu, fakat i • 
kinci perdeden ıonra eıer, nevı 

dahilinde, güzelleıti. 

Hedefsiz buseler, kendi nevi 
içinde güzel bir eaerdir, ancak e· 
ıaalı bir makastan ıeçmeai, eıeri 
daha derli toplu ve daha güzel ya• 
pardı. 

Hiı komediıi, Ratit Rıza Beyin 
tam bir ehliyet ve muvaff akiyetle 

Sonra; 0 meıhur Mai siyah.. meaini bilince, onlan 
Yabancı kelimeleri Türkçeye ve- fileliklerini keıfedi 
ya hepli birden F ranıızcaya ter • serler kartısında ha 
cüme edilince bir çakıl yağmuru· vect duyarak ıeçirdi 
na, bir dolu sağnağına dönen o lara acmıyorlar ve k 
"Baranı elmas,, lı mai siyah .. Ah· rine kızacak yerde hif 
met Cemilin gülünç olmıyan, cid· yazıcıya, üıtada 
diyetle ele alınabilecek olan ha - ve bütün acılarını bü 
yatı, aııl o lstanbuldan ayrıldığı• tenkitlerine koyuyor 
çiy ve çarpık hulyadan sert ve Behçet 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oynıyacaiı jaıvdir. Değerli sanat· ! ler. 

Bu gençlerin h 
için, en iyi duypl 
kiyet dilerim. Bu .. 
lik ite yeni bathyaa 
için elbette kabahat 
bii haldir; netekim • 
işe baılamak ta Rafİ& 
için kabahat delildir· 

karımızı aenelerdenberi bu piyes· 
te olduğu gibi kendi havası için· 
de görüp alkıılamak fırsatını ka· 
zanamamıttık. Evvelki gece bu 
imkinı bulduk. 

Ratit Rıza Beyi sahnede ve 
muvaffak görmek benim için e • 
hemmiyetli bir zevktir. 

Babasını tayinde güçlük çe • 
ken kız rolünde Şaziye H. cidden 
muvaffakiyetliydi. Ailenin en 
yakın dostu Nihat JI. rolünü Hü· 
ıeyin Kemal B. iyi oynadı. 

Bu üç ıanatki.rın bulundukları 
sahneler, insana birinci sınıf bir 
tiyatro heyetinin muvaff akiyetli 
bir temsili karıııında bulunduğu· 
nu ilk bakııta anlatıyordu; fakat 
heyetin öteki uzuvlariyle kartıla· 
ııldığı zaman iptidailik ve acemi· 
lik kendini tiddetle hiasettiriyor· 
du. 

Hedefıiz buseler piyesinde ad· 
)arını aaydıiım sanatkarlardan 
bqka tunların rolleri var: 

Lebibe Ratit Rıza, Enise, Se- • 
niye, Şayeste, Leman Ekrem Ha • 
nımlar, Necati, Ziya, Zühtü Bey • 

Bir tiyatro hey~ 
güçlüğünü kim bi .• 
Rıza Beyin girdiği ı9UI 
ğü karı111nda ben ur 
dm ceıareti bana ha 
bir takdir duygusu •• 

"Bey atladı!,, k 
lince: 

Uanlarda bir ıeY 
simler de Türk isıni 
bilmed1jim bu eıer, "· 
. . 1 . . d n biti hf pıvea erımız e ı 
adı "Kokona uyuyor
harriri meıhur Ged" •• 
rosunun kunılm"sı ıt 
)ardan Ali Beydir. 

Halid~ Hanım. 

ve Hadi Beyler bu • 
· · · · k ed'ı• ~ mınımım om , 

Refdl, 



Yeni bir Alman donanmasına doğru •• 
donamnaımda bazı 

gemilerinin kadro bari· 
aıma ve yeniden harp 
inıaıına karar veilmit -

y muahedeıi mucibince 
rp ıemileri hi~ bir za • 
in tondan fazla inta e -
i halde Fransızlar yeni -
an bir Alman barp ıe -
unker<ıue,, aiıtemi koca 
İntaaiy le cevap vermek· 
durmazlarken timdi bu 
an deniz in,aatlnı kimbi· 
•rtılıyacaklardır? 
ekeden ıonra Alman 
in elinde küçük filoti· 

olmak üzere ite yan. 
harp gemisi kalmam1fb. 
ni harp krüvazörü olan 
luk "Graf Spee,, ve 
n,, her biri 5600 tonluk 

vazör, bir çok diıtrö· 
deniz altı gemileri ya e
mıış ve yahut tahrip e• 

Alman bahriyesinin e· 
ız 1906 da denize indi-
] . "Sc eııen,, hleaeYİg -

1905 lik "HamoTer,,; 
"Lofhringen,,; 1903 lük 

· "H "El ,, eııen,,; aaa,, 
ik "Zachringen,, ki koca 
lr kalmııtı. Bir de "Beı· 

rg, Arcona, Meduıa, 

Thetis, Nyniphe ve Nio· 

da sekiz eski krüvazör 

h. Bunlardan batka 
riyesinde bırakılan 

torpito da 1907 ile 1912 
aıında inta edilen ıemi

duttu. 

muahedeai mucibin.-- b • . ._... u 
ınnı] Y~tını ikınaJ ettik-
.rer erıne bafkalarr in-
i ecekti. Bu ik. . 
lar 10 000 1 mıa • 

· tondan, krü • 
tondan 'Ve torp't 

ve 800 ı o. 
tondan f 1 y 1 az aı 

• nız to . 
••ınd rpıto • ., an 1<>nra 

ılın itti. tecdidi 

I~ koeab donannıaarndan 
n u eılci . 

adar ııl A fı geııııleri 
a ve taıııir et 

cul oldu. Bu d" • 
i 1 • va ide 
f erın heyeti . 

urnurnıyeıi 

Eskiler kadro harici •• AlmanlJa 
yeni harp gemileri yapılJor ! 

leri ıhariç olmak üzere, l>ütün 
krüvazörlerden daha kuvvetlidir, 
ayni zamanda bütün zırhlılardan 
daha aüratlidir. Onun için Al • 
man bahriyeıi "Deutacbland,, ti • 
pini, ahvalin icabatı ve tutları 
kartısrnda, en muvafık bir hal ça 
resi olarak görmektedir. 

akıllara hayret verecek derecede den krüvazörü Alman enfla-aiyo • 
mükemmeldi. 1920 senesinde hile ndan dolayı ancak 192:> te de
Alman bahriye depoları yağma e- nize indirilmitti. 
dilmit ve metruk bir halde iken 
Alman bahriyesinin elinde kala~ Bu krüvazörden sonra 1926 da 

altı Alman diströyeri birden de • 
bu gemilerin yüzmeğe bile kud - nize indirilmiıti. Bu dittröyer • 
retleri kalmamışken bunların hep- lere eskisi gibi numara. vermek • 
si az zaman zarfında ikmal edildi ten vaz geçilerek onlara, eski ide· 
ve eski gemiler mükemmel bir ha- le riayetle birer an'ane i&mi takıl· 
le getirildi. Bu işler 1922 senesin- mqtı. Ondan sonra 1927/28 ıe • 
de ikmal edilmekle kalmamış, ay- nelerinde altı diströyer daha de • 
n~ z~manda "Emden,, isminde ye· nize indirilmiş, bunları en son 
nı 'hır krüvazörün inşasına bile sistemde "Konigsberı, Knlsruhe, 
batlanmıttr. Fakat o zamanlarda ı ve Koln,, neımrnda üç krüvazör 
Alman bahriyesinde yeni İnfaat takip etmitti. 
planları mevcut olmadıg .. ından B ·· k ·· .. · t" t 1 u u uç ruvazor aynı ıp e o • 

Emden krü ·· ·· h t k ~ '' vazoru aı·p en a • dukları halde ıonradan denize 
lan planlara göre inıa edilm~şti. indirilen "Leipziı,, krüvazörü hu· 
Onun için bu krüvazör, yeni Al- ıusi yeni bir plana göre yaptrrıl -
man gemileri arasınd.a biraz mo· mııtlr. Bu yeni krüvazörlerin hep· 
daaı ıeçmit krüvazörlerden ıayıl· si deniz inıaatı mütehasaısları a• 
maktadır- Emden mükemmel bir rasrnda büyük takdire mazhar ol· 
IKrüvazör olduğu halde Alman hah muştur. Çünkü esas teılihatr olan 
riyeıi onu daha ziyade harici li- 15 santimlik topları, 32 mil ıüra• 
manlarını ziyarette ve mektep se- ti, ve uygun zırhlariyle fevkala • 
fi nesi olarak kullanmaktadır. Em· de bir mucize teıkil etmemekle 

beraber, diğer memleketlerinde 
bu büyüklükteki ve techizat Te 
teılihattaki gemilerine kat kat fa
iktiler. Bu krüvazörlerin bir 
hasaaaı iktiaadi bir ıeyir sarfiyatı 
için Diesel motörlerine malik ol -
malarıdır. 

Leipziı krüvazöründe iae esas 
makinenin büyücek bir Disel mo· 
.törü bulunımasr o krüvazörün fev· 
kalideliklerinden birisini teşkil 
etmektedir. 

Bu i~ler bittikten sonra zırhlı • 
larrn tecdidine, eıaslı bir ıuret • 
te ve derinden derine düşünülerek 
geçilmitt:r. llk inta edilen Al • 
man zırhlısı "Deuhchlıud,, idi. 
Tamamiyle motörle tahrik edilen 
bu zrrhlı bir buçuk senedenberi 
hizmet halinde bulunuyordu. Bu 
bir hucuk sene zarfında yapılan 
tecrüb .. ler onun yerine inşa edile
cek zırhlılar idn eaaı tutulacaktır. 
İngilizlerin "Cep zırhlıları,, de • 

dikleri bu Alman zırhlısı hakkın
da Almanya haricinde yapılan 
ncıriyat ciltler dolduracal• kadar 
çoktur. Zırhhnın kıymeti ey -
Teli pek mübaliğalı bir surette i · 
zam edildikten ve zırhlı muhitin • 
de hatır ve hayale gelmez propa- j 

l 
Onun için yeni harp zırhlılar.ın 

inta11nda hep bu Dentacbland tı .. 
pi göz önünde bulunduruluaktıır. 

Şimdi eıki harp gemilerinden 
Hessen kadro harld çıkanlmıf 'f/e 
bunun mürettebatı yeni zırhh 
"Adnural Scheer,, tara'ından a "' 
lınmıtlır. Bu suretle Alman do· 
nanması iki yeni zırhlıya malilC 
bulunacaktır. Bir de 30 haziran· 
da denize indirilen "Graf Spee,, 
zırhlısı vardır ki bu da donanma· 
ya m:hak ederse o zaman eaki 
zırhlılardan biriti daha kadro ha• 
ricine ;ıkarılmıt olacaktır. 

Alman bahrivesi pek az zaman
da bu yeni :zırhlıların adedini al· 
hya kadar çckarmağa karar ver· 
mİ§tir. Bu inşaat bittikten son· 
ra Alman sahilini koruyan yeni 

gandalar yapıldıktan ıonra, 10 bir Alman donanması vücut bul • 
bin ton hacimde olan, saatte 26 mut olacaktır. Tabii daha bir 
mil yapan, altı tane 28 lik ve ıe· çok diıtröyerler, torpil taharri ve 
kiz tane 15 lik topla mücehhez tarassut gemileri vesaire de inıa 
olan, hususi tayyare toplarına etmek lazım geliyor ki bunları·n 

malik bulunan ve uzun mesafele- inşası ve tarzı Almanların vazet • 
ri katedecek kabiliyette olan bu mel< istedikleri denizde müsavi 
zmhh hakkında şimdi de daha ıü- teslihat kaidesi hakkında cereyan 
kunet icinde muhakemeler yürütül edecek olan beynelmilel müzake
mektedir. Almanların bu "Deuts - relerin müıpet veya menfi netice· 
cblond,, zırhlıaı, harp krüvazör • ler vermıin hatlıdır. 

-~~----------------------------------------~ Sovyet ordularında harp köpekleri 
Krzılordu birçok harp köpekle-/ huıuıunda çok faydalı itler ıir • 

rine maliktir. Rua harp köpekle • mektedir. Bu Ye buna benzer bir
ri ordunun muhtelif hizmetlerin • çok miıaller getirilerek harp kö • 
de kullanılmaktadır. Bu köpekler peğinin bir ordu için elzem oldu
bataklıkları kolaylıkla geçerek ğu ispat edilmektedir. Şimdi Sov• 
askere 4 • 5 kilo ağırlığında cep • yellerin harp köpekleri terbiye 
hane hazırlar. Puıuya yatan bir eden müeaaeseler köpeklerin talim 
dü,manr 250 • 300 metre uzaktan ve terbiyesi için yeni bir uıul ha· 
sezer. Bilindiği gibi bu köpekler zırlamıthr. Bu uıul sayeıinde 9im
Ruayanın timal tarafında çekmek diye kadar dokuz ay devam eden 
için de kullanılır. Orada kızaklar talim ve terbiye müddeti üç aya 
üzerinde aaker ve cephane ıevkin indirilmektedir. Köpekler melde • 
de bu köpekler çok ite yaramak· binde timdi 4 • 5 aylık yavrular 
tadır. Harp köpekleri muharebe bile terbiye edilmektedir. Şimdi· 
meydanlarında mükemmel bir au- ye kadar bunu yapmak kabil de • 
rette postacılık vazifesini görmek-

ğildi. Bu mektep aıkert köpekler 
tedir. Tayyarelerden atılan rapor 
fitleri gene bu köpekler tarafın ~ yetittirmekten ba,ka feykallde 
dan kolaylıkla bulunup getiril • i~lerde kullanılmak üzere istida • 
mektedir. dı çok fazla olan hayvanlar da 

Geceleri telefon teHeri tefrit terbiye etmektedir. Köpek mekte· 
etmek için de bu köpeklerden isti- bi on ıenedenberi mevcuttur •e 
fade olunmaktadır. Tel makarala- bu müddet zarfında talim ve ter· 
rı köpeklerin !lırtrna bağlanmak - biye görmüş yüzlerce köpek ye • 
ta ve bu suretle karanlıkta o tel - tittirerek ordulara yollamıttır. Bu 
lerin götürüleceği istikamet tayin köpekler şimdi muhtelif kıt'alar• 
edilebilmektedir. da hizmet etmektedir ye efrada 

Harp köpekleri dağılan asker- çok sadık bir yoldat olarak çalıt· 
leri. ve yaralanan efradı bulmak maktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••• 





Dair 
n baharda sayfiye yerlerin
.. mi§ sırasında, §ehirdeki 
ne girenlerin çoğu, evleri -
İni yadırgama denilebilecek 

uygu ile gözden geçirirler. 
a yazın açık havada yafama• 
ıiri vardır. Y azhk evden 
eve dönü zamanında, in • 
azan da tahlil edemediği 
bir duyguya kapılır. Kı,lık 

vaziyeti, birdenbire içe sı· 
verir. 

gibi vaziyetlerde, evin içe
e bir deği9iklik yapmak iste
anır. Bu suretle kışlık evin de, 

ev gibi ferah olabileceği 

ülür. Perdeler, mutadm-
iyade açılır. Örtüler kaldı· 
E§yanın yerleri değiştirilir. 

et, bir dereceye kadar iç 
ısı geçer. YAvaş yavaş yeni 
e ahşılrr. Vaziyet , sayfi • 
gitmeden eve) nasılsa, gene 
olur! 

mevzuda bir Avrupa gaze· 
e çıkan yazıda, insanın içe 
ı bastıran duyguya kapılma· 
evin döşeniş tarzının da t ... 

lduğu ileri sürülüyor ve bu 
YA kapılmamak için yapıl· 
lazım gelen !eyler tesbit edi .. 

Bu şeyler, nelerdir? 

in döteniti, sade bir tarzda 
dır. Odalar, lüzumsuz bir-

ef ya ile tıklım tıklım doldu -

u bulunmamalıdır. Perdele
ın ve ağır olmaması, ince 

fif olması gözetilmelidir. E
erisi bol bol aydınlık olmalı· 
vdeki eıyanrn mümkün ol-
kadar açık renkte olması da 

edilmelidir. Açık rengin 
renkten daha iç açıcı oldu 
ünakata götürmez bir ha: 
ir ! 

te, yukarıda iıaret ettiğimiz 
a hu cihetler, yapılması la
ıelen feyler olarak tesbit e
ekte ve ~ütün hunların kolay-
yapılahıleceği noktasında 

akladır. Evde az e• h Tya U· 
rmanın, yeni tarzda m b"l ... . o ı ye 
ıgı takdırde kolaylıkla .. 
1 mum-

o ~cağı,_ y~ni tarzda mobilye-
bırkaç ıhtıyaca birden k'f • 
ttiği ilave olunuyor M" ı la · ısa o-
~a, geceleri yatmağa, gün-

erı oturmağa yarıyan en son 
ilerle karyolaların ik. . . 

.. , 1 lfl 
n gorüşü notediliyor ! 

u tarzda eıya, Avrupada bir 
evde yer tutmakatd B"lh . ır. ı as· 
enıden ev kuranlar b"' 1 .. . . , oy e or-
erı tercıh huıuıunda b . b" .. 

1 
arız ır 

yu göıteriyorlarnııı ! 

Yaşa Göre 
~~ ........... >wo ..... -----------""'--------..__ 

Gençlik ve güzellik bahsi etra .. 
fında ayzı neşreden Viyanalı bir 
mütehassıs, kadmların ıuni vası· 

talardan istifade sırasında yaşla
rına göre hareket etmeleri lüzumu 
etrafında bazı mülahazalar orta· 
ya atıyor. Kadınların yaşlarına 
göre hareket etmemelerinin ken· 
di gençli!. ve güzellikleri aleyhine 
olduğunu ehemmiyetle kaydede 
rek, föyle diyor: 

"Meseli, otuz yaşında bir ka· 
dın, yirmi yaımda olduğu gibi 
görünmek isteğiyle düşünceye da· 
lıyor. Aradaki görünüf farkı ne
dir? Yirmi yaşındayken, derisi 
daha gergindi. Yüzünde hafif 
tertip buruşukluk sayılan, herhal• 
de buruşukluk başlangıcı olan çiz· 
giler belirgin değildi. l9te, ayna, 
o zamanla bu zamandaki hali ara• 
ınnda ne dereceye kadar fark bu· 
lunduğunu bariz olarak gösteri -

Şapka Modeli Şapka Modeli yor. On sene evelki gibi olmak 

-------------------------------------·------------------------------- için ne yapaın? 
Ayva 

Ayva, faydalı meyvelerden bi
ridir. Mideye kuvvet verir, İ§· 
tah açar. Fakat, fazla yememeli
dir. 

Tatlı ve ekti nevileri bulunan 
ayvayı, çiy olarak yemektense, 

pi9mİJ olarak yemeği tercih etme

lidir. Esaıen en iyi komposto ol

mağa elverişli meyvelerden biri 

de ayvadır ! 

F Pirinç Baklavası 
Bi ölçü kıvamlı şekerden, bir 

ölçü sayağ, bir ölçü ıu ve bir öl
çüden ziyade pirinç unu almalı. 
Bunları bir tencereye koyup ateş 
üstünde kepçe ile karııtırmalı. 
Koyulaşınca, bir tepsiye dökme· 
li. Sonra fırında pişirmeli. İyi· 
ce kızarınca çıkarıp baklava §ek· 
linde kesmeli. Üzerine şeker ek· 
meli. Bu suretle pirinç baklava· 
sr, hazırlanmış olur. 

Patlıcan Böreği 
Bostan patlıcanını ince ince 

dilmeli. Ortaıını yarıp ha,Iamalı. 
Sonra içine yumurtayı rendelen • 
mit peynirle karı,tırıp doldurma· 
lı. Kızgın sade yağ ile, tavada 
kızartmalı. Bu sırada yanmama· 
sına dikkat etmeli. Buna dikkat 
etmekle beraber, çiy de kalma • 
ması için, arada yoklamalı, tava· 
nın dibine hafifçe yapı§mağa bat· 
lar baılamaz, artık pi,miş oldu • 
ğu anlatılır. 

--

Masaya Süs! 

Akşam Giyinişi 
ıawa--

Sirke 

Deri 
Son bahar modasında, deri, 

fazlaca yer tutuyor. Deriden çan· 

lalarla iskarpinlerden haıka, elbi

se üzerinde parça halinde süs ola· 

rak da istifade edilebileceği müla

hazaıiyle, bu tarzda örnekler or· 

taya konulmuştur. Fakat, elbise 

üzerinde süs olarak, pek tutma· 

mıştır. 

Kefal Tiridi 
Kefal tiridi yapmak için, balı· 

ğı ayıklayıp tuz koymalı ve iyice 

haşlamalı. Sonra bir, iki yumur
ta kırıp limon suyu ile vurmalı. 

Yarısını balığın suyu ile karıthr -
malı. Diğer taraftan ekmeği kı • 

zartıp tabağa dizmeli ve balığı 

ıuyu ile üzerine çekmeli. Bunun 

üzerine terbiye de geçirilince, ke

fal tiridi hazırdır. 

Şekerli Gevrek 
Şekerli gevrek naaıl yapılır? 

On beş yumurtanın sarısını yüz 

yirmi bet dirhem miktarında 'e· 
kerle vurmalı. Yumurtanın beya

zım da ayrıca vurmak lazımdır. 

Bunlara biraz turunç yahut porta

kal çiçeği veya limon k'buğu kat
malı. Yarım okka miktarında da 
has un karı§lırmalı. Sonra iyice 
kavurmalı, bir kap içerisinde fı
rına sürüp pi§İrme]i. 

Krem v. s., otuzuna varmcıya 

kadar kafi geliyordu. Otuzuna 
bastıktan sonra, }'eni yeni bir ta .. 
hm çareler aramak lazım ... Bu 

r.ni yeni çareler neler olabilir? 
Masaj mı? Onu son senelerde hiç 
ihmal etmiyordu. Yalnız kremin 
kafi gelmiyeceğini, birkaç sene 
önce kestirmiıti. Halbuki, timdi 
masaj da yetmiyor. Baıka bir ça· 
re? .... 

Böyle düıünceye elalan kadın, 
operasyonla mucize mahiyetinde 
neticeler ortaya konulduğu sık sık 
bahis mevzuu teıkil eden bir asır· 
da yatıyor. Şu halde o da bu ça
reye baş vurabilir. Derhal kararı· 
nı veriyor, avuç dolusu para har· 
cıyarak türlü türlü iıkencelere 

katlanıyor! 

Bu kadın, ne yapacağım bile
miyen bir kadındır. Daha otuz 
yaşında iken, hiç bir operasyona 

hacet olmadığı muhakkaktır. O
t.uz yaşında bir kadın, operasyona 

katlanmakla, altını§ yatında bir 

kBdının göze aldırabileceği bir te

yi, yok yere yapmış oluyor. Otu· 

zunda bir kadın, bu kadar ileriye 

gitmekle fazlaca vesveseye kapıl

mış, demektir!,, 

Yazıda, kadınların her yaıta 

hangi sun'i vasıtalardan ne tarz· 

da ve nederecede istifade etmele

ri muvafık olduğu hususunda da 

muhtelif notlar vardır. Bunlardan 

gelecek aayıfalarda parça parça 

bahsedeceğiz! 

Sirkeye, keskin sirke çetniıini ----------.. ---------------------
vermek maksBdiyle, bazı dükkan-
cıların zaçyağı karı§hrdıkları ve 
sirkeyi bu suretle satılığa çıkar· 
dıkları olur. Böyle bir sirke, tabii 
sıhhate zarar getiricidiT. 

Sirkeye :ıaçyağı karıştırılıp ka
rıştırılmadığını anlamak için, düz 
bir tabak içerisine birkaç kaşık 
sirke koymalı. Bir parça kağıt ke
sip, sirkenin içine atmalı . Taba. 
r.,,, orta derecede ısın:mş tugla 
yahut mermer üzerine b · kmalı. ı 
Sirke, buhar haline gelerek uçma· 
ğa başladıktan biraz sonra, eğer 

sirkenin icinde zaçyağı bul •nuyor 
sa, beyaz kağıt siyahlaşmağa 

başlar. S"rkeyc bu ya 0 dan karış
tırılmamışsa, kağıt beyazlığını 



;;t . 
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Yazm, banyo odasını yazıhane yapan zengin iş adamı, bu vaziyete o ka-
dar altşmt§ ki, kı§In da burada i§ görecek .. Suyun mttlmasmdan başka bir de
ği§oiklik yapmak fikrinde değil 1 

• ________________________ ..,._ .......................... ._ ... ,,,_ ............... .... .. 
Farkı. ! 

Sabit, adına uygun mizaçta bir 
delikanlı değildir. Hiç b!r yerde 
diki~ tutturamaz. Hangi İfe yer· 
lcşliyse, çok geçmedep. gene açık • 
hr livası oldu. Babaıı oğl~nun bu 
huyundan çok ş:kıiyetçidir. Fakat, 
adamcağız ne yapsın?. Bir türlü 
saz geçiremiyor ki: 

Sabitin ·babası, hayli zengindir. 
Oğlu tek oğ]udur. Ondan bqka 
çocukları olmadığı için, kan, koca 
bütün sevgilerini Sabite vermiıler 
Clir. Onu kUçüK: yaıtanberi yüz 
vere vere adam akıllı tmnaıiınıt • 
)ardır. Bir dediği, iki edilmiyen 
çocuğun büyüyünce haylazlığı büs 
büt.ün ele almaır, çok görülen ve 
bu itibarh tabii sayılabilecek şey
lerdendir! 

Sabit, Beyoğlundaki danı ıa
lon 1arına sık sık gider. Sık sık gi
der, demek onun gidişini anlat· 
mak yolunda eksik hile sayılabi· 

lir. Sık sık gider, ne demek? ... 0-
rdardan pek seyrek ayrılIT. İşsiz, 
gi.içsüz delikanlıyı herhangi bir 
sebep]e arıyanlar, evinde güçlükle 
bulurlar. Fakatı dans salonlann • 
dan birinde .... Kolayca! 

Böyle olmakla beraber, Sabit, 
dans salonlarında da pek öyle 
ha! üstünde tutulmaz. Eğer bol 

Düyün! 
Alman köylülerinden hiri, Ber

line gelmifti. Bir otele yerletmİ§1 
bu büyük şehirdeki ilk gecesini na
sıl geçirmesi lazım geldiğini dü§Ü· 
nüyordu. Her halde eğlenmek!... 
"faa&rladığr ıey bu! .. Fakat, naııl 
ve nerede?. 

Nihayet, otelin lokantasında. ye
mek yerken, ayni masada kar,ı -
!aştığı, sofra batında. tanıştığı bir 
adam bundan bahıetmeğe, mü§ • 
külünün hallini ondan rica elme
ğe karar verdi. 

- Nasıl? Bu gece nereye gide
ce~inizi kestirmek busu_sunda güç
lük mü çekjyoraunuz? Fakat, bu 
güç mesele değil .. Sizi "Figaronun 
düyijnü,, ne götüreyim!. 

Köylü> büyük bestekar Mo-
zartın bu is-imde bir operası oldu -
ğunu bi1miyordu. Hatta, Mozar
tın kim olduğunun da farkında 

değildi. Huliıa, musiki ile aıina
lığı yoktu. O geceki opera temıi
line davet ka1111mtla yüzünü ek • 
şitti ve ş c.evabr verdi: 

para harcaması olmaıa, oralara a· 
yak bastırı]acağı bile §Üphelidir. 
Niç'.n .• Bu delikanlı, rast geldiği 
kimse ile sebepli, sebepsiz kavga 
çık&Tır, ortalığın altını üstüne ge
tirir. Oraya gelenler, dansetmek, 
gülüp oynamak için gelirler. Dana 
la boksun da farkı vardır! 

Bol para harcamasına rağınen, 
geçende işi azıttığmdan, ıalon sa
hibi kapıcıyı çağırdı ve bu haşari 
müıterisini, güçlü, kuvvetli bir a • 
dam olan kaprıcı vaaıtaaile kapı 

dı~arı etti. Bu hadise sırasında, o· 
nun protestosu üzerine kapıcının 
yaptığ.ı bir hareket, şimdi bir çok 
kişinin ağzrnda .... Herkes, biribi· 
rine anlatıyor! 

Kapıcı, Sabiti danı salonunun 
yan kapılanndan birinden dı§arı • 
ya atmıştı. Sab:t, bu hareketi pro• 
testo yollu, şöyle bağırdı: 

- Bu ne rezalet! .. Bu ne cc&a-
.ret!.. Sen, benim kim olduğumu 
bilmiyorsun galiba?.. Ben öyle 
yan kapıdan dışarı f rrlatılacak bir 
adam deği1im ! 

Bunun üzerine, güçlü, kuvvetli 
kapıcı dışarıya' çıkıp onu tekrar 
salla sırt etti, yan kapıdan içeriye 
aldı... Ve orta kapıdan dı§arıya 

bıraktı! 

Kiracılar/ 
Bir aparbmanın alt ve üıt ka

tında oturan iki kiracı, bir sabah 
aaprtman 1$apısmda kar§ıla§lılar .• 
AJt katta oturanın ka§ları çatıktı. 
Üıt kattakinin, bilakiı .. 

- Sabahlar ha.yırolsun, efen • 
d• ' Af" . . ' 11 h1 ım .... ıyettesıruz, ınşaa a .. 

Alt kattaki, üst kattakinin gü
ler yüzle, tatlı dille selimlayı§ına 
mukabele etmeksizin, haşin bir ta
vırla ıordu: 

- Dün aktam süpürge sopasile 
tavana vurdum. İ§İtmediniz mi? 

Bu sözün mancfsmı, öteki anla
mamazlıktan geldi: 

- Rica ederim, efendi. Konu
komıu araunda mesele mi hu? is
tediğiniz kadar vuraydınız. Biz 
hiç rahatsız olmadık .. işitmedik 
bile.. Misafirlerimiz vardı da .. 
Geç zamana kadar, tepine tepine 
dansettik! 

- Düyüne mi? Beni mazur go
rünüz .. Düyüne gitmekten hiç 
hazzetmem .. Hele böyle tanımadı
ğım kimselerin düyününe !., 

SUl Ressam Evi/ 
Haaia iki kadın, bir kır gezintisi 

eanasmda naıılıa paraya kıymış 
lar, gazinoya oturmuşlar, birer 
kahve ısmarlamıılardı. 

Kahveleri, beş dakikada bir 
yudum afa'lı·ak, azar azar, yavaş 
yavaı içtiler. Hatta telveleri yala
maktan da çek:nmediler. Elleri tit· 

1 iyerek parasını vermeğe hazırlanır 
)arken, ansızın ortaya mühim bir 
meıele çıktı .. Kahveyi içmitlerdi. 
Ya suyu ne yapacaklardı? 

Aksi gibi, ikisinin de canı su i~ 
mek istemiyordu .. Lakin, hem pa· 
rasmı versinler, ~em s.uyu geriıin 
geri göndersinler.. Bu da doğru 
değiJdi. Şu halde? 

Diitündüler, ta§mdılar.. Niha· 
yet iki bardak ıudan, ellerini yıka· 
mak auretile iıtifade ettiler. Ver· 
dikleri paranın birazı olıun bota 
gitmemit oldu! / 

- ~ ~ ..r-., 

Sayfiye yerlerindeki evlerin, eşya- · 
la birlikte havalanıp §ehre inme -
si, §U göç mevsiminde hoşa giçlen ve 
benimsenen bir hayaldir! 

• 

Re11am Sami lıtanbulun ücra 
bir kötesinde, harap btr evin ta· 
van arasında oturur. O, böyle 
bir yerde oturmaaıru hot görmi • 
yenlere şöyle der: 

- Siz, ·beni;:n duygumu anla· 
mıyoraunu. Ben, ~ıtesem Beyoğ
lunda lüı bir apartmanm orta ka· 
tmda da oturabilirim. Lakin, 
o zaman buradaki gibi artist zev
ki duyamam. llliam .membaım 
kurur! 

- Sen neler söylüyoraun, ku • 
zum? 

Lami, böyle ıoranlara vaziye· 
ti töyle anlatır: 

- Ben, burada Parisli bir 
ressam gibi yaııyorum. Hani Pa
risin . 'Kartiye La.ten,, i, •.•.. Bo • 
hem hayalı yok mu?. lıte ben 
burada öyle bir yerde gibiyim. 
Öyle bir hayat ıürüyorum. Oh, 
ne zevk... Ne zevk! 

Onun 'bu sözlerini dinliyenler· 
tlen biri, bir gün §U mukabelede 
bulundu: 

- · Peki, ama oradaki ressam 
atelyeleri harap binalarda falan 
olma.ama rağmen, hem tepeden, 
hem yandan bol ıbol ıtık alır. Cam
lan kırık dökük te olsa, genit te• 

Manto Lazım l 
Şefika Hanını, doktor& gi i . 

Kocasının halinde bilhassa ıon 
zamanlarda bariz bir değitiklik ol 
duğunu, boyuna sinirli sinirli do
laştığını, bağırıp çağırdığı1' an -
lattı. Bu hale bir çare bulunma11· 
nı iıtedi. 

- Peki kocanız nerede?. Ken· 
disini bir muayene edeyim de, o
na göre ... 

- Onu birlikte · getiremedim ... 
. Vaziyeti önce size gizlice izah et· 
meği muvafık gördüm .. Onu yarın 
eve gelip muayene ediniz. Öbür 
gün de ben tekrar size gelir ve 
ne yapmak lazım geldiğini öğreni
rim.. Sakın, yüzüne karıı bir §ey 
söylemeyiniz! .• 

Muayenenin erteıi gunu, gene 
doktorun muayenehanesinde, Şe. 
fika Hanım soruyor: 

- Ne buldunuz? Ne yapmak 
icap ediyor?. 

- Kocanızın sinirleri hozul-

-------------·----ı muf .. Yapılacak tek §ey, onun ıü-
Muhf eme// kun içerisinde yaşamasıdır. Hiç 

Bir genç, kendisine iş aırryor· 
du. Bu arayı§ sırasında, rast 
gele bir yazıhaneye girdi. Orada 
başka bir gençle karşılaştı. 

- Yazıhane sahibini görmek 
isliyordum! 

- Ben, onun katibiyim. Ne 
istiyorsanız, bana söyliyebilirsi • 
niz. Kendisi burada yok .... Adli-

' . . ' yeye g:ttı •• 
Bu, bir avukat yazıhanesi idi. 

Bu cevabı veren de, avukatın ka
tibi.... Bir şeye cam sıkılmış ta· 
vırla duran, somurtmuş 'bir genç! 

- Şey.... Kendis:nden iş isti
yecektim. Tabii siz de biJirsiniz~ 
Adama ihtiyacı var mı? 

Avukat kat:bi, iş istiyen gen· 
ci şöyle bir süzerek, şu cevabı 
verdi: 

- Şimdi yok... Fakat, akta· 
ma kadar olması muhtemel.. E -
ğer benim maaşımı arttrrmazsa ! 

öfkeye kapılmıyacak .. Tam bir is
tirahat ! .. 

- Bu timdiki halde imkansız, 

dokto! 

pe camlar, 
vardır! .. 

Sen misin bunU "° 
mi, ertesi gün, ıa 

den eline b:r keıer 
ve yandan tavan ıı 
rmı delik, deşik et 
Açılan yerlere c:alll • 

sonradan dü§iinecekt" 
:ıa.man cam geçerse·"~' 

Fakat, delik det tf 
lamamhyamadan, ad': 
ateı püskürerek, yuk Jıt!T 

- Dur!. Bu ne· . .:d 
dın mı ıen?.. Dur, 7 
Mazhar Osman Bert 
. ' ~ rım •. 111': 

Kavga, gürültü, . , 
Bu arada, ev sahi~~ 
ta.rzm~a bir sözü uı 
ressam, töyle dedi: ti 

- Sen, ne anlar•':I. 
nat sahasındaki kud IJ'. 
Ben, bu sahada ok~ 
yim, ki hakiki kıyrn ~ 
iki asır sonra antıyab J 

Ev sahibinden şu ~~J 
- Ah, dünyaya~

gelseydiniz, ne iyi olıır":i 
arası delik de§ik edild fll 
hibi betbahtsızlığına 
mazdım? /; 

1 asarrtJ.f 
·st slfoçya ı arın ası 

mih yollu fıkralar, ti.i 
te bir fıkra daha! 

Bir lakoçyalrya, '/ 
dıkla.rından biri raı 
ta lıkoçyadan kalk 
kadar gelişinin hi 
mıf .. Öyle ya, yol sd 
kabarık bir yekun 
mu§ ta bu seyahati 

- Seyahatimin 
Evlendim de ba1•1' 
çıktım! .. 

- Sahi mi?. Harr' 
- Nasıl?. ,ı. 
- Şey ... Müke111sd 

tiyorum !.. Peki, karsı' 
- O, lskoçyada 

- Naııl?. Balayı t/I 
mz yapıyorsun, dell' 

- · Evet .. Çünkü, • 
bir defa buraya gel~ 
te~rar görmek için 1 
cıyalım !.. 



llk dcntc yazı talimi .. 

Beyaz Fil 
Hindiatandaki meıhur Benares 

fehrinin bir köıeainde, kendi halin 
de yaıayan, bir kut gibi zararsız, 

d~ima ibadetle meuul, müslüman 
'hır çamaıırcı vardı. 

Doğruıu, iyi bir adam olduğu· 
nu ıöylerneğe mecburum. Bütün 

Benarcı ıehri, onu baıtan atağı ta 
nırdı. Aynı zamanda iyi çamqır 
yıkadığını da biliyorlardı. En piı 
adamların en kirli ve kokulu ça· 
Dıatırları, Benaresli çamqırcmm 
elinde, bir güneı gibi bembeyaz 
kesilirdi; tertemiz olurdu. Onun i 
çin, methurdu; ve çamatır yıkat
tnak için herkeı ona kotardı. 

Hindiatanın büyük Benares ,eh 
rind~, bu çamaşırcının tam karşı· 
smkaki bir çömlekçi dükkanım 

da, size anlatmak isterim: 
Çömlekçinin nasıl bir ad•m ol

duiunu birazdan anlıyacakıınız. 
Yalnız çömlekçi, itinde o kadar 
uıta deiildi. Belki, yüreği de iyi 
bir adamın yürejine benzemiyor -
du; içerisi fitne, fesatla doluydu. 
Onun için, çömlekçinin, para kaza 
namadığmı, fakir bir adam kaldı
ğını aöyliyeceğim. 

Fakat, masal bu ya, bir gün, 
çömlekçi buna fevkalade kızdı: 

- Niçin, dedi, niçin çamaıırcı 
bu dünyada fazla para kazanım 
da, ben fakir kalayım. 

Ve ç.amaıırcıyı, memleketinin 
Mihraceıine fitneledi: 

- Efendimiz, dedi, Benareı 
tehrinde bir çamqırcı var ki, her 
ıeyi bembeyaz yapıyor. Eğer ıiz 
emredecek olursanız, fillerinizden 

bir tanesini de yıkasın, ve size 
bembeyaz olarak iade etsin. 

Mihrace buna kandı: 

- Çağırınız, dedi, bana çama
ıırcıyı .. 

Çamqırcı, bu ııın çöm· 
lekçiden geldiiini derhal anlamıt
tı: 

- Bat üıtüne efendim, diye ce· 
vap verdi; yalnız, biliyorsunuz ki 
çamqırları tekneler ve çömlekler 
içinde yıkıyorum. Sizin filinizi de 
içinde yıkamak için böyle bir çöm 

lek li.zım. 
Çömlekçi, bu haberi duyar duy· 

maz sapsarı keıilmiıti. Fakat der
hal mihRcenin emrini kendisine 
teblii ettiler: Çömlek bir haftaya 
kadar hazır olacaktı. 

Benares tehrinin bir köıeainde 
yqıyan, fakir, fakat kalbi de fit· 
neyle dolu çömlekçi, tehrin büyük 
meydanında, bir filin gireceii ka· 
dar büyük bir çömleii hazırlamak 
için günlerce çahftı; çömleğe la· 
znn olacak ıuyu bir türlü veremi· 
yor, yahut frr111da iyice pitiremi· 

yordu. 
Fakat mihracenin emrettiği bir 

1 

teyi yapmamak, boynunun vurul -
maaı demekti. Her teye rağmen, 
kan ter İçerisinde çahftı; ve mih
racenin istediği çömleii yaptı. 

Tabii çömlekçinin ne kadar 
sevindiğini tahmin ediyonunuz: 

- Şimdi, ııra, çama,ırcmm di· 

Dünya içinde seyahat Cevaplar: 

TAYYARELER 
Eskiden bütün 

seyahatler deniz -
de ıemilerle, ka -
rada tren yahllt 
hayvanların üı -
tünde yapıhyor -
du. Buıün bu ıc· 
yahat ve gezme 
vaııtalanna bir de 
tayyarenin ilive 

edildiğini görüyoruz. 
Onun için, bütün seyahatler artık 

kolaylaımıı, baıka daha ıüratli bir 
vaııta çıkıncaya kadar, tayyare, dün· 
yayı en kıaa bir zamanda dolaıabi • 
len en llıymetli bir vasıta haline gel • 
miıtir. 

Yalnız, tayyareler, insanlara fayda 
vermek için mi çalıııyor? .. Jıte bu su· 
ali, aon zamanlarda daima birbirine 
soran inıanlar, buna iatedilderi rihi 
faydalı bir cevap veremiyorlar. 

Tayyareler, bizim için bir taraftan 
fay dalı bir vaııta olmakla beraber, di
ier taraf tan en tehlikeli bir harp vaıı· 
tasıdır. Kendi icat ettikleri her lehli • 
kenin önünü almak için ıimdiye ka • 
dar daiına çalııan inaanlar, hava mu· 
harebelerine karıı da kendilerini ko
rumak için çabııyorlar. Ba!ka bir ae • 
fer, bunun naııl yapılacağını ıize an • 
latacağıını vadediyorum. 

ZENCi GRAMOFONU 
Belçika kon -

fuıunda, bir ıey· 
yah arkadaıım, bir 
Zenci snıpuna 

rutgelmiıti. Bu 
reıimde, ne yap· 
tıklarmı görü • 
yonunuz. Bir gra

mofon etrafındl\ 
toplanmıılar, o • 

na merakla dinliyorlar. Y alna, hu 
sramolonda, bu kadar meraklı, en çok 
ne ~dıklanm tahmin edeniniz? .. Bu 
plikm, en kliaik parçalardan biri ol -
duiunu, seyyah arkadqım bana te • 
min etti. 

Musiki, iater medeni, ister vabıi 
olsun, Mitün inaanlan bir düıünce et· 
rafında ltirleftiren yeıine vautachr. 

yordu; bak.hm, fili bembeyaz 
yap11n da görelim. 

Mihracenin önünde ıherıey ha· 
zırlanmıttı. Bir tarafında çömlek· 
çi, bir taraf mda çamaıırcı duru • 
yordu. Sabunlar, lifler getirilmit -
ti; ıu kaynıyordu. Kapı açıldı. Fil 
yavq yavaı yürüdü; önünde bir 
adam, çömleğin içine girmek ıçın 
file yol ıöaterdi. 

Fil, adımını atmıttı. 
Fakat ne o? .. Bir dakika içinde, 

çömlek tuzla buz olmuftu. 

Çömlekçi hata11nı anladı. Ora· 
da, Mihracenin önüne diz çöktü: 

- Beni affediniz, dedi; kaba
hatimin büyük olduğunu biliyo-

ruaı. 

Ve, Benareı ıehrinin binlerce 
halkının önünde, fena kalpli çöm· 
lekçi, iyi kalpli ve doğruluktan ay 
rılmıyan, temiz bir çamaıırcımn 
önünde, mihraceden affedilmesi • 
ni iıtediji gün, herkeı, ikisinin de 
kalbini daha iyi anlamıt oldu. 

MARTILERE DAiR En büyük teleskop 
Bir çok mem ~ Bir okuyucumuz bize fU kısa 

lckctlerdcı gördü· •'-\:._r~. mektubu göndermit: 
ğüm deniz mar·-. ~ "Dünyanın en büyük teleıko • 
lan hepinizin ta • • r 1 punun nerede olduğunu öğren • 
nıyacaiınızı ümit 
ederim. Fakat, bir ' :~ . · i mek istiyorum.,, 
deniz kenannda ~· Biliyorsunuz ki teleskop, bi • 
onlan bilme.on hiç : zim dünyamızdan dıprda, diğer 
acyrcttini rn=?. . baıka ve birçok dünyaları ıöre -

Denize girdi - ~ -:J bilmek için kullanılan bir alettir. 
iiniz mevıimlerde, yahut her hanai lnıanlar teleıkopu keıfettikten 

bir vapur yolculuğunda dikkat ede • r.onradır ki kendilerini çeviren di· 
cek oluraaıuz, kalabalık bir aile ha • ğer dünyaları ve hava hadiıeleri. 
linde yaıadıklannı göreceksiniz. Mü • ni iyice teıbit etmitler ve Aıtro • 
tcmadiyen, büyük daireler çizerek ha
vada dolaıırlar; ikide birde suya inip 
ıaıalannı ıokar ve ıene birden bire 
dııan çıkanrlar. Bu ıırada, en çok i
tideceiiniz ıey, havayı baıtan •taiı 

dolduran sesleridir. 
Balıklan avlamak için ıuya her va· 

kit daldıklanndan, beyaz tüylerini, gÜ· 
neı albnda, hiç bir hayvanda ıörül • 
miyen ıbir renkle panldar. Eğer bu 
hayvanlan iyice seyretmek iıtiyoraa • 
nız, sabahlan, avdan dönen balıkçıla-
nn küçük kayıklanna dikkat etmeli -
siniz. Bu kayıfın etrafında döne döne 
dolaıırlar, ve atılacak taze bir balık, 
martılar için en büyük bir ziyafet ye· 
rine ıeçer. 

ÇIN SEDDI 
Bir aeyyah di

yor ki: 
- Ben ıenç 

bir seyyahım. Bu· 
nunla beraber, he· 
men hemen, bü • 
tün dünyayı do • 
la§tığunı söyli • 
yebilirim. Bir defa, annemle beraber 
Çine yapbiunız bir seyahatte, büyük 
Çin duvarlanm dolaıbm. Sabahleyin, 
erkenden, saat beıte, annem ve bize 
klavuzluk eden bir Çinli ile, Çinin en 
mefhur tehirlerinden biri olen Pekin· 
den yola çıktık; bet saat sonra, Çin 
duvarlannın bulunduiu mevkie ıel· 
mif tik. Yollar çok fena idi. Büyük tar· 

lalann içerisinden ıeçmiıtik; fakat 
Çin duvarlarının önüne ıeldiiimiz za. 
man bütün zahmetimizi unuttuk. Bu 
duvar, eski Çinliler tarafından, mem-
leketlerini hınızlann ve yabancıların 
hücumlanndan korumak için yapılmıı. 
Duvar 150 mil kadar uzunluktadır. 
Oatünde, sıra ile, her iki üç yüz met
rede bir nöbetçi yerleri ıözüküyor. 

Eıki Çinliler, bu taı kulelerin içeriıi

ne girerler, düflllanlannr oradan ıö • 
zetlerlermiı. Buıün, bu taı duvarlar 
ve üstündeki nöbetçi yerleri olduklin 
ıibi duruyor. 

BiR HATIRA 

Rcıimde g6r· 
düğünüz bu ıü • 
zel at heykeli, ce
nubi Afrikada bu
lunuyor. Büyük 
cenubi Afrika mu
harebeıinde ölen 

bir at için sahibi tarafından dikilmiı
tir. 

Bir çok İnsanlar, kendi cinılerini 

olduğu gibi, kendilerine hizmet eden 
sadık hayvanlarını da böyle unutmı -
yorlar .. 

nomi denilen ilim fevkalade te • 
rakki etmittir. 

Bugün bilhassa lngilterede 
Kemhriç rasathanesinin hava ha • 
diselerine ve yıldızlara dair ver -
diii raporlar bütün dünyada en 
doğru raporlar olmak üzere kabul 
edilir. Bununla beraber, dünya -
nm en büyük teleıkopu Kembriç 
raıathaneıinde bulunmuyor. Ge • 
çenlerde, Kaliforniyada bu tehrin 
rasathanesine konulan bir teleı • 
kop dünyamn en büyük teleıkopu 
olmak üzere kabul edilmitlir. 

Haftanın Bulmacası 

Elinde bir sepetle yÜrÜyen bu kü• 
çük kw yolunu kaybebniı zannetme
yiniz. Çizıilerin ortasında ıördüiünü 
iki katlı bir köy evini sizin cibi o da ıö
rüyor. Sadece, bu eve citmek i~n ö

nünde bir çok yollar var. Hansiıindea 
ıiderae yorulmıyacak?. Eğer ona yar

dım edeneniz, çok sevineceğini aöyli· 
yor. Bu yardınu bir kere tecrübe edi
niz. Ayni zamanda eğlenceli dakikalar 
da ıeçirininiz. 

Fıkra: 

Pastalar 
Babaaı koca bir paket paata ıe

tirmiıti. Selim, ertesi ıabab 
pasta paketinin batında küçük 
kardeşini görünce: 

- Galip, dedi, canın pastaları 
çekiyor ama hiç tetebbüs etme. 
Hepıi biribirinden kokmut· 

- Neden biliyorsun? 
- Dokuz taneıini yedim, daha 

bir tane tatlı olanına rutıelme

clim ki ••• 

'qatmıf bir lapanyol ıemiainin deniz altındaki bucünkü hali. Balıklar~ onu bir otel gibi kullanıyorlar .. 
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, HAFTALIK 

1 Radqo Programı 
~!------------------------------... 14 1inci Teşrin Pazar 

lSTA11ı"BUL: 

18,80 PlAk neşrlyatt.. 19 Mesut Cemil 
Bey tarafından ~ra masal. 19,80 Tilrk 

18,10 PlAk neırlyatı. 19,20 AjanH ha. 
berlerl. 19,80 TUrk mwılkl neşriyatı (K&
manl Bep't, Mesut <Jemll, Muza.iter lk-yler 
ve Veclhe, Yedla Rrza Hnmılar). 21 A
t;ee - G811Cf kU1bUnden nakil. 21,80 Raryo 
ortı:eetrası tarafından dan11 muslklsl. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, G50 m. 
18.SO Konferaruı. 19 Slgan musiki.il .. 

~,15 Musahabe. 20,GO Haberler. 21,10 
Sttldyoclan bir tiyatro (Vlyanalr uvce). 28 
Son haberler. :2S,20ErUu - Takcs ca:ıban
dr. :U Slpn mW1lklsl. 

828 Khz. BtrKREŞ, 88-1 m. 
12 Ha.flf öğle konseri. ıs - 15 ~n

dtls pl&k rıeorlyatı. 18 Slblrya orkcetrasr. 
19 Haberler. 19,ltl Orkr.ıstranm devamı 20 
:Ontvtnılte. 20,%0 PIAk. 21 Konferans. 22,10 
Spor. 2!,20 Radyo popUrlıl. 28 Haberler. 
%3,SO PIAk. 

%28 Klu:. VARŞOVA, 1Sf5 m. 
18 Dans mmılldsl. - Musahabe. 19 

Radyo piye.al. Çocuk n~rlyatı. 20.SO Ko. 
l'O komerl. 20.tlO Aktllallto. 21 Akşam 
komert. ~J,'5 Habe~ler. 22 Neşeli nf'srl
yat. ıt,45 Spor. H,115 Konserli reklarrilar. 
28,SO Dana mualklııl. 

SU Khz. BF .. Rlm Sl5'7 m. 
19 Şllr ve man7.ara. 20 Amelenf'Şrlya

tı. 21 LelpzfJCÜ'n naklen nntCH konser. 22, 
30 Haberler. 2S (Dle HeJrat vlder \'lllen) 
lalmll Burrq>erdlnddn opera komltf. 

15 11nci Tetrin Pazartesi 
tSTA~"BUL: 

18,SO Fransızca def'8. 19 Konferans. 
19,SO Türk mn111Jd netrlyatı IEkttm, Ruaen, 
C'.evılet, kanuni Oevdet, Şeref, İbrahim 

Reyler ve Vecihe ve Belma Hanımlar). 21,'.?0 
Ajans ve borsa haberJe.rf. !1.SO Beclrlye 
.Rasim Hanımm ı,ttral<ayle caz ve tango 
orke8trast. 

645 Khz. BtIDAPEŞTE, 550 m. 
ıs PoJlıı orkewtrası. 19 Ders. 19,SO 

Pllk. 20 Mizahi n"lrlyat. 20,40 Emest 
Dohnımyl lı11U't'.tı1noo filarmonik talmn tara
fından Jconııer. 22~0 JlalıerJer. 2S,10 Slgan 
musikisi. u,ııs Damı mustklıd. 

8%8 Kbı'.. BUKREŞ, SM m. 
ıs - 15 PIAk. l8 Hafif musiki - Ha

berler. 19,15 Radyo orkestraaı. 20 l'enl 
dans nıullklsl. 20,16 Harpa kon11ert. !0,(5 
tJnh·endte. %1 04a kuartet konseri. 21,SO 
Konferans. 21,45 Romtn romansJan gt'()e 
ko.,_"'r 

22S Hh7ff \'ARŞOVA, ıs~ m. 
18 Tagnnnl. 18.25 M~ 18,S~ 

~nfonlk Ru!I mttslllist (PIAk). 18,M Mn
l!Rhnbc. 19 Muııanal>e'~ 19,15 J>iyano kon. 
!l"rl. 19,41) Musahabe. 20 Askeri Dt'frlyat. 
Muııahabe. 21 Popfiler konser. 21,4.5 Ha
berler. 2Z Tarlht J<~olonya muslkt81. 2',45 
)IU!IAhabc. !S RekJAm ve konser.. 28,15 
Fllmlerttn ylAklıır. 2(,05 Dııııs muılldııl. 

sn Khz. BERLİS 35'7 m. 
ı 9,05 Qocuklan jlmnasttte teşvtk. -

l\luhtcllf basl!l!er. 21 Haberler. 21 15 ~u
ıılklll milli ne,riynt. 21,(5 Askf'r ısarkılan. 
2S HalN'!rlf\r. 21.~ Oda mus1klııl. 24,15 
Nltuchr.nln 90 nmcr dnlum günü mllnaae
bett~·ıe nc~r1yat. 

ti!>! Khz. l'IYANA, 50'7 m. 
18,SO Taprınl. 19 Reslnı aerglalne cıe

lr. 19,16 Muhtelit bahisler. 20 Haberler. 
20,20 Schrammct mııııtktsl. 21 Söylenecektir. 
!1,40 Alman TOmantlk operalarından Jl&l1'&

lar. 22,40 Tamlmlcr. %3,50 Holzer radyo 
orUestraııt. 2i,M PIAk (yeni danıı par~
lan). 

18 1inci Teşrin Sah 
tSTA?ııo'BUL: 

18,30 Pllk neer1yatı. 19 MetJUt CemU 
Bf.y tara.(ınc!a.n çocuklara ma!lıal, 19,30 Türk 
muıılld neşriyatı: (Stüdyo 11az heyeti ve 
Nedfmf', Mehlika JIAnımlnr). 21,20 Ajans 
\'e bo1'8& haberleri, 21 ,SO Stüdyo caz ve 
tango o5kestnuır. 

M."i Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,85 Trfyo konser. 19,20 Musa.Jıabe. 

19,:JO Mıtear halk n~riY"°· 21 Şllrlrr. 21 ,40 
Budapeete nn:ıalkl heyeti. 2S Haberler. 
23,20 EDUARDO BIA'SCO Arjantin tango 
takınır .. 24,20 Hafif salon mnıılklst. 

32S Kb%. BÜKRP:Ş, 164 m. 
13 • 15 GUndilz pl!\k neşriyatı. 18 Gl

~ .Toneııco takrmı. 19 Haberle:r. 19,HS 

KonSf'rfn t'levamr. 20 1l'nll'e1'8~. 20,20 
PIAk (Tenor muganni). :?0,45 Konlt'ran1J. 
21 Senfonik radyo orktl8trıuıı. :?1.51> İstira
hat. 22.os Konııerln dtwamı. 2%,4~ Uaoor
Jer. 28,15 PIAk. 

2%8 Kh:r;. \'ARŞO\'A, 1345 m. 
18 Piyano konseri. - Muqbabe. -

Plft'~ - Mu!inlıahe. :?O Koro konıınl. -
Muııahahc. - PIAk. 21 (lngr.noot'n baron) 
isimli Uç pt\rdfollk Johann ı;;ıraıısun opereti. 
(Zlgeunerlıaron). 2S,SO 'Pllr. 2S,.J5 Konfe
nuııı. 2ı,os 111\flf musiki .. 

"-11 Khz. BERLtN 857 m. 
19,SO Popüler Alman mmılkl•I. 20,15 

Ghel sanatlıır. 20,40 Aktibllte. haberlf'r. 
21,10 Ork~ra konııtrl. 28 Haberler. 2S,20 
l\lozart n~rlyah. 24 Ge<'.f! konseri (PlAk). 

f.92 Khz. VİYANA, 607 m. 
'!!,o'!!) ~ ...;:.'" "" konqfl. - !'!ıt.'ltfıltf 'fıa

~f' r. !O,H F.tTrmmd 1!!ıılmn f'.SCrlerln
.'len konser .. 2ı,l6 A\'U•turya mUll f&J'kıla

n "" tarlbt nP.trlyat. 2!,15 Umumi kon~r. 
Holzer falmnı tarafından hıırtf ''!yana mu. 
ıılldııl. :?S O~ mustklııl. 29,SO Hnberler. 
2S,50 Dans :ımıhlldsl. l Gooo mu11lkhf. 

1
17 1inci Teşrin Çarşamba 

t TANBUL: 
18,SO Fransızea ders. l f) l'lAk neşriya

tı, 19,SO Türk musiki ncşrlyatr: (Ekrf'm. 
Ru&en, Ocvdet, Necati, Şevki, Mu11tafa 
B<-yler ,.e \'eeihr, Semiha ll:uumlar). 21,20 
Ajans ve bors<ı Jı:ıbrrll'r1. 21,SO Stndyo caz 
ve tango orktstras ... 

MS Kbz. BUDA PEŞTE, tl.>O m. 
18,80 PIAk, 19,lu Dcnı. 20,15 Musa

habe. 20,45 Bcrtha salon musikisi. 21,50 
Harlct ıılya!lflt. 22,10 Jaıpon mnslldsl ve 
prkıl3n. %3 Haberler. 2S,20 ııl~ muııl
klıl. 2,1 Opera rırk~tr:ıı11 . 

823 Kbz. BUKREŞ, 86! m. 
ıs - 15 Gündüz nP.<jTfyntı .. 18 Karı~ık 

:radyo orketrtrıun. 19 llııoorlrr. 19,15 rıul

yo nrkestrMr. 20 tlnlvf'nılb'. !0.20 Plflk. 
20,45 konferan11. 21 Keman muslk!ıııl. 21,SO 
Konferans. 21,45 Ta~nni. 22,05 Çlft piya
no Jle modern musiki, 22,SG ak~m musiki
si (l\lozart 1akımr). 2S Haberler. 23,30 
Konserin cıeıvamı. 

69Z Khz. \11."ANı\, 607 m. 
18 Şarkılar. JA,15 l\fusahabc. 18,SIS 

ReklAm. - MusahP.'he~ 19,15 Ke-mıın knn. 
ııerl. - Musahabe~ 20 Tapımı. 2ı,SO NP.
şell ca:r. (Plak). 21 Hant orkestra. konseri. 
21,4G Mıı!l\t>habe. 2Z Cboplnln cııcrlcrlnden 

konser. 22,40 Ak,am konseri. 23 Rr.klAm 
•e konser - PIAk. 28,35 Danıı :ımullıdsl. 

841 Khz. RERLtN 851 m. 
19,SO Ev musikisi. (lnuta rı-fakatlyle pr

kdar.) 20,4.0 Aktualıte • .habull'r. 21,10 Ne
ıeıı koro ııı.rkrlarr. 21,!15 Mllll ı:en~llk 

neşriyatı. 22 Bando muzlka. 2!,40 Jtr.por
taj. 28 Habe.rltr. 23,20 Radyo orkMrıun. 
Son ha.berter. 

59' Khz. ViYANA, 110'7 m. 
Jf,115 SIYMf kfiltllr. 20 ~rlcr .. 20,!0 

Tanbur muslldsl. 21.05 St'nfonlk knnseT, 
23,10 Alctllaııt.c. 28,SO Haberler. 23,50 Es
peranto dlll,)1ıı muııahnbr.. 28,80 Haberlt'r. 
2t Hant musiki. 1,SO rlllk. 

18 1Jnci Te,rin Perşembe 
lSTA!lı"BUL: 
18,SO PlAk neşriyatı 19,tO Ajans hl\ -

herlerl. 19.SO Tiirk musiki neırfy~tı: (Ke
mal Niyazi, Aunl Bellcr \'il Jla.yrlye, Mü. 
zeyyf!n Hanımlar) .• 21 Selim Sırn ~y ta
rafmdan konfaans. 21,SO Stndyo orkestra
ıır ve caz heyeti. 

Mtl Kh7~ BUDA.PEŞTE, 1550 m. 
18,85 Berend salon taknnı. 19,SO Mu· 

sahabe. 20,0~ PJyano Tcfakatlyle tagannl. 
20,4S Ç.ocuk tıyatroıru. 22,80 Haberler. 22,60 
OjM!Ta Ol'keatraaı. :ZS,10 '.Piyano k-rı. 

828 Khr. BtiKRF,Ş, sa.ı m. 
lS - 15 Gündilr; plAk nl'şrlyııtt. 18 Ha

fif öğle)in mııslld.sl. 19 Haberler. 19,16 
aalon muıılktsl. 19,50 tinlverııltc. 20,15 Kon
feramı. 20,SO Opcrndnn nnklen Masııanf'iln 
(Mıuıon) npcraııı .. 

22S Khz. ,.ARŞOVA, 1S4S m. 
10,15 Senfonik plAkJıır. - l\fusnhabe. 

20,SO Pll\k. - Musnhnbl'. 21 Hafif mmılkl. 
21,s.ı; Torlnodan naklen (l.c lmrblcr de Se
\1De) isimli Roııııonlnln o~ra..ııı. 2~.so Ec

nece konrcrnn11. 21,45 r..ddm ve konser. 
IU t Khz. BERl.1:'1." S5'7 m. 
l~,SO DMıı mnslklııl. 19,05 llört Dltlrr 

jz'enclnln konnımaııı. 20 Scrcnadlar. 20,40 
AktUalltf', b"l>e'rler. 21,10 Danıı ve neşeli 
havalar. 2S Ilnbr.rlcr. 23,20 Dana musi
l<hıl. 

59ı KhY.. ''IVANA, 507 m. 
Hl.SO Piyano knnl!<'rl. 19 Mıuıahahc, 

tarihi ncırlyat. 20 A~m habr.rlf'rl. 20,20 
Şiirler. 20,M Eııkl Viyana halk muıdklsl. 
21,40 Roııslnlnln Barbfer dt'! Sevme operaııı. 
2.J,40 Dans muslkiııl. 

19 birincit,rin Cuma 
JSTANBUL: 
12,30 l'llk ne&rlyatı. 18.SO Pllik n~rl. 

yatı. 19,20 Ajans haherltri. J!),SO Türk 
musiki ncBrlyah: (Ekf'('m, Ru,l'n, Cc,·dct 
Beyler \'e Vecihe, Xaznn Fl'rldun ,.,. ~tik
mn Hnnımlıır, Ovrlk Efr.nıll). 21,20 A
jans \'il bor.a hab<"rll'rl. 21,30 RadJO nrkl'A· 
trıısı tarafından <".az ,.e ttnı:-o nrkestnuıı. 

MiS Kh7., RUDA'PF.~n:. ı>:ıo m. 
lA Hafif ~luıılkl. 18,tO Spor. 18,55 

Farfas Sigarı talrnnr. 10,SO Musahabe. 
'.?0,SO Operadan bir tımtsn nakli. %8,SO Marı
detll caz takımı. 24,15 Slgan musikisi. 

828 Khr.. BOKREŞ, SGt m, 
ıs - 15 GUndllz pik neşriyatı. 18 Ka

n,ık konser. 19 Haberler. 19,U R-.dyo or. 
keatrası. :?O tlnlvl"rsltc. 20.20 Tagannl. 21 
Bazı tıözler. 21,10 FilArmonlk takımının 

senfonik kon~rl. 'lZ btırnhat. 22,15 Sen
fonik knn5erln de\.'IUnl. 28 Haberler. 23,SO 
Kahv~hann kof111f!rl. 

228 Khz. \'ARŞO\'A, 1St5 m. 
18,1!'1 Solhıt konseri. 18,!'IO Musnhıthc. 

19,t!'I Kl'man konseri. - Mıı<ııthabr.. 20 Ha
fif orketrtm ı,onllt'..rl. 20.20 Musahabe. 20,SO 
Kahvr.hane knmıcrl. - Mııs:ı.hııbe. 21,11> 
Senfinok kon!l<'r. 2S,SO Şllrll'r, 23,40 Rf'k
IAmlar ve konser. · 24,05 Unflf musiki. 

841 Khz. REl~LtN M'7 m, 
19,BO Şarkılar \'il 51frlrr. 20,J 5 !'fıısa

ha'IM-. 20,2!'1 Aktt\elltf'. 20,45 Slyn.st kısa 

haberlP-r. 21 llaberler. 21,15 Senfonik kon· 
tıer. 21,li:> M!Ui 'Sktr (Scha!tenllnle). 23 
Haberler. 28,%0 Orkestra lumscrt. 24,80 
8abm5 ibadethane f!!lmll nr.srlyııt. 

69ı Khı:. '1YANA, l>-0'7 m. 
18,80 Şarkılar. 19 Muhte.llf bahisler. 

J 9,ııs JIMml naaıl claşlyr~im 'l 20 Haberler. 
20,10 Bando muzlka. !1,10 mllll n1"3r:lyat. 
%1,SO Bandonun devamı. 22 Senfonilc kon. 

F urugi Hanın 
bir konferansı 
_. Bas tarafi 12inci sayıfad:ı. 

Tercümesi: Ki bu hakiki kitabı 
elde edeyim ve kendi üılubumla 

dile getireyim. 

Deni:tyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. Km.koy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

Hın Telefon 2274-0 __ .. 

TRABZON 
sür'at yolu 

GÜL CEMAL Vapuru 
11 B. Teırin 

Perşembe 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüıte bunlara iliveten 
Pazar, Of, Polatban~ye uğ
rayacaklar. (6568) 

Şuraıım okurlarıma hatırlat

mak isterim ki, Firdevsinin zama
nında ne matbaa, ne de umumi kü 
tüphaneler yoktu. Hatta §imdiki 
gibi dil araştırmaları için lazım 

olan vaaıtaları elde etmek kolay 
değildi. Böyle bir müşkülat kartı· 
sında kalan şair, bu vasıtaları el
de etmek iti için alelade bir insan 
ömrünün yetişmiyeceği düşünce -
sile, endişelerini samimi bir ar
kadaşma açıyor. Arkadaşı Firdev 
sinin bu teşebbüsünü beğeniyor, 

alkışlıyor ve şöyle bir cevap veri-
yor. Şehnameden okuyalım: Bartın Yolu 
J{üşadc zebanu cevanit hest 
Suhan gu"fteni peh1ivanit hest · B U R S A vapuru. 11 B. Teşrın 

Tercümesi: Talaka tin ve genç- p b ı 9 d S erşem e a irkeci 
liğin var. Pehlevi lisanile {yahut 

l ) k nbtımından kalkacak mutat bilgin bir eda i e onuşabilirsin .• 
Firdevsinin aradığı o meşhur iıkelelere uğrıyarak Cide~ye 

kitap, arkadaşında vadır, ve kadar gidip dönecektir. 

Pehlevi lisaniyle yazılmıştır. Ar - ' (6569) 
·--------------------------------· kadaşı yukarıdaki cevabile birlik- Karadenı·z 

te §aire bu kitabı veriyor ve Fir· 
devıiye "Sen bu kitabı yazarsan 
ve herhangi bir Şaha hediye eder· 
sen büyük şöhret ve hediyelere 
nail olursun •• ,, diyor. Bundan da 
Firdevsinin genç yaşında bu işe 

başladığını ve Sultan Mahmut 
Gaznevinin şehnamecilijini yap· 
madığını anlıyoruz. 

Firdevsi §ehnameyi yazdıktan 
3onra, bir gece rüyasında Dakiki
yi ve kendisine, bu işte takaddüm 
hakkı olduğunu, kitabına kendisi 
nin bin beyitini de ilave etmesini 
söylediğini görüyor. Şair, bu hak· 
lu tanıyarak, •İirleri kitabına al -
dığını ve bir şah himayesile yazı-
lan bu kısmı kendisine uğur say .. 
dığım söyler ,.e bir çok seneler 
zahmet çektiğini, fakat bu kitabı 
ithaf edecek layık bir kimse bu .. 
lamadığmı, bundan ötürü yirmi 
sene gizli tuttuğunu, ve eıerin ya· 
zılışından yirmi sene sonra da 
Sultan Mahmut Gaznevinin tahta 
ç1ktığmı ilave eder. 

Gene şehnamenin bazı yerle
rinde bu eser uğrunda gençliğini 
kaybettiğinden, fakirlik ve zaru
retle savaştığmdan, artık ihtiyar
ladığından, beyaz saçlarından ve 
bükülmüş belinden bahseder. Bü
tün bunlar da bize eserin bitimin 
den sonradır ki, Sultan Mahmuda 
ithaf edilmiı olduğunu gösterir. 

Kısaca: Yuca eserile milli daı
tanlarmı bir araya tophyarak İran 
milletini ve hanını yeniden diril -
len, Arap boyunduruğundan kur
taran ve kendi methiyesinde söy • 
lediği gibi, "rüzgar ve yağmurdan 
bile yıkılmıyacak şiirden bir ahi -
de,, yapan Firdevsi yaradılış ta -
rihinin gittikçe yükselen ve şöhre
tini arttıran bir dahisidir. 

Ozenç = Gıpta. 
Baysal = Sulh. 

ibrahim hovi 
9tflMtllft'911Jlr:ll11llliilUWIUIUIMMHımmtrmllttftfllflllrt1lflllUlm~ .... mtta 

ııcr. 28,SO Ua'"'rlrr. 23,50 Dans musiki ı. 

1.15 PIAk. 

20 birincitşrin Cumartsi 
lSTA?ııo"BUI,: 
18,SO Pll\k TII' riyalı. J!) Fransızca 

dt'r!I. 19,80 '1'\irk musiki n~riyntı: (Fahire, 
S.'lflyo Jlnııım ,.o Hl'fik Flkrd Beyler.) 21 

E rrf Şrflk noy tamfındnn konser. :?I,80 
Studyo <',37. , .,, troıgo orltrstrası. 

Mu Hh:t.. BUDAl'EŞTE. 650 m. 

Cumartesi postası 
VATAN vapuru 13 

B. Teşrin 
Cumartesi 18 de Galata 
nbbmından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire
son, Trabıon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün
ye'ye uğrayacaktır. (6616l 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY ATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu ak§am sa -
at 20 de 

Cüma günleri 
matineler saat 

14,30 dadır. 

CÜRÜM ve 
CEZA 
20 Tablo 

Yazan: F. M. 
Dostoyevııky 

Tercüme eden: 
Reıat Nuri .. 

t~ı~"hul Btltdillf\İ 
Sr hirTÜjcıtrosu 

\\U\llll\\\ll\ 

1~..1111 
nnnm 

Eski Franıız Tiyatrosunda: t 1 -
10 • 934 Perıembe günü akftUJlından 

itibaren saat 20 de. •• 

YARASA 
OPERET 3 PERDE 

Besteli yen: Y ohann St:;.;::u 
Tercüme eden: Ekrem Reıit .. 

SARAY (Eski Glorya) 
Sinemasında 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
B. teırin 16 Salı 17 Çarşamba 

Kendisinin Gölgesi 
Nakleden : Yusuf Süruri Bey 
Dekorlar : ( d) grupu 

15 B. Teşrin Pazartesi akşamı 
ıaat 8,30 da 

Kadıköy HALE Sinemasında 

Hedef siz Buseler 

'----------..._---~ clt'\"llfnı. 28 Haberler. 2S,SO Kah\cbano 
konseri. 

22S Kbz. \'AUŞO\'A, 1St5 m. 
18,SO Piyano rrfokatlylo ı>arkılıır. 

!\fuhtrllf b:ıhl~lı'r. 19,IG l\lnndolin orkı-stm-
111 kon!l('r1. 19,45 lwpnrtnj. 20 Piyano re.. 
fnkatlyle tngonf. 20,20 Spor. 21 Poplller 
knn!ll'r, 21,4!1 Ilsberll'r. 22 l'iyano konııo
rl. 22,·t:J Mnmhabe. 28,15 Dans musikisi. 
Mıısnlıabc. 2ı,S5 l'lllc. J Dans mu!tklsl. 

841 Kbz.. BERl,1N 85'7 m. 
JA,1t llı\fllnıııslkl - l\lusaJıRbe. 10,ım 

lfansık nl"Şriynt. 20,40 Al.:tüalite, baberlr.r. 

Gno do~u$u 6 01 
Güo batısı 11.s<ı 

Sabah nımuı S.00 
Oğle namazı 12.0l 
ltlndl oıma:r:ı ı i. (! 
Akşam namuı t7.l'9 
Yatsı namazı t9.09 
imsak 4.28 
Yılın ~rçen gllolerl 277 
Yılın talan gilnlerl 88 

18,30 --- Plak neıriyatJ, 1"' e 
jans haberleri. 19,30 - 'Tii:,_Jt 
neıriyab: "Kemal, Niyazi,~ 
ler ve Hyriye, MüzeyYen ~ 
21,00 - Selim Sım Bey '/18 .. 
konferans. 21,30 - Radyo al meai 
go orkestrası. 

184 Khz. iSTA:NBUL, 1621111• ~eti 
J8.SO: Pllik. 19.20: Ajamı J9.S0~t ~fil 

&ikisi (Kenınl Nlya:ı:.i, Azmi bt'Y~ 
rlye 'lio 1\llkeyycn hanımlar. :U: ;it' 
bey tarafından konferans. 21.so: a7 
\e tango takunL pa 

882 Khz. BUKREŞ, SG-l nı. ,.., 

il.8-15 GUndllz n~rlyatı. (J>1i1' ~ 
ICarı ık ı,onser. 19: Saat a3llJ1. ~ Y 
ı5: Konııcrln de'\fınu. 20: 'Vnh~~ 
Konferans. 20.SO: PIAk. ile Uç peı-"""...ııı eı 
ncrJn "\'ıılh·yre,, ı imli birik o~ 

228 !Kh:ı.. \'ARŞO\'A, 1S45 P1· ~ 
19.15: l'l3ano konseri. 19.411:.ı.., ~rl 

20: Saksofon (plAk). - .l\IU,._- ,•}k 
Esld plfıklar. 21: 1\luslklll mıı~ 'j 
herler. 22: Scnfonllc konser. 2!·56;,... 
rana. 28: Konııe,r \ "e rt'JdAm. ;?33~ Ur 
slkl5l. 2S,4G: Konfernns. (Ecne a 
Dans nnı8lkis1. ı.kk 

545 Khx. BUDAPEŞTE, 550 ..,. ;_--

18.83: 0az - nen. ıa.60: ~.ı.,, 
s:ıhnb!'. 21.10: ı•13ııno. 21.55: CO tflll"':rı 
monolog. 28.10: llub!-rler. 23.so:~ ıla 
konıtf'r takımı. %S.ti0: Slvasf nef 

8U Kbz. BElıLİ."'i S~ m. .... ---· 
18.SO: Dnns musiki i, 19: ~ talı 

Zinıi mns:ıhabe. 20: Keman rnutl 
Ha~rler. 21.10: ])ııns mmlki91· 

59Z Khz. Vİl'ANA, ö0'7 ın. 

18.SO: llııflf mu iki. 19 Mu~ 
Aktilôilttıe, 19.60: na.ı.uı.e.., Rl).İ 4I\ 

J;;nstnısı \ 'C '°'-ırlı Gaudrlo cn:ıbadl·" ~-rnnı 
rihl neıırl.)ııt, 22,15: Anton Brıl 
nınmamı, Nıerlcrlnıkn partıllar, SS 
nn konseri. 28.30: Haberler. 23.JfS 
icvam, U.06: Dans musikisi. 

BORS 

* Londra 
ı * Nevyorlr 

1 

• l'ırls 
* MllAao 
* Brllhcl 
• Atlna 
• Cenevre 
"Sorya 
* Amsterdam 
* Prag 
* ı:irntı:ho1m 

217,-

117, -
24,50 

816, --
94, -
ss. -

JOO, -

* Berilli 
* V arşo_t!.f 
'* BodıP""' 
• Bütrd 
'Belg~ ~ 
•YoU.,..... 
• Aluıı _. 
* Mecfoıır 
• Rukil~ 

* Londra 615.50 • StokJıllll 
• Nevyork 0.7Q 661) • Vıyaıı1 

• Parls 12.06 • Mıdrl1 
* Mlllno 9.28!'8 • 8erUıı 
* Hrüksc S.4064 • Varşof' 
-+ Atin:. 83..4232 • Bud•Pefl' 
* Cenevre 2.4379 • Bütre' 
* Sorya 66,2475 .. neıgr~ 
* Amsterdım 1.17!9 tt Yok~ 
• Pıt~ 19,0275 M~·-

iş Bankası ıo.oo Terk0
:
0 

_. 

Anadolu 27.~ • çııııeıı ofl 
Reli 2 115 GaY0~eı 
.Slr. Hayriye 111.~o fart 
Merkez Bankası !'8,-· Ba1Y1 ~ 
v. sı~oru -.oo c:ark 111-
Aomontl l?,25 'Tclefoll 

* 1933Türlı: Bor.I 29.10 
• 11 28,15 

• .. "m 2s.-
lst1krAz1Dah11t I gq,00 • 

•Ergani lstlkruı !17.-

1928 MO A 
Tiddat. 18,S,j Orkestra konser], 1!1,SO Knrışılc 

nı- rlynt. 20,SO Çingene orkl'Strası. 21,25 
Habcrltr. 21,45 Operet pnrç:ılıın. 28,10 
Haberlr.r. 23,15 Pik. 2.ı l>:ıns musikisi. 

21,15 Opt'rct mu iki t. 2S Haberler - Spor. J'!l•••ı•••••·~ ... 7 
2S,%.'S Danıı mııslklsl. I! 

1123 Khz. nUKıtEŞ. 864 m. 
ıs - 15 GUndüz neşriyatı. 18 Hafif ö~

lo;>ln konseri. 19 llaberlf'r. 19,15 Radyo 
orkcstnıııı t .. rafmdan tıınınmı, yrnl hava
lardan mUrt'kk~p bir popUrl. 20 Unh•ersltr.. 
20,20 l'IAk. 20,4G Konferans. 21 Danıı mu
l!llklsl. 22 Hab!'rlcr. 22,20 Radyo cazının 

592 Kh7.. \'1Y.A •A, 50'7 m. 
18,45 l'lk. 19,%0 Halk şarkıları. 1D,f5 

Hafta habe.rll'rl. 20,10 Ha'"'rler. 20,20 Dr . 
Şarkılar. 21 Nr.şell neşri.raf. 2S Akjjam j 
konseri. 28,S-!) Hnht>rler. 28,1>-0 Akşam kon-

ıırrlnln de" amı, 2:l,45 l'eıtteden Çingene ·----·····-..,... 
orkestrası. 



.... a. ........................... ~ 

· rkiye Ziraat Bankası 
DARE MECLiSiNDEN; 
ÜT'kiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi surette olarak 
i teşrinin 11 inci Pazar günü saat 15 le Ankal'ada banka 
ez binasında toplanacaktır. Aşağıda isimleri yazılı mu· 
aı beylerin tayin edilen gün ve saatte teşrifleri rica 

oplantıda Görüşülecek işler ; 
- 1933 yılı muamele ve hesapları hakkında İdare Mec· 

e murakıp raporlarının okunması, 
- 1933 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 
Meclisi raJ><>runun tasvibi ile azasının ibrası, 

- 1934 ıenesinde Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
iıi azalığına intihaplarından dolayı istifa eden iki aza ye· • 
ıtatümüzün 54 üncü maddesine tevfikan muvakkat olarak 
n iki azanın intihaplarının tasdaiki, 
- Statümüzün 53 üncü maddesi mucibince müddetleri 
ÜÇ aza yerine aza seçilmesi, 

Murakrpların 933 yılı ücret]crin:n tayini, 
- 1935 yılı için iki murakip ve iki yedek mürakip ıe· 
ıi. 

t 
ldali 

ve Murahhaslar 

Nafia Vekili Ali ve mebus Cemal ve zzet Ulvi 
Beyler 

Meb'su Esat Bey 
,, 

il 

Rıfat, Şakir· ve Erzincan mebusu 
Saffet Beyler 
Rasih, Numan Beyler 

,, Adnan, Fuat, Tahsin Beyler 
T. B. M. M. Reisi Kazım Pata Hazretleri, mebus lb

Meb'uı 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 

" 
,, 
,, 
,, 

" 

., 

" 

" 
" 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

C. H. F. K. Um. 
Meb'us 
Bat vekil 
Meb'uı 

,, 
,, 
,, 
JJ 

" 
" 

Çiftçi 

Meb'us 

JI 

,, 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

. " 
,, 

rahim, Pertev BeY_}er 
lhıan Bey 
Hayrettin, İbrahim Beyler 
Şükrü, Dr. Emin Cemal Beyler 
Muıtaf a Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman Ni· 
yazi Beyler 
Rıfat. Ziya Beyler 
Eıat Bey 

İsmail, lsmall Kemal Beyi~ 
Necip Ali, Yusuf Ziya, Kazım 
Beyler 
Zülfi Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Aıım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin, Sivrihisar belediye reiıi A
bidin Beyler 

Kılıç Ali, Nuri Beyler 
1hıan Paşa, Münir Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan Beyler 
Ziyaettin, Selah Cimcoz ve Mar· 
din mebusu Ali Rıza Beyler 
Baha Tali Bey 
Şevket Bey 
Tahsin, Refik, Ali Rıza Beyler 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Lütfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Ki.zım, Refik Beyler 
Meb'us Recep, 
Hakkı, İbrahim Beyler 
İımet Pa"a Hazretleri, Talat Bey 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray 
mebusu Yaşar Beyler 
Mithat Bey 
Ali Rıza Bey 

Hüseyin Avni, Nuri Beyler 
Hasan Reşit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 
Etem, Zühtü Beyler 
Cavit lhıan, Kazım Zeki, Ateş za· 
de Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Rasim, Remzi Beyler 
Cemil, Celal Nuri Beyler 
Sureyya, Mustafa Beyler 
Eyüp zade Daniş ve tikcardan 
Kırzade Sevki Beyler 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırrı Beyler 
Hahl Rıfat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celal, Hafız Emin 
Beyler 

19 V.ı\Kll 11 Tc ıiıucvvcl 1931 eti!" 

J 1 • 10. 934 
18. 10- 934 
25. JO· 934 

il - 10. 934 
17-10- 934 
2ı - 10- ~34 
27. 10 - 934 

11 • 10. 9~4 
24. 10. 934 
:,0-10·934 

11 . 10. 934 
18· J0-934 
24. l o. 934 
1.7. 10- 934 
30. 10. 934 
31 . 10. 934 

Tl!:J Cl K iVE 

llRAAT 
6ANKA51 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
QA~T--(;;0~'2 

lstanbul Belediyesi ilanları 

ila 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" ,, 
" 
" 

•• • A M u h ı m i 1 an 
17 . 10- 934 
24. 10. 934 
31 . 10. 934 

16-10-934 
:.! ı - 1 o . 934 
25. 10- 934 
31. )Q. 934 

23. 1 o. 934 
28. 10. 9.:S4 
Jl- 10-934 

17. 10 934 
23. 10. 934 
25. 10. 934 
28. 10- ~34 

Eminönü Ayar Gurubu 
tarılııne kadar Beyazıt Nahıye Merkezinde 

,, ,, : E-niaönii Kavmakamlık binasında 
., ,, k.üçükpazar Nahiye Merkezinde 

Fatih Ayar Gurubu 
,, ,, Fatih Kaymakamlığı Ayar Dairesinde 
,, ,, Fener Nahıye Merkezinde 
,, ,, Şehremini Nahiye Merkezinde 
,, ., Ba'carköy Nahiye ,, 

Beyoğlu Ayar Gurubu 

" 
,. Beyoğlu Kaymakamlık Dairesinde 

" 
,, : Be~ikta, ,, 

" 
" .. : Sarıyer " il 

Kadıköy Agar Gurubu 
il " Kadı'<Ö/ Ayar Merkezinde 
il " Uıküdar Kaymal<amlık binası dah:finde 
,, 

" 
" fi 

Beykoz ,, ,. 
Kartal B~lediye Daires'nde 
Maltepe ,. ,, 
Pendık 

" " 

il 

Yu~arıda ya1ılı tarih ve mahallerde ayar memur'u':larınca esnaf ve müel!lese1erde mncul 
damgasız bas'<ül, kantar, terazi, tarla ve ö çeklerin muayene ve oamgalanmaları yıapılacagından 
damgasız ölçü kullananlar vaktinde müracaatla ö'çüler ni damgalatlırı maları. 31 - JO. 934 tarihin
den sonra damgasız ö~çü lmllanınlır hakkında kanuni muame!e ita edileceğı ehemmiyetle ılln 
o'.unur. ( 6b'.;9) 

Dumlupınar yalı mektebi icin lüzumu olı.rn 550 kilo kö~c'c, 
200 k ' lo sırt kösc'csi, 250 kilo taban aslarlığı köıclcı;i, 120 
kilo ökçelik kösele, 1480 ayak siyah vidala, 225 ayak siyah 

glasa, 170 adet Karaman meşini ve 11aire 22 f< .. lcm kundura 
malzemesi pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti görmek 

üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlık :çin de 168 bucuk lira· 
Irk teminat makbuz veya mektubu ile 15 - 10 - 1934 pa· 
zartesi günü saat 15 e ltadar Daimi Encümene müracaat!an. 

'6640) 

Aile geçimine yardım 

1 

l\1narif Vekaleti celiles'nin ruh• 
aatı rcsmiyeıini haiz NEKTAR K. 
ZARUKYAN Biçki ve dik:,in bü· 
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve ameli olarak eıaslı ıurette üç 
ay zarfında öğretir ve muıaddak 
tehadetname verir. 

Beyoglu Altın Bakkal Sabi 
< lcad iye) caddesi No: 63 

1 



4. 

Kiralık DEPO 
Akay işletmesi Müdürlüğünden : 

. Haliçte Cami altında Akay İ:Jletmcsi Müdürlüğüne ail 2, 3, 

61 7 No. lu depoları bir sene müddetle ve cem'an (1500) lira be

delle kiralamağa talip vardır. F azlasiyle k' ralamak istiyenle

rin 12 tetrinievvel 1934 tarihine kadar idareye müracaatları. 

(6545) 

Darüşşafaka Müdüriyetinden: 
Talebe için münakasa ile dahili ve harici elbise, ve pazar· 

!ıkla 350 adet kasket yaptırılacaktır. Elbiseye a :t tartları Öğ· 

ı·enmek istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere 
Tctrinievvelin 17 inci çarşamba günü ıınat 9 da. 

Kasket nümunelerini görmek istiyenler her gün ve talip o· 

lanlar Teırinievvelin 20 inci cumartesi sabahı saat 9. da Nuru· 

osmaniyedeki Cemiyeti Tedrisiye merkezine müracaatları. 

(6617) 

Kışın arız olan 
Sancıları tedavi için 

flomatizmadan ve sair mafsali 
sancılardan muztarip olanlar kı· 

1 ~m hululü ile daha fazla ağrı his
sederler. Ağrıları, kendilerine kı· 
şm huhilünü alaimi cevviyye cet· 
vellerinden daha iyi haber verir
ler... llk anda Allcock yakılarına 
müracuatle sancıların levcssüüne 
mani olunuz. Gayet basit olan 
bu tedbir, ızlırabmızı teskin ede
cektir. Bir Allcock yakısı tabii 
tarzda ve ayni zamanda diziniz 
veya kol dirseğiniz bir yere çarp· 
tığmda sevki tabii ile yaptığınız 

uvma hareketinden daha müessir 
bir surette icrayi tesir eder. Ağ

nyan mahal etraf ma kanı teha
cüm ettirmekle daimi bir hararet 
tevlit, sancıyı teskin ve ensice 
ve mafsallarda temerküz etmiş 

zehirlerin ihracını teshil eder. Bü-

Sümer Ba k 

Yerli Mallar .Pazarl 
Yeni ey oğlu b 
4 birinci teşrinde açııac 
teni mağaza, istiklal caddesinde 

• 

doğru giderken sağda 320 nuTTI 
rıldız apartmanı altında 

Eski n1ağaza, nakil muameıes1 i 
mışhr Acele alacağm~z eşy~ ~ 
kapıda ISTAN BUL Y E R L 1 i 
PAZARlrtA Müracaat e1meniz r 

1------~~~~~--------,......-tün gün mRhallinde bulundurabi- ı.-ı~-----..__ ........ __ ..:-. ______ _ 

ası 

lirsiniz. Hararet tevlit etmesi ha· 
sebile Allcock yakıları; bel ağrı-

; , !arı, romatizma, nevralji, adale 

Tesis tarihi: 1888 

30. 000. 000 

sertliği, böbrek sancıları ve soğuk ___ -·ı algınlığını teskin ve tedavi eder. 
:---- Bütün eczanelerde 40 kuru~a sa· Sermayesi: 

idare merkezz : 
Frank 

IS1 AN BUL 
~==-! tılır. 

MÜHiM: Taklitlerinden sa-
• 

Türkiyedeki Şubeler.I: 

lstanbul ( (JaJala ve lstanbul ) lzmri. 

kmmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli ALLCOCK yakı· 
larmı musırren isteyiniz. 

• 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunanistandaki Şubeleri : 
Seliinik • Kavıda . Ati na • Pire 

.Aslivc mahkemeleri ikinci ve-. . 
nileme btirosundan: 

Zeki bey tarc:.f ından Beyoğ· 

!unda Tarlabaşı Yağhane sokak 
43 No. da Madam Katina aleyhi· 
ne açtığı boşanma davasının ye· 
nilempsi esnasında: Müddcialey· 
hin i'kametgahınm meçhuliyeti 
dolayuıiyle ilan.en teblisat icrası
na karar vt'\rilmi olcluğund n tel· 
kik günü olan 14 - 11 - 934 ta· 

Bili um Banka muameleleri, Kredi mektuplan. Cari hesap 
Jarı küşadı. Esham ve TahYilat kasalar icarı· 

Ilgaz belediye Reisliğinden: 
Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 Iirakeşif bedelli 1 lgaz 

ka~aba ı Su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul· 

muttur. Taliplerin ihale günii 3 - 11 - 934 saat 15 le teminat 

akçelcriyle Ilgaz Belediyesine gelmeleri ilan olunur. (6515) 

rihine müsadif çarşamba günü sa· 
at 14 le büroda hazır bulunması 
lüzumu tcbliV. ma•tamıni\ kaim ol· 
mak üzere ilô.n olunur. (2728) 

•• 
' . -

--~~- .. - DUN ve YARIN 
Tercüme Külliyatı 

ıo uncu Kitap 

RASİN KÜLLİY A Ti 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş ________ ....__..._ _________________ ...., ,_., ,,,._., ~ -., ,,_.~., ~ .... ,_., - _, ,,,_,, - ~ 

BASJLANLAR: 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktııadi, mali..... En mü· 

hallet eıerlerinden seçme kitapla

rın tercümeıi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmi§tir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca

at olunmuıtur. 

10 
uncusu· çıktr. 

ı.::·~~ · . ,•( _· ~ ~\: .-··~· ~ · .... , 
Sahibi: MEHMEl! ASIM 

l - S.\FO, Oode - Haydar Klfat 

~ - AİLI!; ÇE.'\lBERI, Morua - 1. H. Alll&IJ 

8 - TlllARET, BANKA ve BORSA, lktısat doktoru 

Huhllı Etem 

4 - OE\'L.l!:T ve tBTlLAL, Lenin - Haydar Hilal 

15 - !SOSYALiZM: Kautakt - Sabiha 7.ekertyı 

8 - KOI,1.IVAl' J. KASl.N, B. Nazmı 

1 - lıjÇl SI!'liIFI mTtLAU, Leııln - Bayd:ır Uifat 

100 

100 

16 

76 

'T6 

'16 

60 

8 - RUHl HAYA1TA LAŞUUR, Prof. \'unı - Prof. Ur. 

!\t. llaJrullah 110 

9 - ISFAllANA OOCRU, l'IJer LoU - l. H. Alişan 100 

10 - KOLLtl'AT J. RASiN u. o. Nazıın ız:; 

BASILACAKLAR: 
1 - üOHIO IS.\UA: Ualrnk - Raydıır Riln\ 

Kurue 

• 

• 
• 
• 
• .. 

• .. 
,, 

2 - lLKBAHAR SELLEUl, lvaıı 1Urı:enlev 

ıJ - El\llYET, l\tuhlttln 

Sam17.ade 8UrPyya 

4 - KAPIT.\1,IZM HUHHA:\"l, Profesi>r l'lru - Ahmet llanıdl 

5 - • ... ,uıı ve KARA, Staodal. 

8 - lSA: l'arl• füıhlyut mf'kWhlnde 1-'rofc<ıor dokt'1r Ulne Sanı-le - Raydnr Rltat 

ı - ~llh 1: Kropotkln - Ağ'noğlo Ahmet 

ır - IÇ1'1l\1AI K.\NU:ıo.'LAH, Greef - ltaut Abme\ 

D - ÇOCUK t>OŞtlRTENLER iL Gonl.lllve, lllcııuııler - Prof 

ruUnb 

ro - SA~mo, Flober - t. H. Au,an 

11 - SAllllıt SAADET, 'l'olstoy - l. H. Alişan 

it - OIZltAELINt.'IJ HAY ATI. A. Marna 

' • . -. ·~ t ' . . . . /' • . " . • • ' 

Ns§,·iyat müdürü: RE1'1K AHMET V AKIT Matbaaıı - İstanbul 

Tokat vila ye . 
. . k• 1- Niksar • Reşadiye yo unun 14 +COO ıncı f, 

k .. oru 36.00 metre tek açı.kh'<ta betonarme Fadlı o, S 
J560S Lira 75 Kuruş keşif bedeli üzerinden 291911 

itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulıle 
konulmuştur. 

2- lstelılilerin ehliyet vesikalarını ihale tar 
Teşr:nievvel 934 saat 14 den sekiz gün evvel Tokat 
disliğine ibraz etme'.eri lazımdır. 

·3- Keşif ve projeyi görmek ve izahat ıılı:ıı9 

Nafıa Vekaleti Köprüler Şefliği ile Tokat Nafıa 
liğine mürncaal etmfleri lüzumu ilan o'unur. 
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~ B •11 n ı'I i •• ay c 
L KARAGOZ Gazetesinin Yeni ~ 

•••• • •• • Yakında B A Ş L 1 Y O R 
· Eski devirlerde saf kimse'eri büyü ile aidatı~ \ 

2aıf olanlara böyl bir takım dalavere ere, en rı a 
kabazhklarla çıldırtan büyücülerle büyücülüğün eıı 

gülünç taraflarını olduğu gibi gösterecek o'• 
Çok meraklı, çok heyecanlı, çok g 
ayni zamanda çok acı romanı "Ka 

OKUYUNUZ ••• 

AskeriF abrika ar 
Müdürlüğün. e 

İnşaat işlerinde istihdam edilmek üzere aşağıci' 
lan hai..: bir inşaat mühendisi alınacaktır, 

Taliplerin Yesikaları ile birlikte ve 
Ankarada Umum Müdürlük Fen Şubesine 

1- Diplomalı mühendis olmak 
2- Mebani inşaatında ihtisası olduğuna 

etmek ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden 
göstermek 

3- Askerliğini yapmış olmak 
4- Ecnebi lisanlarından birine vakıf o1an1at 

cektir. t64 77) 

310308 Muhtelif ateş tu~! 
Askeri Fabrikalar U. müdürlıl 

/10/934 b d 1 - . k 1 - bild 4 tari in e paıar ıgı ıcra ı ınacagı . 
4 

t 

adet muhtelif ateş tuğlalarımn pazarlığı 20/10/9~ ıe 
edilmiştir. Talip'erin ycvmı mezkurda teminatlar•Y 
hnalma kom svonuna müracaatları. 

Adana Yedinci Daire Su .. 
işleri müdürl~,~. 

. 15210 On beş bin iki yüz on lira mukab1l.11 

. e 
zarf uıulile münakasaya cıkarılarak ve 3 teşrırıı .. 4 - r ll" 
hinde ihalesi itan olunan Tarsus sulama kana~. s1' 
lacak sunai imalatın crörülen lüzum üzerine ro00 

, 
D ' ttY 

tinin yirmi gün daha temdidi ile 1934 sene5 • l , 

24 .. .. b .. .. ı· l beşte ihll e uncu çarşam a gunu zeva ı saa on . 
ceğinden tal:plerin ke§if bedelinin yüzde ycd~e 
akçesi ile diğer vesaiki havi kapalı zarfların I 

met Daires'nde müte§ekkil komisyona tevdi et.~:ıı 
vele ve şartname ve sair fenni evrakını gorıı1 S 
Mersinde Nafıa Başmühendi:;liğine ve Ad n d• 
ı·cs!ne müracaatları ilan olunur. 


