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Milletten Ayrı Değildır 
8eı d. I e ıye seçim-

erinin sonu 
L~rf rk be} d. 
"'tın h c ıyc seçimleri mcm· 

llıiy :r tarafında bitmiştir ve 
ı na:: c Cunıhuriyct Halk Frr· 

lelleri . h l d" •trna . Yenı e e ıye aza· 
~i İd' seçılnıiştir. Bu netice 

ı. y 1 
~ttıırı .. a nız hu defa tabii sc-
lff,ı · Uatüne yükselen bir mu -

"
1.Yet k 

en h no l<Uı var ki, bu da 
~ p ker taraf ta Cumhuriyet 

ır aa 
teyl . 1 namzetlerine veri -

d erın "k trı b"J tnı tarı hatta tahmin· 
r ki 1 

e faıla olmasrdır. O ka-
İtr ..,. 1~erek lstanbulda, gerek 
~~ctfı a!~tlerde bu defa Fırka 
~Gııu e~'.?•n aldıkları reylerin 
fıtk' ort Yıl önceki seçimde 
tı t ~l n~nııctleri arasında da-

dır, crın Yekünundan da faz. 

a let· il def 
•tıirı h a Yeni beledi re ~eçim. 

\t\lllak 1~•uıiyetlerini lıu cihette 
~ a.ıırndır. 

ltd· tıtılek . h f b 
l)'e ctın er tara ında e-

lı~. ""'i-ı . . d' .... b ~ bi ""' ... erımn ver ıgı u ne· 
:ott l'ı; kere şunu gösteriyor ki 

ıı-ı._· e\>\•el Cumhuriyet Halk 
l\ ~'"' ~' ~ı~ muhalif olarak meyda· 
d~l tı ,~bulunan siyasi bir te§ek-

/;'; 
1 lia.ıt tr bütün reyler §İm • 

-~~}, o/ Fırkasına dönmü§tür. 
~ıf~'IJQla ak evvelce h r iki fırka 
~ ~•la. ll1Utcreaaa ve musten • 
r il ~1 11 reyler de bu defa açık· 
'~et J.f ta Vaziyet alarak Cumhu-

l)k F k . . 
J:' ft ır asına geçmı§tır. 

}.' 1 Qllk' 
t lt-ka.11 

1ka Cumhuriyet Halk 
~~kil'et~ıo kazandığı hu muvaf • 
~ll'l bir ~.teşkilatlı çalı§manın mü
~ tıhuıd ••aeai vardır. Meıela lı-
afa.l'la a herkesin rey vermesini 

t\>e f lırrn k . . ı.. 
~ sır, a ıçın ayrı ayrı ner 

el' &fl dnuınaraları dağıtılmıştır. 
'1tler~ 1kla.r1 aıra ile muhtelif 
~ltrll ll/ dolaıtırılarak intihap • 
~tlrtlı:n Utnkün olduğu kadar yak-

~'l1trlı\~~ır.. ~uhtelif nefir va· 
çy \teı-..... n 1atıf ade edilerek halk 

. •••e" 
~ ~lltı f e teşvik olunmu§tur. 

'11( Fı~ka a heraber Cumhuriyet 

'
~)~ •ı namzetlerine verilen 

n tahrn· l 
\ lltlftd ın erden daha fazla 

Belediye seçi:.ıtinin kat'i 
neticesi alındı Bugün 1 ürki1Jede 

Yas Günüdür 
Son intihap, halkımızın şimdiye kadar görülmemiş 

bir alaka ve sempatisi içinde yapılmıştır DO!ıt l ııl:'Otil 'l Jualı Alr.k-
anıtr Ha.trP.tlrrlııin I~I hlr ır;u rette 

H'fnh doln.) ı I~ lo bugün blıtun 

'1 urkl~ cclo umumi ~ ruı güıılldlır. 

I>Lln d )nzdı,il'ımı~ gibi lnrmııfar, 

fıJ ut rol ar hııgıııı ı.up.ılı huluııaralc, 

.ı:t11ino \C knh\rlcrde ~ ıl.ı:ı talın

mı;\ ıu·nl 1ır. l?Nınıı dalrf'll'r ha~·

rnld.ırını l nrıJ s ı.nılar ~·rkcrclılcr

dir. 

l'u~o,..fa\') B Kralı 

Ale.kıınndr JI ı7r ~lrrlnln ccnnı. 

Tcvfık Anıi:- B 

1\lııh·ırn·ııı ı\ııll H. 

bmıül Hakkı B. 

lıtanbul umumi meclisinin ikin· 
ci devresi için yapılan ve bir kaç 
günden beri reylerinin tasnifi de • 
vam etmekte olan intihabın kat'i 
ve tam neticesi dün alınmı§tır. 
Bu itibarla İstanbul umumi mecli· 
sinin asli ve yedek azalıklarına 
seçilmiş olan zevatın isimlerini ve 
aldıkları reylerin sayısını bildiren 
resmi cetveli aşağıya koyuyoruz. 

Hakkıyc Emin H. Bu münasebetle intihap esnasın • 

<i ıliıı llııJ,1,ı U. 

.1\'nklyc H. 

da şehrin her tarafında görülen 
ve intihap neticesinde kat'i ifade· 
Ji rakkamlarla da asbit olan bir 
vaziyeti kaydetmeden geçemiyc .. 
ceğiz. 

Bu da halkımızın siyasi ve içti • 
mai terbiyesinin kemal halini al • 
mı§ olmasıdır. Zira memleketin 
her yerinde olduğu gibi Jatanbul • 
da da yurtta§larımızrn belediye in 
tihabına büyük bir alaka göıter -
miş oldukları intihap neticesinde 
ortaya çıkan rakkaınlarla ıabit ol
maktadır. 

Dört ıene evv 1 :yapılan ve iki 
fırkanın mücadeleıi gibi halkı he· 
yecana verecek bir vaziyet içinde 
geçen belediye intihabatında la -
tanbulda 279000 müntehipten an
cak kırk sekiz bin küıiir kiti rey 
verme hakkını kullanmıttı. Bu 

kırk sekiz bin kitinin küçük bir 
karmı serbest fırkaya, diğer mü -
him kütle Cümhuriyet Halk Fır • 
kasına rey vermitti. Bu seferki 
intihapta lstanbulda tam iki yüz 

on iki bin kişi rey verme hakkını 
kullanmıştır. Ve bu iki yüz on iki 
bin ki§inin hepsi reylerini Cüm • 
huriyet Halk Fırkası namzetleri • 
ne vermişlerdir. 

Devamı I 6 net sayfanın 1 ci sütununda 

,\ıık mı, 17 (A. ~.) - l\1ntbu-

rn imine ~ aduf cd1>n hlrlnd ~
rlnln 18 lııcl p!'rşrmbo ı:-Unll ak!ln· 

mı, 'I urk rııd.) osu sımt 20 hııcuı.;n 
hıl.) uı, olllniln nı mlek tlmltd u-

:1' ndırdığı d rlıı Hl lı;t<>n ı;-1'11'.n 

.)il ı hlr nutukln lf d!) etmrğ ta· 
lışacıılctır. A.) nl 7.amımda Sırpçn 

'o Frnnsnca ol:ı rnlc 'l urk mllJf'll· 

nın hll.)i.ık nem dowt mrmlckete 
\'il dluuuı. da ıtAn oollC<lt'ktlr. 

Al.eksandr Hz. merasim
le bugün gömülüyor 

Dün Belgratta yapılan ayinde Romanya 
kralı da hazır bulundu 

Romanya Kralı Karol 

niyabet meclisi azası ve lıüklıme 
ricali tarafından karşılanmı§hr. 

RUHANi AYIN 

Belgrat, 17 (A.A.) - Dün sa 
at 18 de sarayda müteveffa kralı 
tabutu önünde ruhani bir ayin y 
pılını ve bu ayinde bütün Kr 
hanedanı azaar ile Romanya Kra 
Karol ve Prens Nikola hazır bu 
lunmu§lardır. 

HEYETJMIZ BELGRA TT A 

Belgrat, 17 (A.A.) - Kral A 
Jelaandrın cena2e meruimind 
bulunacak olan ve Türi e Har· 
ciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Beyi 
Yunanistan Hariciye nazırı 
Maksimoıun riyasetleri altınd 

bulunan resmi Türk ve Yunan h 
yelleri dün gece yarrsı Belgrad 
gelmişlerdir. 

Heyetler, istasyonda hariciy 
nazın M. Yevtiç ile Türkiye v 
Yunanistanrn Belgrat elçileri ve 
diğer bir çok zevat tarafından ka 
şılanmr§tlr. 

Italya işgalindeki adalarda bir hadise 

Belgrat, 17 (A.A.) - Roman• 
ya Kralı Karol, yanında Prens Ni· 
kola, Mareşal Prenzean, harici· 
ye nazırı M. Titülcıko ve diğer 
zevat bulunduğu halde dün saat 
16 da buraya gelmiştir. 

Kral, Yugoslavya saltanat (Dcvamr 8 fncl aayıfanm ' Uncn ııtıtunun ~drr. ~asıl mühim bir amil 
\ i."ı \ı ?a bugün memleket 
~l'ltitıe ~"'nıyeainin dört yıl ev· 

'
l\lllllı llıa'betJe aydınlık içinde 

llsıd~ n·· .. elin • ort yıl evvel hu· 
~llrıedel\~ın~rni siyasetini hatalı 
01tı Rölbı~rın bugün artık doğru 

Adalı Rumlar katolikleş
tirilmek isteniyormuş! 

Nişan merasimi 
tehiri 

Cumhuriyet gazetesi sahip ve 
bat muharriri Yunus Nadi Beyin 
kızı Leyla Nadi Hanımla Uşşaki 
zade Halit Ziya Beyin oğlu Bülent 

,ıııır11ııııııırıı11uıııırıı1111 11 111Nıı1111111ıııııı1111111ınııı11nı11111 

li Uf bulunmasıdır. 
~l .. ltır)ltda old ... .. d'' 
\. '"~el • ugu uzere ort 
,_ ~e-ıc:!~an buhranı baılamış· 
'tf ·~• e1tef ' 
~rlerj •tnızde buhranın ilk 
" •ıı k;ey~ana çıkmı§tı. Para
~· l>iğerınetı tehlikeye düşmüş • 
l' ilesi tn·· ,~~raftan bütçe müva • 1• b U§1tul b' 
~ ou " . ır safhaya girmiş-
~ 'ta ~ük~~ıYet !kar§ısında ismet 
ı~ ~tr. li"kU~eti ilk tedbirlerini al-
't u uın t b" ~. 1 \re ih e ır taraftan itha· 
•" ı racat . 1 • • 
~ fı}'or . 1! erını tanzime 
~..... ' dığe t 

t~d"'1etin· r araftan paranın 
b· 1 llluhaf · · 1r1er I aza ıçın ayrıca 

liv,): .. ,. ~ •Yor, nihayet bütçe 
--.. eaı · ~retler nı tu~rnak için büyük 

sarf edıyor..ı 
QU, 

Meh"1et ASIM 
1 t u 

ııcu ~Ylfaıını 
l ~ etıtwıwıcıa 

Papaslar bu lıafta manastırda toplana
caklar, lta(qanları protesto edecekler 

ı~ .. dos adası; limandan ve 

Atina, (Hususi) - Son gün· 
]erde İtalyanın iıgali altında bu -
Iunan adalardaki Rumlar arasın -
da derin bir infial ve heyecan ba~ 

] 

i~ten bir görünüş. 

göstermiştir. Bunun sebebi ltal • 
yanların adalı Rumları ltalyan 

(De\Bmı 8 incJ t.aJıfanın 2 lnct sütwıunda 

Beyin bugün saat on yedide Pcra· 
palas otelinde icra11 mukarrer ni
şan merasimi, dost Yugoslavya i 

tulan milli matemden dolayı, ge· 

iç sayıf alarımızda : 

Birbirini tanımıyan ve 
beraberce yolculuk eden 

iki seyyah! 
Yedincide 

E 
Kralının defni münasebetiyle tu • =_=:: 

ne Perapalaıta yarınki cuma gü· ~ Bir lngiliz mimari 
nü saat on yediye tehir edilmiştir. _ anlatıyor 

Oağcıhk klubUndeki çay da ~ Yedincide 

yarına bıraklldı / En uzun bıyık ve sakal 
Cevah;rci'""Zadc AbdülliHif Be- '§ Dokuzcıncuda 

1 yin kızı Azade H"mmla İstanbul ~ S t M 
1 

k t A k 
b Z . 8 . ~ 1 Abd··ı 'E ana , em e e , s er-me usu ıya eyın og u u - g • • 

kadir Ziya Beyin evlenmeleri mü- ~ hk, Eğlenceh yazılar, 
nasebetiyle bugün dağcılık klü· f Kadın, Sinema, Çocuk 
bünde verilecek çay, milli matem ~ &ayıfaları 

münasebet'yle yarınki cuma günü ~ * 
ayni y~rde saat on yediye bırakıl· § Haftalık rad 
mı§trr. i. yo programı 

'1dllll°""'6111U1tıtttfıntN111-111lllllt11111ıtlllll11111tllllll111 



Yuvarlak masa kuruluyor! 
D .... • •• •• l • J KISA ===:==:===:= 
enız qoruşme erı, gu- 1 ELGRAF 

varlak masaqörüşmeleri 
şekline mi dökülecek? 
Londra, 17 (A.A.) - İki taraf· 

lı deniz görüşmelerinin yuvarlak 
masa görü§meleri ıekline dökül • 
me&İ için ileri sürülen fikirler ta • 
hakkuk ctıniyeceğe benzemekte • 
dir. Bununla beraber, bir fırsat o· 
Iursa, bu meselenin Franıız ve J • 
talyanların da iştirakini icap et .. 
tirmeıine rağmen böyle bir şeyin 
olmasına hiç bir mani yoktur. 

Bu hafta hiç bir görüşme ya • 
prlmıyacaklır. Çünkü Japon ve A
medka murahhuları aralarında 

İptidai münaka~alar yapmak iste· 
mcktedirler. 

Zannedildiğinc göre, Amerika· 
lı1ar bir yuvarlak masa münakaşa· 

ama taraftardırlar, Japonlar ise, 
pek o taraflı değildirler. 

Londra, 17 (A.A.) - Deniz 
konferansının ortaya çıkardığı me 
aelclcrin heyeti umumiyesi bugün 
İngiliz kabinesinde müzakere edi· 
leccktir. 

Bu münasebetle matbuat, mU • 
zakerelerin karşılaşacağı müşkül· 
lerin büyüklüğünü kaydetmekte • 
dir. 

Bununla beraber. hu mülalca • 
lardan Londra ile Vaşington ara• 
sında doğrudan doğruya bir ihti • 
lafın çıkmaı;ına. fazla dikkat edil· 
mesi gibi bir takım istidlaller çı • 
karılmnktadır. · 

Laval-Beneş mülakatı 
Sarre plebisiti tehir mi ediliyor? 

Paria, 17 - Yeni Fransız hari • 
ciye nazırı M. Laval ile Çekoslo • 
vakya hariciye nazırı M. Beneş a
raaında müzakere edilen mesele -
lerden bahseden Malin gazetesi 
Sarrc Plebiıiti için de yapılacak 

hazırlıkların mevzuubahis oldu • 
gunu yazıyor ve diyor ki: 

"Malum olduğu veçhile Sarre 

de yapılacak Plebiıit tehiri hak • 
kında bazı şayialar dolaşmıştı. 

Her ne kadar bu hususla kat'i bir 
§CY takarrür etmemi§ıe de Plebi • 
sil komitesinin intihap listelerini 
tetkik eylemesi li.zım geldiği ve 
bunun da epeyce bir zamana müte 
vakkıf bulunduğu anlatılmıftır.,, 

Mensucat fabrikalarımız J Çin Şark demiryollarının 
için yapılan türbin bedeli 

Moskova, 17 (A.A.) -Türkiye 
mensuça('." fabrikaları için imal e • 
dilmiş olan ilk türbinin Leningrat· 
ta Staline fabrikasında yapılan u· 
mumi tecrübeleri hitam bulmu§ • 
tur. Türbinin Türkiyeye sevki mu· 
amelesine başlanılmıştır. 

Mısır kredi fonsiye tahvil
lerinde kazananlar 

Kahire, 17 (A.A.) "gecikmiı • 
tir,, - Yüzde üç faizli ve ikrami· 
yeli Mısır kredi fon.siye tahvilleri· 
nin dünkü çekilişinde: 

1886 senesi tahvillerinden 263, 
464 numara 100,000 " 

1903 senesi tahvillerinden 597, 
831 numara 100,000 

1911 senesi tahvillerinden 45, 
447 numara 50,000 frank ikrami • 
ye kazanmıılardır. 

Motörsüz tayyare1erde 
yeni bir rekor 

Motkova, 17 (A.A.) - Kırım· 

(ia iki mevkili motöraüz tayyare· 
ler için yeni bir müddet rekor 
teaia edilmiıtir. 

M. Gerviş, bir yolcu ile birlikte 
17 aaat 9 dakika havada kalmış· 
tır. 

Çankırı panayırı 

Çankırı, 17 (A.A.) - Çankırı 

Panayırı Bugün on binleı·ce halkın 
İftirakiyle açıldı. Panayıra Ço • 
rum, Yozgat, Kastamonu, vila· 
yetleriyle Kalecik, Tosya ve sa· 
ir 'bir çok kazalar halkı iştirak et· 
mittir. Çankırı emsals=z bir kala
balık içindedir. Alıı veri§ iyidir. 

Tokyo, 17 (A.A.) - İyi haber 
alan muhafilden bildirildiğine gö· 

re, Sovyet Ru5ya Çin §ark demir· 
yolları bedelinin bir kısmım nakit 
olarak ve diğer bir mı:ommı da eş· 

ya olarak almağı kabul etmiştir. 
Sovyet Rusya makine ve elektrik 
aletleri alacaktır. 

Gazlı silahlara karşı 
Paris, 17 (A.A.) - Halkı gaz· 

Iı silahlara ve infilaklara karşı hi· 

maye için Belçil<alı tayyare bin • 
başısı Van Kolleghem tarafından 

icat edilmi~ olan cihazları lssy • 
Les • Molinaux'da yapılan tecrübe 

leri tam bir muvaf akiyetle netice· 
lenmiştir. 

Tekirdağında muhacir 
Tekirdağ, 17 (A.A.) - Dün 

Romanyanın Silistire ve Pazarcık 
havalis=nden 593 muhacir gelmiş· 
miştir. Bunlara, kış gelmeden ev· 
vcl hirer ev yaptırılarak barındı· 
rılmaları için çalışılmaktadır. 

Türk olan ve Türkçe konuşan 
hu muhacirler bugün Çorluya gön 
derilmişlerdir. Bazılarının hay· 
vanları ve arabaları vardır. Bu 
ayın 22 s=nde bir vapur muhacir 
daha gelecektir. 

M. Makdonald 
Londra, 17 (A.A.) - Londraya 

döndüğü tarihtenberi bir hastaha· 
nede tedavi edilmekte olan M. 
Makdonald, evine dönmüıtür. 

Sihhi vaziyeti memnuniyet ve • 
ricidir. Fakat doktorların tavsiye· 
si üzerine daha bir müddet islira· 
hat edecektir. 

======Haberleri· 
SOFY A - Hükumetin fikirlerini 

nc§:'eden Navidini gazetesi, ıon nÜı· 
halarından birinde "Makedonya hayır· 
perver kardeşlik cemiyetleri" nin mu· 
nkkat milli komitesini izah etmİJtİr. 

Buna göre, komite Makedonyanın 
muhtariyeti için çalı§ınakta devam e• 
clccck, fokal bunun için me§rU \'asıla· 
)ar kullanacaktır. Yine ayni yazıda 

§Öyle denilmektedir: 
"Milkedonyadan kovulanlar VC\lan· 

larmı aıla unutmıyacaklar'dır. Bunla· 
rı vatanları~ı sevmekten ve dÜ§Ünmek
len hiç bir kuvvet mencdemiyecektir. 
Komite boyundunık altında yaııyan 

ınillctda~1arımn vaziyetini ıtılah için 
çalışacaktır. Bu husuıta bütün Bulgar 
milletinin yaı·dım edeceğini muhakkak 
bi mcktcdir." 

§ ANKARA - lktıaat \'ekalcti iş 
kanunu \'C içtimai aigortnnın ti\tbik u
sulleri hakkında Almany11dan bir mü
tehnsaııı getirtecektir • 

§ ANKARA - Nafia vekaleti poı
ta ve telgı·af idr.reıi tcşkilatmda ıala· 

hat yapacaktır. 

§ ANKARA - Türkiye ile lngilte· 
re ara~ında yeni ticaret muahedesi için 
hazırlıklC\r yapılıyor. Ay ıonunda mü· 
zakcrcye başlanacaktır. Yen muahede 
klcring cııaılarına göre yapılacaktır. 

§ANKARA - Gümrük ve inhi~r
lar "ckalcti halı tranıit antrcpolan için 
yeni talimatname yapıyor. Halıların 
antrepolardan çıkarken kontrolü için 
esaslı usuller konacaktır. 

~ ANKARA - Gümrük ve inhisar• 
lar vekaleti ikinci sınıf müfcttİ§İ Ml\h· 
mut Nedim Beyin birinci sınıf müfct
ti liie, üçüncü ••nlf' müfctti terden Ab-

dullah Beyin ikinci sınıf müfetti~liı;e, 
beşinci sınıf müfcu:şlerden Tevfik, 
Rü~tü ve Pertev Beylerin dördünc~i 

sınıf miıfcttişlige. miife•tiıt muavinle· 
rinder. Zeki, Hı lusi, Necdet Kazım ve 
Hasbi Beylerin beşinci sınıf müfettiş
liğe terfian tayinleri ali tasdika ikti
ran etmi§tir • 

BOMBAY - Şarki Türkistan müs
lümanları bir toplanlr yapmı§lar ve er· 
keklerle beraber hadınlar da Çinlilere 
karşı harp ctmcğe nhdetmi§lerdir. Şar
ki Türkiıtanlıların Kaşgara hücum ve 
şehri muhasara etlikleri bildirilmekte· 
dir. Şehirde, yiyecelc1 içecek az oldu
ğundan teslimine intizar olunuyor. 

§ ANKARA - Maliye vekaletinde 
yeni ihdas edilen tetkik büroıu vazi
f esinc başlamıştır. Büro evvela buğ

day koruma resmi kanununu tetkik e
decektir. Büro bundan ıonra tahıili 

emval karıunu üzerinde çalı~acaktır. 

İngiltere - Avusturalya 
tayyare yarışı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere 
- Avusturalya yanıma iştirak i· 
çin 21 tayyare Mildenhall hava 
meydanına toplanmıştır. Tayyare
ler dün ve bugün uçuı tecrübeleri 
yapmışlardır. . 

Alman nazırlarının yem;ni 
Berlin, 17 (A.A.) - Rayh na· 

zıdariyle Alman hükumetleri 
azasının yapacakları ycm'ne ait 
kanun bugün kabine meclisinde 
kabul cdilmiıtir. 

Bundan böyle nazırlar fu ye· 
mini yapacaklardır: 

"Almanyanm ve Alm".n mille· 
tin'n şefi olan Hitlere sadık kala
cağıma ve itaat edeceğime ve ke· 
za bütün kuvveti.mi Alman mille· 
tinin iyil=ğine, kanunların muha· 
fazasma ve vazifemi vicdanen ya· 
pacağıma ve dairemi herkes iç:n 
bitarafane ve adilane idare edece· 
ğimc yemin ederim.,, 

Bu yıl Cümhuriyet bayramı tezahiit• 
bir gün sürecek 

ANKARA, 17 (Hususi) - buralarda muhtelif hatipler t.ıf 
c~.m.~uriyetin on b.ir.inci yıl dönü- fından söz söylenilecektir. ~ 
munu kutlulamak ıçm Ankaraya ram münasebetilc verilecek 
gelecek izcilerin sayısı vilayetteki nun ve Hnlkevindeki ınü••~ 
k~:lula~~ komisyo~u ta~af mdan nin, kral Aleksandırın öl~J11ıJ 
dıger vılayetlerdckı komısyonlar· layısile yapılmıyacağı soY 
dan sorulmuştur. mcktedir. 
Şehirde umumi tenvirnt yapıla • G~it merasimi, geçen yıl ol 

cak ve lczahiiral bir gün sürecek • ğu gibi Ciimhuriyct mcyd• 
tir. Muhtelif yerlere halk kürsü • yapılacaktır. 
)eri konulmuştur. Bayram r,ünü 

Meclisin ilk toplantısında iş kanuııd 
projesi görüşülecek 

ANKA~~' . l 7 (Hususi). - zım Paşa Hazretleri bugün öt! 
B. M. Mcclıımun, bu ayın 25 mde den sonra meclise gelerek S~ 

1 toplanması ihtimalleri kuvvetlen- kite kadar vekiller heyeti iı~ 
mektedir. Mecliste lazımgclen bü- rından bazılarilc görüşmüttiit• 
tün hazırlıklar ikmal edilmiştir. toplantıda müzakere cdiJınel< 
Tatil münasebetile Ankaradan re, iş kanunu projesi meclise 1 
ayrılmış bulunan mebuslar gelme· derilmiştir. 
ğe bC\şlamışlardff. Meclis reisi Ka-

Yüksek Ziraat Enstitüsünden doktot1 

ünvanı almak istiyenler 
ANKARA, 17 (Hususi) - diploma ve mühendiılik j111ti~~ 

Ziraat enstitüsü fakültelerini leş- larında muvaffak olmuş ol~ 
kil eden ziraat, baytar, tabii ilim- (yabancı memleketlerde veril
ler kısımlarından doktora ünvanı· bu kabil imtihanlar buradaki! 
nı almak isteyenlerin tabi olacak- muadili olursa kabul edilcce1'l1 

lan muamele ve ş artlar hakkında- T h ·ı "dd L' • do''rt fil a sı mu c mın en az 
ki talimatnameyi vekiller heyeti . . . .. f k"I I 1'ti . . . mestcrını enshtu a u le er _,ı 
taatık ettı. Bu talimatnameye gö • h' . d . l k bll" 

d k · .. k .. .. d' ırm e asıstan o ara , veyca ~ 
re, o torayı, cnstıtu re tol'u, ı • " 

f k .. it l · · t ı ı· f · .. · si suretle dört aümester çaht van a u e ermıP e c ı ı uzerınc Ji 
v r r. 0 tora i ler'ni r ve son aümesterde enstitüy~ııal 
fakülteler dekanı idare eder. yıth ulunm k, fakın h r 

· "k k t' "d h zır1'ıı Doktora ünvanmı alacak tale • tezm yu se ens ıtu e il 1 
ması lazımdır. Yabancı bir e11•~ 
lüde hazırlanan tez o müesaesebl' 
ve burasının müaaadesile 1'• 
e'lilcbilir. 

benin riayet edeceği şartlar şun • 
tardır: Liıe orta tnhsilini, ve dok· 
toraamı iıtediği yiiksek kısımda 
ikmal etmiş bulunmak, Devlet 

Başvekil, Turhata gidiyor ~nkara Belediye Mecli
11

-
s e41ilenler 

Ankara, 17 (Hususi) - Başve· 

kil ismet Paşa ile iktisat Vekili 
Celal Bey ve diğer bazı zevat Tur· 
hal şeker fabrikasının acılma me· 

rasimini yapmak üzere yarın ak· ı 
şam trenle buradan hareket ede· 
ceklerdir. Cuma günü saat on 
dörtte fabrikanın açılmn merasimi 
yapılacak, nkşnm saat yirmide 

Ankaraya doğru hareket edile· 
cektir. 

Sumerbank merkez binası 

ANKARA, 17 (HuauıOd;ıt' 
Belediye meclisine intihap 'i1' 
34 asli azanın listesi yarın '\'il"
te verilecektir. Vilayet bu se ~ 
seçHdilderini birer tezkereYl.~jf 
dirccektir. Umumi içt;ma 1 

/ 

tel""iniin birnde yapılacak, 1~ / 
siirecektir. Bu toplantıda r~~ 
killerilc daimi encümen s 
secilecektir. 

. Tabiiyeti~ize kab"1 

edilenler / 
Ankara, 17 (llususi) - An· ANKARA 17 (Huıuıti) ,1 

' "'ıll 
karada inşa cdilc ::ek Sumer Bank , Yabancı memleketlerden 118 1ı~ 
merkez binasının projeleri müsa· 3503 kişi vcldller heyeti )<sr' 

bakası ikinci te~rinin onunda ni· to.biiyetimize kabul edildi. 

hayetlenecektir. Banka binası SUmerbankın AvrlJP,,/ 
şimdiki Tathanın olduğu yerde yolhyncağı taleb•,) / 
yapılacaktır. ANKARA, 17 (Hus.~•d,re '. 

Üniversite rektörü Sümer bank, Avrupaya gorı ~· 
\ b . . "h e"' ,. 

Ankara da ce 'i 15 la e enın ımtı an .,, 
-> • cıı1 • 

ANKARA, 17 (Hususi) m tetkik etmektedir. Neli' hl' 
lstanbul üniveı·sileşi rektörü Ce • ym 25 inde anlaşılmtl51 111

" 

mil bey geldi, Cemil bey burada meldir. 

kaldığı müddetçe üniversite İ!leri --------..---N~S' 
hakkında veknletle temas edecek- T el'Sizle Londradan f 
tir. tur al yaya f otoğr3 fo' 

Ankara fakültesinde ikmal im· Sit 
tihanları başladı. lmtihanhı.r beş Melburm, 17 (A.A.) - 1' ıc1 

gün aürecektir. toğraf bugün ilk defa clara. 11" ·or• 
sizle Londradan Avu5

' tb" 
Kız EnstitUaU muallim 

kısmında derslere başlandı 

ANKARA, 17 (Hususi) -

İsmet Paşa kız enstitüsünde açı • 

lan yüksek muallim kısmında 

derslere bugün başlandı. 

cekilmiş ve bu fotoğraf ıvte ısıt 
· · de da çıkan Argüs gazetesııı ı~ 
şar etmiştir. Bu fotoğrafı~ :i,t 

. . . h" vrclerı "' mcsı ı~m uzme me ... 1v 

mi kullanılmış ve 25 daldk• 

müştür. 



,. 
y 't· • .y. 

Lir ~tdaşlann okuyanlanndan mühim 
'211.._ •ırıı tnütehasaıs olmıyacaklardır. 
•· ·..:vver · 
"lı.iteh ınsan olarak kalacaklardır. 
ltt lısıa olacaklar da bu münevver· 

~~asından seçilip çıkacaklardır. Seyyar tabiplerin vazifeleri 
l unevver d b" .... d h 
"'lind a amı 12 sozun en, şo • Seyyar tabiblerin vazifeleri 

8 
en anlarız. 

liiıiin~ ıöz, bu sohbet bir dünya gö • hakkında hıfzıssıhha kanunu mu-
u, hadis ı · hl"I cib:nce bir talimatname hazırlan- Halkevlerinde kış te iradi . . e erı ta ı ve münevver-

li kı ıfade eder. mııtır. Bu talimatnameye göre faaliyeti başlıyor 
•. atta dah ti ·· ı· b"J" b' J 'f lerle meıt· d k k lıti~ k' k a ccsare e soy ıye ı ır • seyyar ta ıp er şu vazı e ,. Halkevlerinin önümüz e i ış 
la.• .. dı~ . 0nuşma tanı bir manlıkın l l '-1 d ı..:ı_ d b' ""n ısıd" gu 0 acaK ar ır: mevsimi faaliyeti haKA1n a ır 

y ır, d"" 
d aıı.van i • • ki J k Adi ve sari hastalıkların teda· program hnzırlaınak üzere un e~d nsan ıçın mantı ı o ma , 
de Yii ~. vapura binmek, köprü üstün- vileri, korunma usulleri, köyle· Evde bir komisyon toplanmı§hr. 
tttrıek l"ü~k:n. müvazcnesini muhafaza rin icme sularının tefriki, batak· Hazırlanan programa göre; 

l-1 tgıbı bır şeydir. hkla;ın kurutulması, köy evleri Halkevleri kışlık faaliyetine bir 
tık ı.~ ta mantık (tabii bundan Man- • · "d · ·b b l cak "'lab sıhhi §eraitinin ıslahı, köy sokak- teşrınısanı ec ılı are aş ıya -
:a,..._ •nı anlamazsınız) dedig·imiz E · 1 b 1 ·· 1 ti 
b.~~n hund · · · b" . larımn temiz tutulması, köy mek· tır. vın stan u guze sana ar 
~s.. a ınsan ıçın ır uzvıyet d b 
dı, a,

1
1 tasavvur ederiz. Ku§un kana· teplerinin tetkiki, talebenin mu- kısmiyle Beyoğlu kısmın a <>n e§ 

~ anın pençesi gibi.. ayenesi, fabrika, maden ocağı, günde bir, pazartesi akıamları 
~iti llrıun için bütün tahsil seviyeleri, yol in~a11 gibi yerlerde çalııan a- temsil komitesi tarafından bir 
ı..~ 11 rtıiin ı · b" ole tem•ı"l verı"lecekt0ır. Oynanacak ~ evver 0 ma gayretı ır n • melenin srhhi f artlarmın tetkiki, .., 
~~ t~~lanır: Hadiseleri kendi gö • köylünün tenviri ve köylü arasın· eserler de tesbit edilmiştir. 
~ 10tecek münevver adam yarat • Ayni zamanda Evin Gağalağlu 

ı.. •da sıhhi propaganda. 
ı.. "''eJct 1-~~=~,,~......;ı ve eyoğlu kısımlarında on he§ .,. it d '1>, tcroıye bu '6almnaan ma-~r-~=--~'----'-~~:;.;;;;;;;;.-,;;~:_: 
,._il, ~' eder. insanları hayata bağlr- günde bir parasız konserler veri-
)tıi b Yatı öğreten terbiyenin de ga- Terkos şebekesinin kuv- Jecektir. 

lldur. vetlendirilmesine Dil ve edebiyat ıubeleri de her 
C·· • • • çalışılıyor ayın ilk ber§eımbe günü Ilalkevin-

St!Jr 
111diir, güldür kitabrnı okuyan de §Uhe azalarına bir konferans 

leı- ~ ÇJ~ır numaralar alan fakat sene: Terkos tesisatının takviye fa· verecektir. Uk konferans ta teı-
1~ i 'çtıkçe kitaplannın hammalı 0 _ aliyeti devam ediyor. Alemdar rinisaninin birine raatlıyan per -
ltıiı in~lar bu bakımdan hedredil • caddesindeki borular da değişti - §embe günü Hüseyin Danit Bey 

,.~'anlardır, ·1 kt f . "Un rı me edir. Vali ve Belediye re· tarafından verilecektir. Kon e -
111~1a Reçmez Jıi, böyle heder olmuı isi Muhittin Bey dün bu hususta ranslar tanınmı§ profesörler tara· 
~~.,ra raıtgelmeyesiniz. Nice lise • 
L •ııarı " ·· .. demittir 'ki: fından muhtelif mevzular üzerine 
'ıad~ Rorursunüz, kartınıza §a _ 
'tk t~eaiyJe çıkar, hatta nice yük- "- Terkos §ebekesinin kuv • verilecektir. 
~i.:i~ :~ı gönnüş ir..aan görürsünüz vetlendirilmesine çahııhyor. On --~--
" uır h-t- Osmanlı bankası mUdUrU "ar. cuızı kütüp tesirini ya- gündenberi geceli gündüzlü §Chi-

hu " · re mütemadiyen su verilmektedir. Osmanlr Bankası müdürü M. 
tıı L_ • a:zıyeue yetı",.,.n ı'nsanlann B il p · ten bı"r •-ar gu""n ı'çı"n 
}>,._ "'«tı:z " fı k. ,.-- Tesisatın noksan tarafları da git· e e, arıs K :r 
-... ~Jel as ıtapta yeri olmıyan B · §ehrimize gelmİ§tİr. 
~Gne~r karşısında apıırp kalmaktır. tikçe tamamlanacaktır. u J§te 
h-.._ erce ko k · k. her gün bir adım daha atılıyor.,, 
-~,n~. nuıma ım anını bula- - -:-=::-='.===-===--=~~=~ KıskanCjhk yüzünden itlenen 

ı· '" bu · . · cinayet davası ·~ •ının c:ıns ınsanlara epeyi zaman mizden, dil terbiyesini mühimseme -
~ t~kib~r~nda tesadüf eltim. Konuı· mezliğimizden ileri geliyor. Üıküdarda Helvacı Şükrü is • 
tuı-ıu ı- .hını Yapamıyan insanlar bir Ben, muktedir o1aam, lise mezuni· minde birini kıskançlık yüzünden 
li "ll't w d 

tıi anı& ' çografya, felsefe bahisle • yet imtihanlannı falan veya filan ers· öldürmekten suçlu lamailin muha-
liatta_latnıyorlar. te~ denin teferrüahndan adeta bir kemesine dün ağır cezad~ baılan-

tGt•I acı bir hakı"kattı'r T"" ... L • ı"hti·sas ı"mtı"hanı gı"bı' yapmam, devrin 1 b d 
ile,~ curnle ile d •. 

1 
· • u°'çeyı mı§br. Dünkü ce sede, u ava et· 

't"Q C"I tam bır cu""mJc münevver adamının hadiseler Önünde d o· 
rıu, ı 

0 
' rafında bir çok ıahit dinlen i. ı· llty°tııırı ~? ar da ne kadar azdır. Sa- ne kadar mantıklı konuftuğunu tayin 

Okunan dava evrakında suçun 
iılendiği tarih tesbit edilmemiıti. 
Mahkeme heyeti, suçun af kanunu 
şümulüne dahil olup olmadığı nok 
tasının anlaşılması için suçun İş -
lendiği tarihin tesbiti ile, suçlunun 
mahkumiyeti bulunup bulunmadı· 

Münhasıran ihracat ile geçinen li
manlar, nıünhumm İSP8Z8J' mübade
lelerini tnnzim eden transit ıchirleri, 
daha ziyade sanayi ile ujTaıarak zi. 
raat maılcleleriyle h-,ı maddelere bü
yük müstehlik vazifesi gören JMİr

ICI', iyj belediyecilik :yapabilmek için 
her !eyden önce Cle tubnaltcluiar. 

lıte Nept Halil bltün bu nolrtaJa. 
rı, bir broıürde ne kadar toplamak b· 
bilse onu yapmıfbr. 

Burhan Aaaf 

[l] Şehirciliğimiz: yazan: Neıef 

Halil Basan: gazetecilik ve matbaacı. 
Irk T. A: Ş. • • .. 

Fia tı : 2 5 kunıı. 
..,,..,.nıamıww11r.,.nwıınmn111•mıtHm11 

ğmın sorulması için muhakemeyi mahkemesinde muhakeme eClil • 
başka bir güne bıraktı. mekte olan Salimin muhakemesi 

Arkadatinı yarahyan dün neticeJenmi§, karar bildiril -
Cemal isminde bir arkadaşım miştir. Salim, bir ıene on bet gün 

hastahanede yatacak diye yarala- hapise mahkUm edilmiıtir. 
yan Mithatın muhakemesi dün Ü • ı Mahk 1 d h b 

h 
. d .... 1 eme sa onun a azır u • 

çüncü ceza ma kemesın e goru • I 1 · k k . b . . b .. 1 unan suç unun annesı, arar 0 u· 
mıf, Mıthat ef ay, yırmı eş gun k 
h . h'-~ d'l . t" nur o unmaz: 
apıse ma Kum e ı mış tr. 

Dostu münevverin yüzünü -Albnış yaşındayım, ben og • 
kesen bir sene hapse lum olmadan nereye gideyim. Ba-

mahkOm edildi ri beni de onun yanma gönderin 

olduğu k ı, bu bizim konuJrnaya lazım eden bir konuıma haline koyarnn. ğer tahitlerin dinlenmesi için mu• 
~ehemmiyet vermeme • Sadri Etem hakeme baıka bir güne bırakıldı. 

Dostu Münevverin yüzünü kes· beraber yatalım •• diye bağırmış. 
mekten suçlu olarak ağır ceza tır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

~'"l l~riı tıad )eti icat bazı yazı ma-ı - istenildiği zaman mailine masa· J Dehri Efendi - Daktilo da beraber 1 •••Buna ne lüzum var, anlıyaınıyo-J 
ftl)di ... ~arı göstenniıler Dehri nın içinde kayboluyormu§·• kayboluyor mu doatum, sen ondan ha- rum. 

her ver? 

- Zah alinizin bir yazıhaneniz, i>il" 
daktilonuz ve bir de refikanız olsaydı 
anlardınız dostum[ 
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Belediye seçim- Romanyanın ha ' 
lerinin sonu borç!ar hakk111dt 
-- Baş makaleden devam 

Acaba bu tedbirler ne netice 
verecekti? 

Bu noktada turada, burada 
§Üpheli olanlar görülüyordu. Bir 
kerre hükumetin 1928 senesinde 
imzalanmı§ olan düyunu um\MDİ· 

ye itilafnamesini yeniden tadil 
ebnek teıebbüsünü yersiz bulan -
lar vardı. Sonra buhran dolayı -
siyle hükumet muhtelif masarifi 

kısarken demiryolu siyasetinin tat 
bikine devam etmesini doğru bul
mıyanlar vardı. Memleket iktisa • 
diyatını tanzim etmek, para.mızın 

kıymetini muhafaza eylemek için 
alman tedbirlerin muvaff akiyet
li netice verebileceğinde §Üphesi 
olanlar da vardı. Böyle bir za • 

manda ikinci bir fırkanın meyda
na çılonası üzerine muhtelif se • 
beplerden dolayı her memlekette 

bulunması tabii olan bir takım 
gayri memnunların harekete geç
mesine l!ebep oldu. 

lıte dört sene evvel yapılan 

belediye seçimlerinde fikirlerin 
teıeı'Viiıe uğraması bu gibi amil-
1erin tesiriyle vuku buldu. 

Vakıa hükumet iti baıkadır, 
belediye iıleri gene batkadır. Be-
lediye seçimlerinde verilecek 

reylere devlet itlerinin her hangi 
bir tesiri olmamak hatıra gelir. 
Fakat dört yıl evvel belediye se
çimleri yapılırken iki fırka arasın· 

da en ıiddetli surette siyasi bir 
mücadele açılmıth. Yukarıya 

Kaydettiğimiz noktalardan hüku

met aleyhine en tiddetli tenkitler 
yapılmıttı. Onun için dört yıl ön
ceki belediye aeçimleri ~hir itle
rinden ziyade daha genif memle
ket itlerinin tesiri altında cereyan 

etmi§tir. • 
Halbuki geçen dört yıl içinde 

bu noktai nazardan vaziyet çok 

değitmi§tir. Hükumetin evvelce 
yersiz zannedilen kararlarında 

bilakis büyük bir isabet bulundğu 
anla,ılmrıtır. 

Düyunu umumiye meselesi ma· 
liye tarihimize ebedi ıurette §eref 
verecek bir hal ıekle girmİ§tİr. Ha 

riçten on para istikraz yapılmak
sızın demiryolu siyasetinin tatbi -

kine muvaffakiyetle devam olun
muttur. Paramız - bu uğurda 

milyonlarca alhn feda eden mem
leketlerin paralarına niıbetle -
gıpta uyandıracak bir !kiymeti mu· 
hafaza etmiştir. ithalat ve ihra -

cat if1erimizde müvazene hasıl ol
muttur. Sonra memleketin kendi 

kendine iktısaden kifayet edebil
mesi için ba,Iamı§ olan ıanayileı· 

me siyaseti büyük muvaffakiyet 
meyveleri vennittir. Bütün bun -
lardan baıka memleketin hariç • 

teki itibarı her gün biraz daha 

yükselmektedir. Ankara beynel -
milel siyaset dünyasında büyük 

Avruupa merkezleri arasında sa· 
yılabilecek bir mevki almııtır. 

Binaenaleyh dört yıl evvelki 
memleket efkarı umumiyesi ile 

bugünkü efkarı umumiye cere
yanları arasında Cumhuriyet 

Halk Fırkası ve onun hükfuneti 
lehine büyük bir fark varsa bu, 

yukarıda izah etmi! olduğumuz 
muvaff akiyet silsilesinin temin et-

tiği bir güzel neticedir. Bu neti
ceyi memnuniyetle kaydetmek bir 

hakıinaslık vazifesidir. 

Mehmet ASIM 

Cümhuriyet bay
ramı hazırlıktan 

-----Bilmiyerek yapılanı 
--Şehir 
Kısa 

teklifleri 
"The Oıberver,, yazıyor: 

29 tefrinievvel Cumhuriyet 
Bayramı hazırlıkları ile metıul I 
olan komisyon programın esasla
rını tesbit etmittir. Belediye, Fır
:ka ve muhtelif teıekküller tara -
fmdan tehirin batı yerlerinde tak
lar kurulacaktır. 

Haberleri döviz kaçakçılığı 
BOOULANLARIN CESETLERl Ecnebi memleketlerine sefer 

- Heybeliada açıklannda Afıtap mo- yapan vapurlarda çalrıanların bil
törünün arkasında baih kayıkla Fe· miyerek döviz kaçakçılığı yaptık• 
ruzan vapuru arasrndaki çarpıtma ne· ları muhafaza teıkilitı tarafından 
ticeıi boğulan 33 kitiden ancak ikisi- anlatılmıı, ve Türk bandıralı Ad
nin cesedi bulunmuıta. Kartal jandar-
ma .kumandanlrğJ, Kartal sahillerinde nan ve Kutlu vapurlarında tetki -
yeniden bet ceset bulmuıtur. kat yapılmıftır. Neticede vapur 

lngilterenin ecnebi ataca 
meclisi, .son içtimaında, Ro at>" 
hükumetinden alacağı olan )1 
ra, 1933 B. Teşıini ile 1984 1 tı arasında tediyesi lazını geb 
kuponlar hakkında RoınanYıl 
kfünct.inin tekliflerini kabul etııl 
lerini tavsiye etmiştir. Roı11311) 
hükumeti şimdi teklifini jcra Jtl.~ 
Jöne koyuyor. Monopol E~ 
sü, geçen haft.a varlcsi bir A: 
tosta hitam bulan ve yüzde 'l 1 
lin garantisi olan k11ponJarınırı et' 
diyatma, ecnebi alacakhlar ~ll 
lisinin kabul ettiği şerait dah1 

de ba.~ladığmı ilan etmiştir. 

Esnaf cemiyetlerinde 
İstanbul esnafları Cumhuriyet 

Bayramına temsili bir surette, ya
ni otomobiller üzerinde ıanatları 
gösterir canlı levhalar halinde it· 
tirak edeceklerdir. Esnaf cemi -
yelleri reisleri, esnaf cemiyetleri 
mürakabe komisyonunda bugün 
saat ikide toplanarak- bir prog
ram hazırlıyac&klardıı:. 

Halkevlerlnd• 
Halkevleri Cumhuriyet Bayra• 

mını kutlulamak üzere bir prog -
ram hazırlamıttır. Bayramda Evin 
Çağaloğlu kısmında gece bir balo 
verilecek ve güzel sanatlar !kıı • 
mında bir milli piyes temsil edi • 
lecek, Beyoğlu kısmında da tem· 
sil ve konser verilecektir. 

Mekteplerde 
Memteplerde yapılacak kutlu

lama programı da hazırlanmıttır. 
Bu programa göre, her muallim 
ayın yirmi ikinci gününden itiba· 
ren bütün derslerinde talebeye 
Cumhuriyet Bayramı ve inkılap 
hakkında konferanslar verecek • 
lerdir. 

Belediyede yeni tayinler 
Belediyede yeniden bazı tayin· 

ler yapıldıiını dün ya~ııtık. Al
dığımız ma.lumata göre, eıki ba • 
hkhane müdürlerinden Mahmut 
bey kerestecilerde yeni yapılmak· 
ta olan ıe1'ze hali müdürlüğüne ta 
yin edilmi§tir. Halin ıimdiki bat· 
memuru Ziya bey vazifesinden ay 

rılmıttır. Batka br vazifeye tayin 
edilecektir. Münhal bulunan sey· 
yahin tubesi müdürlüğüne de le -
vazım mümeyizi Kemal Ragıp be
yin tayini tekarrür etmittir. Me
zarlıklar mümeyizi Cemal bey de 
teftiş heyeti mümeyizliğine tayin 

edilmiıtir. 

Lima.nımıza gelecek olan 
lngiliz krqvazörü · 

Cumartesi günü limanımıza ge
lecek olan İngiliz kruvazörüne 
dair mütemmim malumat edin· 
dik. 

Gelecek kruvazörün ismi H. 
M. S. Forbisher'dir. 9800 ton 
hacmindedir. Kumandan Troı • 
ter'in emrindedir. 

içerisinde 137 zabit namzedi 
vardır. Dubrovnik'ten gelmekte· 
dir. 

Cumartesi sabahı yedide gele
cek ve pazartesi günü öğleyin gi· 
decektir. 

Esnaf cemiyetlerine ait 
aidat işleri 

Şimdiye kadar esnaflardan ce· 
miyetlerini yatatmak için .alınan 
aidat her meslekte bir değildi. 
Bundan dolayı bazı esnaf, daha 
az para vermek için batka birce
miyete yazılıyordu. 

E'naf cemiyetleri mürakabe 
bürosu bu vaziyeti tetkik etmek
tedir. Esnafın bu şekilde hare -
ketine meydan vermemek için çı
raklardan elli, !kalfa ve ustalar -
dan yüz, iki yüz ve üç yüz kurut 
olmak üzere her sınıftan ayni nis· 
bette aidat almak düıünülmekte• 
dir. 

Kartal Sulh hi.kimi ile Belediye mürettebatının üzerinde ecnebi 
doktoru ve jandarma kumandanı ce- paraları hulunmuıtur. 

setlerin bulunduklan yerlere ıitmit· Muhafaza baı müdürlüğü bu-
ler, hüviyetlerini teabit etmiılerdir. 

§ KOMiSYONCULAR _ Gümrük na mani olmak üzere çalışmakta• 
komisyonculuğu imtihan)anna liseme. dır. Harice sefer yapan vapur • 
zunu olmayan taliplerin kabul edilme· larda çalışanlara bu hususta iza • 
meaini kararlaıtırmrıtır. hat verilecek ve kambiyo müdür· 

§ TRAMVAY ŞIRKETI DA VA- lüğünden müsaade verilmeden 
SINDA HOKOMETIN CEVBI - Hü Türk ve ecnebi paraları harice çı· 
kumet, Tramvay ıirketinin 1926 mu· karılmıyacaktır . . 
kaveleıinin ilgasr üzerine açılan dava 
liyihaıına kartı cevabını Şurayi DeT· 
Jete venniıtir. Buna lcarıı mukabil bir 
iddianame gÖnderilecektir. 

§ KiBRiT ŞiRKETiNiN DAVASI 
- Kibrit fiatlannın indirilmesi üzeri
rine kibrit ıirketi tarafından hükUmet 
aleyhine açılan davaya yakında Anlca· 
ra Ticaret mahkemesinde batlanacak· 
tır. 

§ RECEP BEY - Hıllk Fırkası u
mumi katibi Recep Bey, refakatinde 
Mardin meb'uıu Ali Rıza, Ziraat ve· 
kaleti teftit heyeti reisi Nakyettin. zi. 
raat mütehaum Lıitfi Arif Beyler ol· 
duğu halde Büyükderede Bahçeköy
deki Yüksek Orman mektebini ziyaret 
etmiıtir. 

§ MALlYE VEKIU - Maliye ve
kili Fuat Bey, maliye mürakipJerile 
birlikte bir toplantı yapmıı n yeni 
kanunların tatbiki etrafında 1rörütmüt
tür. Yeni kanunlann tatbikinde ıörü
lecek zorluklar, maliye vekaletinde teı· 
kil edilen tetkik bürosuna bildirilecek • 
tir. 

Batmadan batırılan vapur 
tahkikatı 

Batmadan batırılan Andreas. K. 
vapuru tahkikatı neticelenmek Ü· 

zeredir. Mesele son defa olarak 
bir heyet tarafından tetkik edile
cektir. Suçlu görülenler sekiz 
numaralı ihtisas mahkemesine ve
rileceklerdir. 

Recep Beyefendi 
Cumhuriyet Halk Fırkası umu· 

mi katibi Recep Beyefendinin bu
gün Balıkesir yoliyle Kütahyaya 
gitmeleri mukarrerdi. Bu ıeya • 
hat, ditlerinin tedavisi mecburi· 
yetinden geriye kalmııtır. Recep 
Beyefendi BÜ yük Millet Meclisi • 
nin açıhtına yetitmek için pazar 
aünü Anlcaraya 'hareltet edecek 

lerdir. 

Süt meselesi 

Malta Üniversitesind~ 
dersler Maltızca verile' 

"11 Gornalia d'İtalia,, yaf.1~."': 
Bilindiği üzere lngiliz }1~ 

metinin 18 Ağustos tarihli bırti 

;~:~:~si?~~ı:~~~~·:~:~;' 
mişti. Ve bu lisanın verine ~9 

veya lngiliz lisanla.ıının istiJll 
kararlaştınlmıştı. 

·ı 
Bu emirnameden sonra trıf 

tere hükumetinin yeni bir e~1 
çıkmıştır. Hukuk, hendese 
mimar dersleri bugünden iti~ 
İtalyan lisanı ile tedris edilfll1• 
cektir. Üniversitede dersler, }{. 
tız ve yahut İngiliz lisanıaı1 1 

verilecektir. 

Habeşistan ile ltalY' 
arasındaki münasebetle' 

Habeşistan 1mparatorluğtı11 b' 
Roma sefiri M. Neğradas, J{B 
şistan ile ltalya arasındaki ınilll 
sepetler hakkında Cioı-nale '1'~ 
lia gazetesine aşağıdaki bef'lıı' 
ta bulunmuştur: 

LOTFI FJKRl BEY OLDU - Oı· 
manlr meclisinde Dersim meb'usu Lut • 
fi Fikri Bey ayın yedinci günü Pariste 
vefat etmiıtir. Lutfi Fikri Bey son za. 
manlarda avukatldda meıguldü. Süt müstahıilleri, ıüt satıcı - "Epeyce ~mandanberi : 

ları ile mücadeleye karar vererek zr gazeteler Habeşistan - t , 
halk için umumi ıüt depoları aç - ya münasebetlerine dair bir tjgJ' 
mağa karar vermitler ve biri Bey- kını neşriyatta bulunmaktadırl 

BiR ÇOBAN BOOULDU - Siliv· 
ri Çanta köyünde çoban Veyvel ıoğlu 
Selim koyunlan yıkamak isterken de
reye düıerek boğulmuıtur. oğlunda, diğeri lstanbulda ol • Bazı ecnebi gazeteleri ıı~: 

Tıp encümeninde mak üzere iki depo açmıtlardı. beşistanın ltalya müstemlekeıe . 
Dün Prof. Tevfik Salim paıanın lleride bazı süt depoları daha ne hücum edeceği habeıini Y9

1 
Reisliği altında toplanan Türkiye bp açılacak ve süt bu depolarda top- maktadırlar. Diğerleri de ruıH 
Encümeni umumi heyeti 1935 senesi tan fiattan iki kuruş fazlasına hal- hükumetinin Habeşistam istil!.\ ~· 
birinci te,rininde Ankarada toplana· ka satılacaktır. mek niyetiyle Kızıldeniz mi~e ' 
cak olan altıncı milli Türle Tıp konı· lekesinde milis askerleri tcsJ<ıl 
resi için raportörler seçmiıtir, f .. 

Bu kongrede: Romatizma ve tok· sham yükseliyor tiği iddiasında bulunuyorlar. •J 
aikomani mevzulan müzakere edile- Yugoslavya kralı Aleksandrın Benim hükumetime atfed! , 
cekitr. Romatizma mevzuundan hat öldürülmesi dolayısiyle Paris bor· bu şa~al?r asılsızdı~. Ha.b.e!~~. 
mafsal romatizmaaı için prof. Tevfik tan hıc bı Z'"' b l bıt J"' sasın. da bütün esham düşmü•tü. ~ r. "". man. oy.~ }ltl .. ,,,r 
Salim ıJata ve muallim Dr. Abdülkadir ,. b 1 t H 1 .ı... pr Parııten son gelen telgraflara gö- es cmemış ır. a wşı:s~n (I' 
Lütfü Bey, müzmin romatizmalar İ· f · tt' v • h d ıere 
çin prof. Frank ve doçent Arif ismet, re, eshamın kıymetleri yeniden me 1 ımza e ~gı mua C e dele' 
romatizma teıhiri maraziıi için Prof. yükselmeğe batiamıftır. J ayet etmektedır ve bu muahe il 
Oberndofer ve Prof, Sedat Beyler bi· Türkiyeyi ali.kadar eden Kredi re sadık kalacaktır. ftalY:l j~' 
rer rapor hazırlayacaklardır. f onsiye ve çartret eshamı da yük- Habeşistan aarsmda 1928 sene

5 
t' 

Toksikomaniden alkolizm meaeleıi selmektedir. de bir dostluk muahedesi iJ1'l~l 
için O. Prof. MaZhar Osman ve Prof. dilmiş, ayni taıihtc hu iki de\·t 
Fahrettin Kerinı,diğer toksinler için mu S arasında yiııni sene müddetlClıJ!l' 
allim Dr.N&zrm .Şakir, ve Dr.Şükrü Yu· Öz derleme ademi tecavüz misakr da aJ<tO 

auf .8.ler, tababeti adliyede toksikomani Söz derleme ~-omı'telerı' du"'n t 
için Prof. Mustafa Ha)'l"Ullah ve Ah- K muş ur. d~' 
met Şükrü beyler raportör seçilmiıler- maarif müdürlüğünde bir toplan• Habeşistan ile İtalya araS111fı~' 
d. R l •- da h tı yapmı•lardır. Toplantıda halk k' t ..a ır. apor ar mayıs sonuna ... a r a· ,. ı miinascbat Habeşistan awı.-tı!• 
Zrrlana k v k d ... 1 edebiyatı, halk sanatl•rı hakkın· .. ~ c e ongre en .. vve azaya "' dan hiç bir vakit bozulnuyac" ve' 
tevzi edilecektir. Gerek bunlar ve ıe· da timdi ye !kadar derlenen keli - İmparatorumuz, orduınttı~t ·e, 
rekae diğer mevzular için bu sene bir meler hakkında görütülmüı ve }lıı 
çok serbest tebligvler hazırlanmaktadır. ni ve modern silfthlarla tec 11ı' 

hundan sonra yapılacak derleme · ~} Jıı.tl 
Encümen gelecek içtimaını birinci teı· miştır. Fakat bu yeni sila 1 

""' 
itlerine ait bir program hazırlan· ·ı 1 l b" • JılW rinin 31 inde yapacak ve Prof. Frank ı e ta ya a1eyhinde hiç 11' 

ile muallim Dr. Niyazi Tamet Bey ta· mı§hr. kette bulunnuyacaktır. 
~hn~nt~Qkr~p~~t~ A~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
;=ı!:;i::rlar bu toplantılara gelebi- ı••••••• Yar1n 1 p E K Sinemasında ......... 1 

1 Joan CR~WFöRD':k~~;;"CooPfi/l Şehir planı 
Üç mütehassısın lıtanbul tehir 

planı hakkında hazırladıkları ra -
porları tetkik edecek olan jüri 
heyeti, Cumhuriyet bayramından 
sonra toplanacaktır. Jüri heye -
tine yeni tehir meclisinden de ye· 
ni azalar alınacaktır. 

ilk dafa olarak birlikte çevirdikleri : 

Hayat Bizimdir 
F ran11zca sözlü bGyük Metro - Goldwyn ıOperfilminde 
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tan hükümdarı, Mısır hükümdarının 
kızıyle evlenmek istemişti 

llıa • ) 1 zıs ran hükümdarına, kendi kızı yerine başka birinin kızını gönderince 
'1',11: ( Kiros) buna hiddetlenerek Mısır üzerine yürümüştü 
'Şintdi ka . 1 Mıaırda ba§lı ba
Ylıl',tekJerj ~ ~~rd~fı . olduk. ıma hükumet 
o,di" d nıı ıyı dınleym ! kuran son sülale 

'lrııın te~ı· elikanlılara kendi ha- f idi. Bu esnada 
lık .. .ı tkede oldugv unu bu l h"k"' d 

ıı ~en k ı ran u um a-
li Ottad Urtulmalk için T aspa- rr Ki?oa ile Mı-

ttldıiin· ~n kaldırılmaaı lazım ıır hükümdarı 
1 •oyled' 

~ '.Bunu . . .1• Amaziı araaın-
'biliraj~' •Çınızden hanginiz ya- da bir anlatama· 
bj}'e 10 ·d mazlrk ba,Iamı§· 
~ r u: 

'••a. neferi . d b' . tı. 
p erın en ırı: lran hüküm-
lıpa b . 

Onu 'lk enım ezeli hasmım- darı (Nil boyla-
~ ıı 'lıtı'ı . fırsatta öldürmeğe ye- rına inmek niye-
l o,~, •ttıın. tinde idi. 
lıt k ce\'ap verdi. Mısırlılar hu-

ftdı:1 'n kardetinin omzunu ok· nu öğrenince İ· 
ranilerle hoı ge· 
çinmenin yolu
nu bulmutlardı. 
Kiros, Mısır hü
kümdarınm 
ricik güzel kızı 
ile evlenmek is
tediğini bildir· 
mi,ti. 

'O 
'~ıı! O 0~1de bu iıi sen yapacak-
~lıb. O Ur~e, yerine ben geçece· 
tı) ltktt 'k' .. d h b' 'ı>Qı ı ınızı e aua za ı-

l)elikYı Vadediyorum. 
)•tııtıd lnJıJaT sevinerek Tan'ın 

ltı ayrıldılar. 
r>,... • • • 

~l'lllttı·' Qahile geldikten sonra 
lı. \. ııt,n~ ib' d .. d . d ''l.ı'~d ... ır or u gon ermıı -

t l>,I\ an yeni gelen haberler • 
Ilı%. "111 can mı sıkmağa baıla .. 

boı.~~-l}o VC.ll"} " J.• (•••J) 1
1 

"'IQ\ " luü\.--. •,-en ,.... 
)otd11, lıkeı-le tahkimini isti· 

~ "Sir 'h 
•bııı e 1 tilal olursa, mesuliyet 

"· ~em' v,)~ .,, 
bar· haberler gönderiyordu. 

:~d,11 ' ha.asa kumandanım ba· 
~1\t b ·~\>ınak için bundan iyi 
'''" l ul •tn.azdı. Dara bir rün 

)~dı: a. İıine şöyle bir mektup 

c 1'a_, 
ki il~anr.n kumandasında on 
. ~ ık hır kuvvet gönderiyo-

(~~kerleri zabitleriyle hir
~n · ıl) kıyıJanna taksim et-
. 'le~~' Taspayr da bir vahşi 
lhırıaı tine gönderip harcama
~liıı' <:~~e ! Bana onun ölüm 
'iik 1 

gonderdiD-in gu"n Babilcle 
Şenl'k ı:.· 

)a Dara ( ı_-ıer yaptıracağım!,, 
.tdu. l' lıbya) yı çok kıskanı

!llııd,11'b ~apadan fÜphelendiği 
eöı· e., ç k d'V'b ~ lirna ' o ıev ıgı u cesur 
11ıtd,11 d ~n Yılrnaz kahraman gÖ· 

h Ufrnü•t" 
'il '"••rra • = u. 
~ 1tlr, l' gıd~ek asker hazrrlan-

a.biJden ~Pil birkaç. güne kadar 

t 
1
,0ib>'a) ~eket edecekti. 

t~ ~e, (l' eraepolisten Babile 
1~lı Rİ~}j ~n? ile seviımeğe ve 

d ~ •• ll'lr k lloruımeğe batlamıtlı. 
liett U~al<Ja adın Taıpanın Babil -
}ol'd imasını d"rt .. 1 b k 't u. o goz e e • 

b ' 1Pa ı. lo~ • 'Ylıaıra 'd d ' ıle l' gı erıe, mey an 
" lla.ı-a h an'a k.lacaktı. 
e~ en" 

t ,~ let ed Uz Taspanın yerine 
k lt, h ecek birini bulmamı~tr 

ı 't erke h • • 
tı 'rı h 1 la mın ediyordu 

llıaa L 
't ~urnandanı olacak· 

~Ut.. '•1>, ~ 
'tte"' ' ıaır aef • d d .. l'le ·• •onr erın en on· 
~e.;Cteır• a: gene eski vazifesi· v• c;trı 1 

' '?-t, l' unıuyordu. 
~l?ıi!ti "'Paya keyfiyeti belJi 

~'ki • • • 
"-ıct· lbısırda iraniler 

1>-le )'İ • 
l'hıı altı~, ıülile, 

Mısırda Kamat mabedinin mc bur kapısı 

(Amaziı) lran hükümdarının 1 vakit Mısırlılar Suınerliler arasın· 
bu arzusuna derhal muvafakat ce· da uzun yıllar devam eden bir 
vabı vermiş, fakat kendi kızı ye- (Karde lik ittifakı) ktedilmi ti. 
11 
ino-{A'"';,._) ·n Hall>u i Jimdi i Mıaır üküm· 

miıti. darı: "Mmr, Mııırlı1arındır !,, 
lran hükümdan kızların hiç bi- Diyerek, ecdadının Türklükle 

rini tanımıyordu. Bu kızla ev- alakası olmadığını, olsa bile, ara

len~i9ti. Hatta. bi~ de erkek oğ· I dan binlerce yıl geçtiği için, Mısır
lu dunyaya gelmııtı. da Türklere ait (Karnak) mabe -

Mıaırlılardan birinin (Kiros) a dinin kapısındaki kitabeden baı
ihbarı üzerine hakikat meydana ka bir eser kalmadığını ileri sürü
çıkınca hükümdar fena halde hid· yordu. 

detlenmiı ve zaten ötedenberi Mısırda yalnız Mmrlıların ha· 
harbe vesile aradığı için, büyük kim olmasını istiyen (Amaziı) bü· 
bir ordu ile Mısıra hareket etmit· yük lran ordularına da meydan o

ti. kumak, ve Mısırı, düşman istilaaı· 
Mısırlılar lran orduları hakkın- na karşı mabutların himaye ede -

da bir çok efsaneler dinlemitlerdi. ceğini söylüyordu. 

"İran askeri girdiği yerden çık· (Devamı var) 

maz. Bir İran cengaveri, on düt· •••••••••••••! 
man ukerine bedeldir!,, • • 

Gibi sözlerin ağızdan ağıza do- Va p u re u 1 u k 
laıtığı bir zamanda, lran ordusu· TUrk Anonim Şirketi 

nun M11rr üzerine yürüyüıü Mısır· Istanbul Acentalığı 
lıların maneviyatını fena halde 

Liman han, Telefon : 22925 
saramııtı. 

lraniler M11ırın iıtilastna karal' 
vermiılerdi. Muırhlara gelince, 
onlar herhangi bir dütman tecavü· 
züne karıı, Nil vadisinin tabii bir 
mani olarak tanıdıkları için büyül< 
hazırlrklara lüzum görmüyorlardı. 

lran orduau Nil vadisine yak • 

laıtıkça Mıarrlılar mabetlere ka • 
panarak: 

Trabzon Yolu 

T A R 1 ~~puru 21 
1. e•vel 

Mersin yolu 
Yapuru 21 
T. evnl 
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Ölüme Susaqan Gönül 
Yazan : Selami lzzet 

- Evet, ver. 
Paketi verdi. Bu iki zarftı. Şa

hende mektupları avucunda bük
tü: 

- Seninle onun mücadele etti• 
ğinizi Celil bilmemeli. 

- Sen melek gibi bir kadınsın 
Şahende. 

- Bir mum yak. 
Cavit mumu yaktı. 
- Bana getir. 

Cavidin gözlerinden ya,1ar be
ıandr, Şahendenin eJlerini öptü. 

Şahende mektupları mumun a· 
- Her dediğini yapacağım Şa .. 

hende .•. Hakkın var. Feyyaz be 
bat bir mahluktur. Ona merhame !evine tuttu. Yaktı. Mektuplar 

kül olup, savruldu. caiz değildir.. İçin rahat etai 
Şahende, derin bir memnuniyet 

ile rahat, genit bir nefes aldı. içi 
rahatlayınca, kaç 'Zamandır haı· 

ret kaldığı derin bir nefese kavuı· 
tu. Sonra koltuğa yaslandı, gö
ır.üldü. 

Şahende, senin intikamını alaca 
ğrm. 

- Benim mi? .. Yanılıyorsun. 
- Benim ıahsan Feyyazdan a 

Jacak intikamım yok. 
-Şahende! 

Cavit, korku ve endiıeyle ona - Onu tanımıyorum bile .• 
bakıyordu. - Şahende, Şahende, hakikat 

- Hizmetçiyi çağır. saklama beyhude uğra§ıyorsun. 

- Ne istiyorsun? 
- Yatağım& yatacağım 

- Çok mu yoruldun? 
- Hayır ... Ölüyorum ... 
Cavidin tüyleri ürperdi. Gözleri 

yerinden uğradı. 

- Sana hakikati söyliyeyim C 
vit, Feyyaz, bilmediğim bir §eyde 
Celilden intikam almak istiyo 
Bunu son zamanlarda öğrendi 

Bir zamanlar esasen döğü§müılerı 
biribirlerine .silah çekmişler .. Bu 
gün boğazlatmak için yeni bir f 
sat gözlüyorlar... Eğer bugün d 
ğilse yarın Celil de ölüp yanım 

gelecek diye dütünürsem, ölü 
benim için azap olacak, meza 

- Böyle soğuk şaka yapma Şa
hende. 

- Ellerimi tut ... Bak, buz gibi. 
Hizmetçiyi çağırdı, Şahendeyi 

yatırdılar. Cavit hizmetçiye git • 
memesini fısladı ve pencereden 
sarkarak Celili dört gözle bekle· 
meğe batladı. 

da rahat yatamıyacağım. 
- Şimdi ne demek iate'diği 

iyi anladım. Benden Celili müd 
faa etmemi, o adamdan l<endisi 
gelecek fenalıklara mani olma 

- Şahendenin nefes gibi ıesi 

duyuldu: 
istiyorsun değil mi? 

- Cavit. 
Cavit yaklaıtr, kulağını Şahen· 

denin ağzına koydu: 

- Evet ... 

- Kocanın saadetine nükhiy 
olayım istiyorsun? 

- Sırrımı if a etmiyeceğine ye· 
min ettin. Unutma... Sana daha 
da ~;)y]iyec~klerim var. 

- Evet. 

- Hiç merak etme, 
sonra Feyyaz ... - Söyle kard~f im. 

- Celil bizim bu konuthıkları· 
Bir ayak sesi sözünü kesti. Ş 

hende: 
mızr bilmemelidir. Yoksa onun - Suı, dedi, Celil geldi. 

Sahiden Celil gelmiıti .. Kap 
hızla açtı, rüzgar gibi girdi. Eli 
de hastasının istediği dai çiçek) 
ri vardı .. 

Odanın ortaaında clurdu, Ş 
hendenin kanaız, cansız yüzü 
baktı. 

Yarım saat zarfında, Şanend 
nin yüzü bütün bütün aolmuı, gö 
!erinin feri kaçmıf, dudakları ı 
rilmiı, ditlerini meydanda bı 
mıttı .• 

Şahende iskelete dlSnmUtHL 
Yatağının yanına fft'ladı: 
-Şahende! 

Şahende, son bir gayretle c 
vap verdi: 

-Teıekkür ederim Celil. 
Verem olanların can ~ekit 

)eri bile olmaz, fakat uzun sür 
Onların her nefes ahtı, bir son 
fes gibidir. 

Şahende doğrulmak istedi. 
vit omuzlarının arkaaından tu 

kaldırdı. 

- Batını benim batımın Y.a 
na koy. 

Celilgöz yatları içinde bat 
karııının baıma dayadı: 

- Artık her §ey bitti, Celi 
Artık ayrılacağız .. Fakat ruh 
senden ayrı]mıyacaktır Celil.. 
hum her zaman yanında bulun 
caktır. Sen mesut olduğun zam 
ı uhum da mesut olacaktır. 

Tekrar yatırdılar. 
Ağzından tekrar kan bo§an 
Şimdi artık göğsünden hınl 

lar yükseliyor, çenesi titriyor 
Hırıltılı boğuk bir sesle mirıld 
dı: 

- Celil... Seni çok sevdim ... 

(Devamı var) 



~ 15 - V AK!T 18 Teırlnievvel 1 g!( l!l!!!!!!!!!!!l!!l_ .. ___ _._l!!iılı!ımB!!!ll!!!! ____ ll!l!!lı9!1!!!!!1!1!1!1111"!!!!!mlll!!!!l!W!!!ll!!!!ll-m!l----!!!!!!l!!!!B!!l!B!!!!!!l!!!l!l!!l!!I!!!!!!!---!!!! •-!!!l!!!l!!~l'!!!!!ll!l!ll'!!~!!!!!!!!!!B!!!l!I!'~,.... 

# A 

1-flKAYE 
·Yalı udi 

Arsen Lüpen 'in Şergüzeşteri ___ , 

Kanlı. İntlkallll Ol LIMIZLE: 
Mehmetçikler Bel-

Çeviren Selami izzet - Yazan~ lvan Turgönef grada giderken 
Sirkeciden yo!a çıkan Mehmetçik· 

]eri ben de geçirdim. Tunç yapılı, ya
ğız yüzlü Gazi çocuklannı orada top
lanan bir büyük kalabalik içten ıelen 
bir sevgi ile, alkı§lıyarak uğurladı ve 

bir kaç göz de ya§ardı. 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanııll1 

- Baş tarafı dünkü saymuzda - 1 - Memnun musunuz, memnun 

Kollarımın arasına almak, ıa • kaldınız mı? dedi: 
Yazan: Maurice Le 

-47-

rılmak istedim. Çekildi. - Kerata benimle alay mı edi • 
- Yalvarmm ıize, yapmayı • yonun? 

- "Sizi nerede bıMkayım 7,, cebinde bana kar§ı bir tef~if 
zekkeresi bulunuyorınuf· 

nız, dedi. - Neye? 
-Öyleyse yüzüme bak.. - Soruyor musun? 

- .. Pavte Maillotta.,, 

- "Bu adres vazih değil. Siz 

Siyah gözlerini bir an 'gözleri· · - Kız gençtir, mahçuptur .. O • 

Türk yurdunun yılmaz, Üfenme%, 

çekinmez bekçiıi, yüzünde bütün bir 
büyük budunun tarihi yazılı bu genç
ler, timdi bir yere yönelmiılerdir ki 
orası onlara hiç te yabancı deiildir. 

h-:r zaman benden çekiniyonu • 
nuz.,, 

- Bu bir davetiyedeıt 
bir §ey değildir. 

- Bu bile fazla, iıtiııl~ me dikti, kızardı ve gülümsiyerek nu korkuttunuz. 

gene önüne baktı. - Garip hir mahcubiyet, tuhaf 
EğiJdim, hararetle elini öptüm. ~orku .. Paralarımı aldı ama ... 

Kızılırmak boyunda yeıil aiaçlı 

bir tepecik altına 11ğınmıı köyünden 
koparak atının yeleıini Meriç'te yıka'
yan, Tuna'da ıul.:ıyan atasının savaı 

dönüıünde anlattıklanm Mclımetçik. 

çok iyi bilir. 

-"Evet.,, 

- "Manasız bir fey ! Ba§ımıza 

k. . f d' B ' bit ıt ımı e en ı. ana aıt 

varsa beni telefonla çai 
kafi gelirdi. "Az· ziın bertil 
etmenize muhtacım !11 del' 

Yan gözle baktı gülmeğe baıladı. _ Elhelte verilen para ahnır. 
- Neden gülüyorsun? - Hirşil, kıza söyle yalmz gel-
Yüzünü koliyle kapadı, daha sin .. Bu itlen sen kazançlı çıkar -

gelen bütün belalar ıizin herkeı -
ten çekinmenizden ileri geliyor .. 
Sanki bu hareketiniz neye yarı -
yor? Zannediyoraunuz ki sizin 
böyle çekinmeniz benim dün ıi • 
zinle ayni zamanda, nazil oldu -
iunuz otelde yemek yememe F eli
ıiyenin Dugrivalın evinde yaptığı 
aırkalte hazır bulunmama mani 
oldu? Zannediyorsunuz ki çe· 
kinmeniz ıizin nezdinizde muvaf
fak olmama ve sizden hiç durma· 
dan iatediğim ıeyi almama mani 
olacaktır? Adyö, azizim., 

r niz, ben derhal koşup ıe. 

hızlı güldü. sın .. Ama ıenin yüzünü görmiye •· 
Hirtil çadınn bir köıeıinden yim. Anlayor musun? 

Ocak batına sömelmiı ak saçlı nİ· 
nenin büyük babasından dinledikleri· 
ni o da torununa anlatmııtır. 

Nitekim itte geldim. Şimd• 
·tıı 

tınız bakayım, size ne 11 
batını uzattı, parmağını ıallaya-
Tak kızı tehdit etti. Hirşelin yüzü güldü: 

Kız suıtu. - Onu beğendiniz mi? 

hizmette bulunabiliriın 1 

M .. riııe uvazenesi tekrar ye ·,p' 

Ditlerimi gıcırdattım: - Evet. 
- Sen defolup gider miıin? - Çok güzeldir. Eşi yoktur ... 

Fazla canımı aıkıyoraun, Parayı timdi verir misiniz? 

Şimdi [Vecirnavuda] üzerinde du
ran eli tüfekli dikme taıın yerine Si
nan ustanın kurduğu köprüyü Meh
metçik 'lilmez mi? 

Sevgili ve bortıör krallannın ya
sına ağlayarak, karalara bürünmüı 

Sırp kızları bu yağız yüzlü Türk deli· 
kanlısına hiç te yabancı sözle balrmı
yacaklardır. 

len M. Ruselen, bir kaç Jcel~ 
mesai arkadaşlığı vaziyetiııt 
den' tesise muvaffak oları bil 
tan adamdan hoşlamyord&I• 
tice: M. Ruselen istediği • 
vakit gecikmeden kendiı~e 
derilmesini söylemek için '' 
adliyeden geçmesini teınbib 

Hirıe yerinden kımıldamadı. - Sözüm ıözdür. Paranı ve· 
Bir' avuç para aldım, eline ııkıt receğim. Ya beni onun evine iÖ· 

tırdım. Dıtarı ittim. tür, ya onu benim çadırıma ge -
Kız: tir. Onu elimle evine götürüp hı-

- Bana da veriniz, dedi. rakırım. 
Bir kaç para da onun kucağına - imkansız.. Kabil değil .... 

altım. Dükaları kedi çevikliği ile Çadırınızın etrafında dolaıırun .. 
kaptı. Yüzümü göıtermem. Biraz uzak-

- Şimdi bırak ta ıeni öpeyim. ta dururum... Birazcık uzaklaıı • 
Gene yalvardı: rım .. 
- Kuzum yapmayınız. - Dikkat et. Onu bana getir 
- Neden çekiniyorsun? diyorum. 
- Korkuyorum. Hir9el yüzüme cin gibi bakı· 
- Haydi canım ıende.. yordu: 

a~varırım ıize.. 
1 

- GUzel kız delil mi .. Ç01C aü· 
M~hcup bir tavırla yüzüme ha - zel kız ... 

;uyordu. Ellerini kavutturmÜf, E t t - ve, eve .... 
l:oynunu bükmüıtü. - Öyleyıe bana düka veriniz .. 

Rahat bıraktım. 
Biraz ıonra elini uzattı. 

Parayı attım, aldı. Ayrıldık .. 
Gün çabuk geçti, akşam oldu. 

- hteraen elimi öp. / 
Öptüm ama, §Öylece öptüm. Sa· Gece yapyafoız çadırda otur • 

dum. Gök yüzü bulutluydu. Urt- gene gülmeğe baıladı. 
Fikrim alt üsttü. Kendi kendi- zaktıı. bir t1aat ikiyi çalıyor.du. Ben 

tne klzryorduni. Ben bu kadar bu· 
daln mıydım! .. Ne yapacağımı ta· 
§ırrnr§hm. 

Gene kıza yaklııtbm. 
- Dinle dedim, ıana itıkım. 
- Biliyorum. 
- Eiliyorıun? Buna kızıyor • 

aun? Sen de beni aeviyorıun? 
Batını aalladı. 

- Açık söyle. 
- Durunuz da ıizi biraz göre -. 

yun. 
Eğildim. Sara ellerini omuzu • 

ma koydu. Yüzümü dikkatle mu • 
ayene eder gibi baktı. Kah gülüm· 
ıiyerek, kah kat )arını çatarak yü· 
zümün her çizgisini tetkik elti.. 
Dayanamadım, yanağını öptüm .. 
Sıçradı, kalktı, çadırın kap111na 
kotlu. 

- Ne de vahıisin ! 
Cevap vermedi. 
- Yaklaı! 

- Hayır, bir daha ıefere ... Gi
diyorum. 

Hirşel gene batını uzattı, hir iki 
kelime aöy)edi. Kız, yılan gibi ça· 
dmn dıtınl!- kaydı. 

Koıtum, yeti~ernedim. Yahudi 
ile beraber ortadan yok olmuılar· 
dı. • 

Bütün gece gözümü yumma • 
dım. 

Ertesi gün gene oturmuı poker 
oynıyorduk. Emir neferim aeldi. 

- Sizi iıtiyorlar. 
-Kim? 
- Bir Yahudi. 
Çadırdan çıktım. Beni iıtiyen 

HiJ'fildi. 

Yahudiye içimden küfrediyor -
dum. 

Birdenbire Sara g'rdi. 
Yalnızdı. 

Atıldım, beline sarıldım .. Du· 
daklarım ya~aklarına değdi. Ya· 
nakları buz gibi ıoğuktu. Oturt
tum. Öni.!ne diz çöktüm.. Belini 
kolumla kuşak almııtım, ellerini 
okıuyordum. 

Tek kelime söylemiyor, kımıl· 
~amadan duruyordu. 

Birdenbire hıçkırmağa baıladı. 

- Devanıı y:uınki sayımızda -
-~ 
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Tercüme eden: Ekrem Reıit .. 

DiKKAT - Matem günü olması do· 
layıaile bu rece iki tiyatroda da temıil 

yoktur, 

Buıün Sırp budununun kanayan 
yüreğindeki acıyı paylaımak içi,ı ıi

dcn Anadolu çocuğunu, SD'plı çeri de 
çok iyi tanır. 

Raul Paristeki ilticagahlarm -
dan biriıi olan Ranelagh'a çekildi, 
orada yemeğini yeai ve bütün gün 
bütün gece uyudu. 

ten sonra yanındaki mahkeı,ıl 
tibine yol vermit ve Raule 
rek şu cevabı vermiıti: Çok eıki bir dilin ve çok eski 'hir 

tarihin m (l) olan Sırplar, kültürü en 
baygın ve güçlü olan bir Balkan budu
nudur. 

Erteıi günü polıı müdüriyetine 
gitti ve tahkikat hakimi M. Ruse • - Bana ne gibi hizıll~ 

bulunabilirsiniz? Bildild 
lene kartını ıönderdi. 

O gün Eylulün on beti anlatmak suretiyle, azizilll· 
Erkek, yiğit, sözünün eri bir iılav 

ulusudur. ı • 

Biz onu Türlcün yanında aavaı a
lanlarında da gördük. Poıat ai-kada,. 
lıiı ederken de bulduk ve aonra Tür· 
kün k•r§mnda çakmak çalarken de o-
nu Koıvada tamdık. Miloı'un elinde 
Murat can verdi. Çubuk ovada Yıldı
dırrm'ı oğullan, paıaları, kullan yal
nıı bırakrruıken on bin Sırplı bire ka· 
dar kınlarak, Beyuıdın çevreıinde 

Akıak Demirin tatarlarına karıı ko
du. Böyle bir erkek ve sözünün eri 
bir soydur, 

Biz onu en son Edirnenin Maraı 
tepelerinde çarpııırken de gördük. E
dirnenin dütmesile ııokaklan dolduran 
ıniltiler içinde poıahız, kar§tlıkıız ka
dın ve çocuklar boğazlanırken, Sırp

lar bu kanlı ve alçak iıten tiksinerek 
erkekçe çarpıttıkları Türk çocuklıın
nrn kara alın yazıaına acıyıp ağlaya
rak, kötü birleşiklerinin yüzüne tükü· 
rüp ertesi gün geri döndüler ve bir da
ha o soysuzlara el uzatmadılar, timdi 
Osküp Üzerinden Belgrada kotan Meh
metçiğin Türk ordulanna krılaklık et
miş bu güzel kentin ıoyu ve kökü ona 
gcçmit günlerin bin bir ödğünçünü 

(2) ııöyleyecektir. 

Belgardı, zemini, üstünü Belıradı 
bilmeyen bir Anadolu çocuğu var mı· 
dır. Atının terkisine astığı ıazınan tel· 
)erine ( Budin) türküsünü söyleten a
kıncı atanın bu genç yavıuru, bugün 
Rğlayan Sırplara, ılık ve derin bir sev
gi bağlantısı ile açrk yüreğinin duyan, 
&Pvcn ve gÖzyaıbrını ailen bir eski ta· 

' ı. ıı•k duygııiarın! bildirmek için >raya 
krıuyor. 

Kanlı ve iğrenç bir öldürücü elin 
aıktığr kurıunla yüreği parçalanan de
ğerli bir kral, sözünü tutar bir yük. 
ıek ve clcrin gÖrü§lÜ adam, seven ve 
ıevilcn bir koca, bir baba olım A!ek
ıandr'ın ölü aalinin önünle saygı ,~ 

acı duyarak eğilen Mehmetçik, ağla

yan Sırplının gözyaıına ortak oluyor, 
zira: O da büyük bir budunun erkek, 
yiğit ve duyan, anlayan bir çocuiu
dur. 

ve çarşamba idi. Rolande ile Je· - Bildiklerimin bir kııttıııı' 
rome cumarteıi aünü evlenecek - gün ve bilhassa cumarteıİ, 
lerdi. · pazar günü anlatacağm'l. O 

~ 5 _ na kadar bildiğim gibi çJ\ 
EVLENME ·ı i~in rahat bırakıldıirmrJ•ılt!' 

Raul tahkikat hakimi nezdine - Siz iki aya yakı~ ~itf 
girclidenberi aradan bir kaç daki- mandanberi istediğiniz s•.b·~ 
ka geçtiği halde ziyaretinin M. fıyornuz, Mösyö d'Averııtı 
Ruıc!len üzerinde haıd ettiği hay· ıeleri istediğiniz gibi evirİP 
ret ve taaccüp alaimi henüz zail riyoraunuz. Feliaiyeni hal"' 
olamamı§h. Acaba M. d'Averni kıyorıunuz, onun yerine l-' 
kendisini tehdit eden tehlikelere Tornası geçiriyorsunuz. go 
tealim mi oluyordu? Hakim bun· size kafi gelmiyor mu? 
lardan kurtulamıyacaktr. _ Hayır, kafi değilclil'• 

Raul ona elini uzattı. ·M. Ru· aıün daha müsaade ediniı· / 
selen ıafkın bir halde onun elini e· .. .. )' d ııcl'" ,J - ır goruşe ım e o f'' 
ırktı. Raul gülerek dedi ki: ra. Feliıiyen Şarlı evvela ıfled' 

- Cebri muamele i§te buna bahsedelim. Sizi buraya · 
derler!, elmeğe memur ettiğiın " 

Diğeri gülümsediği için Raul Guso dün sabah sizi Claİt •. 

şaka olarak dedi ki: te bulamayınca gaybubeti~, 
- Maceramızın hakim olduğu bilistifade Fcl:siyen Şarl J1 

§ey filhakika bjraz böyledir. de yeniden taharriyat Y' ; 
Sizi Feliıiyen Şarle kar§ı bir kere dü!Ünmiiş ve gizli bir yerd~~ 
daha cebri m~ameleye sevk et • lı duran bir bıçakla bir te• , 
mek istiyorlar. Bundan maada le gcç!rmiş. Biz bu bıçai'".:· 
bugün 1'izi ban?!. karşı da cebri mu· ··ıil 

- Aff ederainiz, söziil1°" Jıı1 ameleye ıevk etmek ist:yorlar. a" .. 
siyorum hakim efendi. ır .1 

M. Ruselen bağırdı: fi• 
raya F elisiyen Şarlı ıniicla 

- Size karşı mı? 
mek için gelmedim ki.. r 

- Öyle ya! Komiser Gusanın fı' o h ld k" · uda ••••.•••..••••••••••..•••••.•.•.••.•....•.•.•.••••••••••••• - a c ımı 'D1 

i~SAR .tfY.{E;kf°Gİ~·;g~}~~ mek İçin geldiniz? ~t( 

•

;.;!:: Raşit Rıza Tiyatrosu H - Kendimi. Evet, baı•.~,cıı 
.. :: lcrinize maruz bırabna1< 11 

•• 1 

:~.·=.·=· ~n akşam 20,30 da :! . k d' . . · )erİ111 :: , nız en ·mı. Bu tahtıye ·ııİ' 
:: Kendisinin Gölgesi H ticede bir isticvap mahiye;~rııı* 
İ~ 3 perde ~i yor. B-en isticvabın ne ol 1,~I ii NakJeden: Yusuf Süruri :: bilmek İnlerim. Yoksa ı1° t. 
:: Fi atlar: 500 • 400 • 300 • 100 - ~i muyum? .J ~ 
:: 75 · 50 - 30 :: b'r t' :: if M. Ruselen keyifli 1 t 
:: 15 B. Tetrin Pazartesi akşamı " .. H cevap verdi: ... ı 
:: t 20 30 d •. t••" :: saa , a :: r• I 
:: Kadıköy HALE Sinemasında Si - Siz daima hayatpe Jıİ 1 Bütün budun)ann suıadrğı bitevi 

esenlik (3) uğruna can veren kral, 
Büyük Cazi'nin ıönülden tutgunu, 
Türkün ünlü bir dostu idi. 

:: :: M" .. d'A · A rsd• ~ :: u _, f . p · z :: oıyo vernı. ranı .Jşr-
:: neue sız use er H ha vere i ben devi] siz ... ıf 
ı ................................................ .._..... y g , t,,..tl, ............................................................ diyorsunuz. Ne i~e kıt• •

1
• •• 

itte Mchm~tçik timdi bu kutlu ölü
nün önünde Türk budununun adına 
bunun İçin aaygılarile eğilip h~ykın-
yor: 

- Sırplı arkada§, deierli kralın öl· 
dü, kurduğu Türk - Sırp anlatmaıı 

yaıayacaktır. Şimdi onun kurduğu bu 
birlik daha çok perkişti! Öğrenmek istediğiniz §d 

Edirne mebusu Şeref dir, söyler misin;z? ;ti 
(l) Isı - malik, sahip. (2) Ödgünç 

- hikaye. (3) Bitevi esenlik - umu
mi aulh, 

-Tahtiyelerinizin nedeıı 
olduğunu bilmek ister:nı· 

(De~ 



YARIN 
laya Alevlenlrse .. 
Çe"iren : A. C. ----· Yazı nu. sı: 23 

~tBara b 
fferi)'et kurada dahi tam bir baıka her feye yarıyabilirdi. Yüz 
~v,11 8.Zanmak üzere i · metrelik düz bir arazi görıe der· 
• . ın büsb··t ·· b . 
'tıne h·· u un ozulma - hal oraya inecekti. Tayyarenın 
d l'du Ucurniarına bilmecbu - müthic süratine nazaran bu kadar 

ıı. rrna... ~ 

Qftdeııb· ga nıecbur kalmııtr. sık bir saha kafi değilse de, Bara 
ıre bo 

ltaırnd §anan kar - her ıeyi göze aldırmt§lı. 

lıarb0J a . d~st ve düt • Jıte, biNlz ileride bir orman bo-
olarU:k gıtını§tİ. Müşterek yunca uzanan bir kısım arazi daha 

ıh ortaya çıkan kar az taılıktı. Bars motörünü dur • 
~etıtıi~~a. ınş~arebesine niha· durduktan ve karbratörü çıkar • 

ha.fi ' ıındi her tayyare dıktan sonra o tarafa doğru kay· 
~İ}'e~:::det_Yd?lunH~.bulm~1k mı tı. Ya şimdi, yahiç diyordu! 

ııııe . ı ı. ucum ı e 
111 

11 Inüınkün olmıyan bu Tak, tuk - yerden kar bulut· 
~tij~ala, istikamet aletle - larının havalanma11, taş parçala -
ttıııek .'le fitri zeka ile mağ • rının etrafa fırlamaaı, tahta ve 

laıırn geliyordu. maden parçalarının biribirine çar· 
f 8ll, • • * pmadan haulo)an lakırdılar - on 

ııı ta 
ı ,... YYaresindeki radyo dan sonra derin bir sükunet. 

. ...~ıtra.1 .. 
~diJın· Y~z kurşunlariyle Rüzgar çam ağaçlarına lslıklar 

~lttylr~fh .. Onun için Bars çaldırıyor, karlar rüzgarın tesiriy· 
~l'ld er ırtibatı kaybet· le yerden göğe kadar sütunlar ha· k' •ırada karların ara· sıl ediyordu. Bunlar, Mongolista· 

\))~ .. 'il bir ku benziyen mn kut uçmıyan, kervan geçmi • 
~ ~}'b!~~nüdyor ve bir anda yen ıssız, yolsuz bir muhitinde 
...,. t. -.,or u. d' d 

te oır cereyan e ıyor u. 
'~t~ ~iyet kartıamda en 

tıı tııiıı •. -1etler bile bir müıa • Bars kendinden geçmişti. Kim· 
01liin A k bilir kaç saat sonra derin bir uy· ~iih . e geçemez. nca 

il) tıbi elı ve aCfeta tabii bir kudan uyamyormu§ gibi aklı ba· 
··.-ttte~~llga: alıtmıt olan bir §ına gelmitti. Ağırlatmı§ olan 
o~n fitrt zekası böyle bu· göz kapaklarım yavaş yavaı aça

'1t.~ b~ları içine dalındığı rak fark ve temizden aciz bir hal-
e ~~~ ... ır_ dereceye lia"dar müıa - de boıJuğa doğru bakmış, ondan 

~t, }~ni olabilir. sonra tekrar gözlerini kapamıştı. 
%~d.tlıdi fitrt zeki.ıma itimat Şimdi yavaş ya va§ belinden aşağı· 
l )~~ 8tı lıuıuata hiç bir kor- ıınm vücudünden ayrılmıt ve ta§ 
~ "l\t. ;y almz onu baıka kesilmi~ bir hal aldığını hissetme· 

~l~~.diıeye Clütürüyordu. ğe batlıyordu. Gözlerini açma • 
.~dit. 1"1'1l benzini gittikçe aza· dan bacaklarım hareket ettirmeğe 
~e .ı ctq)t lierhaJde benzin depola· çalışıyordu. Her ne kadar adale· 

Ilı ır'4 • 
~l>o •ı;. \i\I~ i&A },,,..• .ohnis lerl gcriliyo••• Tiicu ünün elt 

~ %. ~ İçindeki benzin ıızıp kıımı yerinden oynamıyordu. 
~ti e~İn miktarım göste • Barı bir müddet daha hareketsiz 
do~ l'elkuvam kırmızı işa • kalarak düşündü. Bacaklarının 

~ h~ ltı~ Yaldaııyordu. Yelko- üzerindeki ağırlık gittikçe artı • 
tı t ~t iıaretin üzerine gelir yordu. Nihayet tahammül edile· 

1ttd '~Ya.rede artık pek az miyecek dereceye gelmişti. Ban 
\ bir~ benzin kalmış olacaktı. bir kere daha adalelerini hareke· 

'"tık ~kabil rüzgar eıtiğin • t~ getirmeğe çalışmıştı. Fakat ge· 
~okt rgaya yetiımeğe im· ne bacaklarını kımıldatamamıştı. 

\tılldalı. Onun için demiryolu Bunun üzerine elleriyle etrafını 
ıı h rtlecburi bir iniş yap· yoklamıştı. Elleri sert şeylere do· 

~\ l!ka çare kalmamıştı. kunmuştu. Ondan sonra ellerini 
ı· ta, .. 
~hiç tır.~lle iniyordu. irtifa a· başına doğru götürmüştü. Başın· 
~ ~ 'iira~·0ıden kaçırmıyarak dan yüzüne doğru ıslak ve yapııık 

Utrj 1Yle alçalıyordu. ibre • şeyler akmış olduğunu anlamıştı. 
~~tlleJe~·eri hareketinden dağla • Bars tekrar gözlerini açarak elle • 

11~. il 1 aşarak geçtiğini anlı • rine bakmıya çalışmıJh. Parmak· 
el tltcelt ~an bir dağın tepesine ları donuk bakışları önünde kalın 
~~d,11 d adar alçaktan geçiyor demi parmaklıklar gibi görünü· 
1~0t<l olayı etrafını hiç gö • yordu. Bu barmaklıkta gözlerini 

1 a'iat,~' .. Herhalde lr.ar buluk. kamaştıran parlak bir §ey görü· 

ı, it:uııi ~teri.rıde çok alçaklara nüyordu. 
~1 ta 1 erdı. Yağan kardan Bütün hu hareketler o ana 
t 1 YYare · 
~ 'oa.ka, nın sathını kalın bir l<adar mekanik bir surette ve bil· 
d 're 'iır~ kaplamış, bu yüzden gisiz yapıldığı halde şimdi Bars 
tıı de a§ınış ve tabii süra • kendine ge)meğe batlamışıtı. O 

~~a.r, epeyce kaybetmişti. artık görebiliyordu. Ellerini göz· 
4~ tkı;t<l tak.iden olduğu gibi te • fo teşhis edebilecek kadar uzağa 

tı-eı en ı ba. • . 
~l trde ret olmayıp lashk tutarak bakmış, parmaklarının 

)e~i'tekkiı n)ve lırtı} şeritlerinden kanlı olduğunu görmüştü. Ondan 
) fle o an ta . . . d w 

~~e . tetir . . Yyare şasısını sonra kollarını gen.e yana ogru 
~ı.ı ih 1~1lıek ~ııtı . Çünkü hemen bırakıvermişti. Şlmdi biraz ileri· 
~~k ~.1Ylt d,;ıırn ~eliyordu, çün· de yukarıda gfüülen gayri munta· 
a l.iıere b lodakı benzin de bit· zam bir delikten kar yağmakta 
tr, u unuy d l d B 'I •eri b' or u. olduğunu anlıyabi iyor u. a • 

tıı,l. ~a.ldı& ır karar vererek iyi· caklarındaki tahammülfersa sızı 
'' b ı:.t larn ~ 0 ll.tlarn an bulutlar alçal- nazarlarını aşağıya tevcih ettir • 

dttı l'rtlatıltk ıştı, Etrafına bakın· mişti. Orada kaim, siyah bir şey 
lı, s~~llıekt Ve dağ Yamaçların. duruyordu. Bu görülen bir tahta 

ı - \ı ttn.u l o l eşruuevvel 1934 ~ 

Seyahatin başlangıcında, ve deva
mında birbirini tanımıyan iki seyyah 

• 
Küçük bir otomobil içinde kırk yıllık ahbap gibi cenubi Afrika yolculuğuna 
çıkan ve şehrimize de gelen iki lngiliz delikanlısı birbirini hiç mi hiç tanımıyor 

ı 

Soldan itibaren (üstte:) Cenubi Afrikalı Jngiliz, Mr. Humphry (altta:) Kembı rç üniveraiteai mezunu Mr. Plummer •. ., 
(Ortada:) sekiz beygir kuvvetinki otom ibilleri, hudutlardan birinde ve otomobil bir ormanda kamp halindeyken ... (ıağ-
da:) Mncariıtanda rast geldikleri, bir ot omobil tehlike İpreti!.. •• 

Biribirini tanımıyan, fakat yir· 
mi sekiz gündür küçük bir otomo
bil içinde kırk yıllrk ahbap gibi se· 
yahat eden, b'irçok hudutlar ge· 
ç.erek nihayet memleketimize ge· 
len ve buradan da gene üç aylık 
bir sergüzeşt yolculuğuna çıkan 
iki İngiliz seyyah ile görüştüm. 

Hususi vasıtalarla lstanbula 
gelen seyyahlar son zamanlarda 
sık)aşmağa başladı. Memleketi -
mizin beynelmilel dünyada uyan· 
dırdığı alaka gittikçe çoğalıyor. 
Memleketimizi görmeğe gelen ve· 
ya muhakkak buradan geçmek ıu· 
retiyle yolculuklarına devam eden 
seyyahlar arasında bu iki delikan· 
lı kadar cazip ve meraklı bir ha· 
yat geçirenlere de rastlanıyor. 
Size, onlarla görüşmemden edindi 
ğim intibaları ve malumatı anla • 
tay1m: 

Biribirini hiç tanımıyan bu iki 
seyyah nasıl buluştular ve dört a· 
ya yakın birzaman s_ijrecek olan 
bu seyahatlerine nasıl çıktılar? 

Birinin adı Colin. V. Plummer, 
öbürünün Frank. 'A. Humphry o· 
lan bu iki İngiliz delikanlıların bi· 
ri Londralıdır ve Kemiriç darül
fünunu henüz bitirmiştir. Öteki 
ise, ne Londralı, ne Glaskolu ne 
Dablinli. Fakat cebubi Afrikanın 
(Kap) şehrinde doğmuş bir lngi· 

lizdir. 
iki gün evel küçücük (Morris) 

markalı ve ancak sekiz beygir 
kuvvetinde bir otomobille, çadır· 
ları, yiyecekleri, yedek Jasti~leri 
ve benzinleri ve yanlarında hır de 
mihmandar olduğu halde lstanbu· 
la gelip Londra oteline indiler. 

Fak:t ben onları otelde değil, 
okakta ve tam gazeteci ağziyle 5 

d' b0 

söyliyeyim: "Yakaladım,, ıye ı· 
lirim.. Otelden çarçabuk çıkar· 
larken bir ara kendilerini görmüt· 
tüm. Sokakta yanlarına yanaşa -· 
rak, gazeteci olduğumu söyledim. 
Birlikte bir kahveye girerek ko· 
nuşmağa başladık .. 

Gazeteci olmam, kendilerinde 
müthiş bir alaka uyandırdı. Ve 
inanır mısınız ki, bu delikanlılar• 
dan bir tanesi gezip gördükleri· 
ni İngiliz gazetelerine yazmak 
v~ya toplayıp bir kita~. neşre~mek 
arzusundadır. Ancak şoyle dıyor: 

"- Ne yazık ki, yazmayı, tam 

madım mı, yazamıyorum. Kitabın 
da batma, çıksın çıkmasın, her· 
halde böyle bir başlangıç koyma· 
dan yapamıyacağım. 

Kitabım "Aziz kardetim !,, di· 
ye başlıyacaktır. Ve her durakla· 
yışta böyle bir anahtarla belagati· 
min kapıaını açarak hatıralarımı 
su gibi döktürecek ve ıonra baıtan 
o aözleri silerek kitabımı netrede-
ceğim ... ,, 

Bunları söyliyen Mister Plum • 
mer f evkalide ıakacr, arkada! 
ruhlu ve gamsız bir gençti. Öteki 
biraz daha ciddi, kendi lisanından 
haıka doğduğu yerin yerlileri di • 
)inden de bir kaç lehçe bilen ve 
mesleği muhasiplik olan biridir. 

Cenubi Afrikalı olan İngilize 
bir münasebetle yanhz kaldığımız 
zaman sordum: 

"-Arkadatımz §İmdi Londra· 
da ne iıle mefgul oluyor?,, 

l"e dese beğenirsiniz? 
"- Yallah bilmiyorum, dedi, 

galiba hiç bir it yapmıyor. Anncıi, 
babası sağ mıdır? Onu da bilmi • 
yorum. Fakat muayyen bir iradı 
olan ve ömrünü seyahatle geçiren 
ve geçirecek olan bir zattır sanı· 
rrm ..•• ,, 

Jıte biribirini tammıyan iki sey· 
yah dediğim zaman bu vaziyeti 
anlatmak istemittim. Seyahat §ÖY· 

le batlamı§, hususı iradı olan 
Londralı lngiliz, lngilterenin met· • hur gazetesi "Taymiı,, de §U §e • 
kilde bir ilin görmüş: 

"Cenubi Afrikalıyım. !ngilte • 
rede bulunuyorum. Tekrar yurdu
ma döneceğim. Küçük bir otomo
bilim var. Benimle seyahate ta • 
lip olanlar şu adrese gelsin!,, 

Londralr lngiliz Mister Plurn
mer hemen tası tarağı toplayıp 
bu cenubi Afrikalı lngilizin adre• 
sini buluyor. 

"Cıkalım mı, çıkalım!,, 
Diyorlar. Ve ertesi günü he • 

men yolculuk başlıyor. 
Önce Fransaya geliyorlar. o • 

rada gördüklerine dair Mister 
Plummer The Manchester Guardi· 
an'a bir makale gönderiyor. Mis .. 
ter Plummer diyor ki: 

liz mecmuasının, uGazetecilik 
mektebi,, ilanına bakarak: 

"- Herhalde bu mekteple bir 
muhabere temin ederek, gazete 
için yazı yazmak usulüne kendimi 
alıştırmalıyım,, dedi .. 

Fakat bu genç, Kem briçten 
bir kimya mütehassıaı olarak çık· 
mışt'r, ayrıca Fransız lisanına ça· 
hşmış ... , fakat lngiliz üniversitele· 
rinde lisanın konutması değil, an· 
cak edebiyatı öğretildiğini ıöylü· 
yor. 

Gayet iyi konuştuğu Fransızca
yı, ayrıca ders alarak öğrenmit: 

"Avrupada, diyor, gariptir ki, 
Fransızca kadar Almancanın da 
ehemmiyetli dil olduğunu öğren • 
dim. Almanyada, Avusturyada, 
Lehistanda hatta Yugoslavy1-da 
müteamil bir lisan olarak Alman• 
ca konuşuluyor .. 

Avrupaya bir tetkilt seyahati· 
ne: çıkan adamın muhakkak Al • 
manca da bilmesi lazım, .• 

Mister Plummer, Türkiyeye 
karşı büyük bir incizap duyuyor: 
"Her memlekette bu kadar ve bu· 
rada olduğu nisbette münevver in· 
sanla karşılaşsam, seyahatimin 
herhalde pek faydalı olacağına 

kaniim,, dedi. 
İıtanbulda çarşıdan pek mü· 

tehassis olmuşlar. Fakat en alaka· 
dar oldukları ichet, Kapalı çar§ıyı 
düıündüklerinden bambaşka bul· 
malarıdır. Kapalı çar§ıyı daima 
eski Türkiyenin bir kaç örneği 

bulunduğu yer sanıyorlarmış, 

"Şalvarlı ve elinde de tesbih bulu· 
nan adamlar umuyorduk,, diyor, 
fakat, bir lngiliz pazarından he· 
men farksız bir yerdir.,, 

Cenubi Afrikadan gelen ve hu· 
susi ha,atma hiç merak etmediği 
arkadaşiyle tekrar oraya giden 
Mister Humphry Cenubi Af:rika -
nm hayli ilerlemiş bir yer olduğu· 
nu söylüyor. Yalnız, içtimai ha· 
yat biraz durgunmuş .. Hele gece· 
leri, sinemadan başka gidilecek 
yer yokmuş .. "Herkes erkence u· 
yur .. , diyor. Hele bazı yerlerde 
akşam, güneşin batmasiy)c insan 
kımıltıları tamamen durur .. ,, 

t ll.ğ e old .. b 
)\i la.rafta . ugunu anlamış· kalaslı. Bunun üzerine Bars a· 
ld~0rdu 'b bır çıplak zemin caklarını o kalasın altından kur· 

1
• • oelki or · k ... · · F k t e· aya ınme tarrnaga gayret etmıfh. a a g 

l'a h . b w 

~l Gyuk b' . . rilen adelatına yalnız bır acagı 
'•tna.ğa bır ıhtıyatla zemi· itaat ettiği halde diğeri hiç yerin· 
"(' 1 aşlad B··t·· l . . b "' :ra &.ri l 1

• u un ova l den oynamıyordu. kıncı acagı 
lrenirıyy e doluydu. Orası ölü halinde idi. 

ere inınesinden (Devamı var) 

bir gazeteci, bir muharrir gibi 
yazmayı beceremiyorum. Mektu· 
bu fevkalade yazarım. Daha ge • 
çen gün kardeşime ve nişanlısına 
tam sekiz sayıfalık bir mektup 
gönderdim. Bir yazının başına 
aziz kardeşim diye yazdım mı, alt 
yam su gibi geliyor. Bunu koy· 

"- Fakat nedense benim ya· 
zımt neşretmediler. Herhalde be· 
ni tanımadıkları için, doğruluğu 
na da itimat edememiılerdi. Se· 
yahate çıkm~zdan eve} gayet mü· 
him bir ıeyi unutmuıum. Gazel~· 
)erle görüşüp anlaşmayı! .. ,, 

Görüyoraunuz ya .. bu iki deli
kanlıdan Londra)ı olan tasavvur 
edebileceğiniz kadar şen, kaygu • 
suz ve daima işin keyifli tarafın -
dadır. Bir ara, elimdeki bir İngi· 

Cenubi Afrikalı, kendi diyar• 
larında muhtelif renkli insanlal' • 
dan bahsetti. Kırmızı bakır renk
li, sarı renkli, sütlü kahve ren· 
ginde ve siyah renkli insanları an
lattı. Ve işin garip tarafı şudur ki, 
"cenubi Afrikalıyım,, deyince ha· 
lis İngiliz olan Mister Humphrey'i 
bile siyah zannedip, sonra kendi • 
)eri gibi görünce hayrete düşen 
Avrupalılar olmuş. 

(Liltfen sayıfayı çeviriniz) 



Ali Rana Bey 
QUmrUk ve inhisara ait 
bazı me leler Uzerinde 

izahat veriyor 
Bir müddettenberi ıehrimizde 

bulunan gümrük ve inhisarlar ve
kili Ali Rana bey yarın alqam 
Ankaraya dönecektir. Vekil Bey, 
yerli ve ecnebi yolculara e§ya nak
linde kolaylık yapılmuı etraf m • 
da ıümrük bat müdürü Seyfi ve 
muhafaza müdürü Hüanü beyler 
tarafından hazırlanan rapor bak • 
kmda diyor ki: 

" - Raporu tetkik ettik. Bu tet
kikatımızın neticesinde lakende • 
riye ve Pire yolculannın gümrük 
mu yenelerinin vapur lzmire va • 
rmca yolcu çıkarmadan evvel va· 
purda yapılmaıı muvafık olaca • 
ğı kanaati hasıl oldu. · Fakat bir 
kaç tecrübe yapmadan işi kati bir 
karara bağlamak istemedik. 

Birinci tecrübemizi geçen per • 
ıembe yaptık. Vapur lıtanbula ge 
lince yolcular gümrükçe biç bir 
muameleye tabi tutulmaksızın ıa· 
Iondan serbestçe geçtiler. Bu tec· 
rübemizi bir kaç Cief a daha tek • 
rar edeceğiz, gene muvafık netice 
alll'lak bu muayene tarzı, yani 
gümrükte yapılacak muayenenin 
vapurda yapılmasını kati karara 
bağlıyac~ğız.,, 

Vekil bey, vekalet kadrosunda 
bir "değişiklik yapılinıyacağrnı ve 
gerek, inhisarlar idareıinde yeni 
bir barem teklif eden kanun layi· 
hasının bu sene meclisten çıkaca • 
ğrnı söylemektedir. 

Sigara paketleri içine para mü· 
kifatı fi§leri konulması tasavvu • 
ru hakkında da Rana bey öyle 
demektedir: 

" - Bu mesele etrafındaki tet· 
kikatmnz bitti. Bu para mükftf atı 
bir nevi piyanko olduğu için ka· 
nufl müsaade etmiyor. Bu vaziyet 
kar§ısında nakti mükafat yerine 
tütün ve sigara kazandıracak fi§• 
ler koymak tasavvurundayız. Me • 
sela bir Yenice paketinin içinden 
bir fiş çıkacak ve bu fi, hamili -
ne 1 O paket, 20 paket sigara veri· 
lecektir. 

ölUmle tehdit etmiş 
Şişlide Ergekon caddesinde 

ıırça fabrikasında çalışan Onnik 
Efendinin önüne, itten çıkardığı 
Yaşar geçmi!, ölümle tehdit et • 
miştir. - ----~-----------Mister Humphry tahsilinin 
bir kısmını, bir çok Oniverıiteleri 
olan cenubi Afrikada ycpbktan 

ba§ka, kıımen de lngiltereden 
muhabere uıuliyle diylomasını te
min etmi§. 

Cenubi Afrikada da burada 
gördüğü gibi minareler ve onla • 
nn üzerinde, kendi tabiriyle -
vakit vakit balkı ibadete çağıran 
"muganni,, ler bulundu nu ıöy· 
Jedi. 

Kendilerine en çok anlattığım 
ey, memleketimizin yüksek ye .. 

nilikleri, inkılabnnızm büyük de
ğeri bugün ve yarın için beıledi .. 
ğimiz büyük emeller oldu.. Gös
terdikleri alakanın derecesini an· 
la tamam. 

Genç İngiliz seyyahlarla akta· 
mın dokuzunda bulutmuıtum. Ge· 
ce yarısını yarım saat geçeye ka· 
dar görüttük. 

Seyyahların buradan itibaren 
çizdikleri yolculuk proğramı fU • 
dur: Mudanya, Bursa, Kütahya, 
Afyon Karahisar, Konya, Adana, 
Halep ilah ... 

90 gün sonra Mister Plumner, 
apurla tekrar Londraya dö • 

necek, ve kitabının ilk tashihini 
yapacak .. 

Hikm t MUnlr 

Italyan işgalindeki r-T A K V i M -, 
Adalarda hadise Perşembe ct·~1A 

, 
Aleksandr z. merası 

lBaf tarafı ı lnd aayıfad&) 

katolik dinini kabule davet ebne· 
ıidir. ltalyanlar ıimdiye kadar ı 
bu yolda epey propaganda yap • 
m lardı. Ancak hususi bir mahi· 
yette olan bu propagandalardan 
hiç bir ıemere basıl ola.mamııtı. 
Bilakis bu hal adalı Rumlar ara· 
ıındaki tesanüdün artmaıma vesi· 
le olmuıtu. 

GCiD doğuşu 
GUn batısı 

Sabah :namau. 

181 el Teşri~ 19 ıcı Teşrin 
8 RECt:ı.> 9 RECEt> 

6.15 6.16 
17.!6 17,26 

le bugün gömülüyor 

Haber aldığıma göre, lskende
riye Rum baı papazı Bu hafta i· 
çincle Sönbekiye gelerek oradaki 
büyük manastırda bilumum pa -
pazlann iştirakiyle aktedilecek 
:toplanıp riyaset edecektir. Bu 
top}anııta ltalyanlann son teklifi 
görüşülecek· ~e İtalyanların son 
hareketleri protesto edilecektir. 

Adalı Rumi , eğer Jtalyanla
rın bu propagandaları devam e • 

dene, kendileri için Yunaniıta • 
na iltica etmekten başka bir çare 

olmadığını bildirmektedirler. Bun 
lar zaten ltalyanların timdiye ka· 

kadar ayelhlerinde ldığı sayısız 

tedbirlerden tikayetçi bulunmak

taydrlar. Kolinos, lstanköy, Ra· 
doı, Batmuı, Leyuı adalannda 

yafayan Rumlar vaktiyle bir çok 
imtiyazlara malikken İtalyanlar 

bunların hepsini !hükumete intikal 
ettirmişlerdir. Hatta mahkeme· 

lerde ve resmi makamlarda Rum· 
ca konu,ulması bile menedilmiı, 

mahkemelere girecek avukatların 
behemehal İtalyan hukuk mekte • 
binden mezun olmalan şart ko • 
nulmuıtur. 
-lllllDlllI _ _... ....... _______ IDlll'MMIW ____ atl 

Polis haberleri : 

iki sucu arasında 
Balatta iki ıucu arasında kav· 

ga olmuş, Hüsamettin, Şerif a· 

ğayı yaralıyacağı esnada yakalan· 
mı§br. Erzurumlu ve yirmi dört 

yaıında olan Hüsamettin, Şerif 
ağanın mü§terilerini almış, bu 

yüzden bir kaç defa kavga etmiş· 
lerdir. Evvelki akşam karşılaşan 

iki ıucu gene kavgaya tutuşmuş· 
lardır. 

Bu sefer Hüsamettinin gözü 
fazla kızmt§, bıçağı çekerek Şerif 

ağayı yarahyacağı esnada yaka • 
lanmı§. Hüıamettin memura da 

hakaret ettiğinden hakkında zabıt 
tutulmuştur. 

Yani ile Ligor 

Beyoğlunda istiklal caddesin • 
de Ligorun kahvesinde oturan A· 
leko ile Yani eski bir meseled n 
kavga ebnişlerdir. Bunlarda 

00 '4,30 
Oğle nam.azı 11.59 1 t.5Q 
ltlndl ııamıızı .~.02 IS.Ol 
Akşam namaz.ı 17.t6 17,'&6 
Yıuı namaı:ı 18.~8 18.56 
imsak •.36 4.~ı;" 

Yılın gtçea gllnlcrl ıs• 285 
Yılıo talao ı:linlerl 81 80 

·-

J 
- -

ır RADYO 
Bu g Un 

lSTA'f'tl"BUL: 

18,80 l'llk n~rlyııtı 19,20 AJaruı ha • 
berle.rL 19,80 Ttlrk mu81kJ n~rlyat.ı: (Ke

mal Niyazi, A:unl Be) ler vo Hayriye, MU. 
zeyyen Hanımlar) •• 21 Selim rrn &y ta· 

rafından konfernns. 21,80 Stüdyo orkc~tnı· 
ın vo caz heyet!. 

M5 Kh7~ BUDAPEŞTE, 6lSO m. 
18,S~ Berend Balon takanı. J0,80 l\lu-

11ahnbc. %0,05 Plyann refakatiyle tagnnnt 

%0,4Ci Çocuk tiyatrosu. 22.SO Iln!M'rlcr. 22,50 
Opern orkestrası. 28,tn l'lynno konseri. 

82S Khz;. R0KREŞ, 364 m. 

18 • ıs Oiindüz pUlk neşriyatı. 18 Hn· 
fll 6ğleyln mU51kJst. lO H~rl~r. 10,15 
sıılon muslkbl. J9,50 'tinh"Crsltc. 20,15 Kon· 
fernns. 20,80 Operadan nnklt!n l'llassanctfn 

;j (Mnnon) operMı .• 

22S IUıT-. VARŞOVA, JS45 m. 

19,15 ~nfonlk p11klar. - l\lueahıı.be. 

20,SO Pl!k. - ?tfuenhnbe. 21 llnflf mn!llkt. 

21.85 'l'orlnodan nnlden (l.o lr.lrblrr de Se

ıt''lllf') bhnll Roıısonlnln opemsı. 24,30 Ec

nece konrrmns. 24,45 Reklm ,.e konser. 

SU Khz. BERL1N 85'7 m. 

l~ taratJ 1 inci eayıtaclaJ 

BULGAR HEYETi 

Belgrat, 17 (A.A.) - Prens 
Kirilin reisliğindeki Bulgar heye· 
ti ile Çekoslovakya erkanı harbi
ye reisi Ceneral Sirovi ve bir çok 
Çek tetekkülleri mümesailleri bu
gün gelmi§lenlir. 

lNGlLlZ KRALINI TEMSiL 
EDECEK DÜK 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere 
Kralını, müteveffa Kral Alek • 
sandrm cenazesinde temsil ede • 
cek olan Dük dö Kent ile ni,anlrsr 
Prenses Marina ve Yunan Prensi 
Nikola ile zevcesi dün Belgrada 
varmışlardır. 

Bu zevat, istasyonda Prens 
Pol ile Prenses Olga tarafından 

karşılanmışlar ve doğruca Kral 
Piycrin aarayına gctirilmitlerdir. 

Londra, 17 (A.A.) - lngilte· 
renin Akdeniz filosu kumandanı 
olup lngiliz bahriyesini Kral A -
Jeksandrın cenazesinde temsil e
decek olan Amiral Fişerin refa • 
katinde 15 zabit ve 120 bahriye 
neferi bulunacaktır. 

FRANSA ve YUGOSLAVYA 
MiLLETi 

18,80 I>Ms musllll8l. 19,0S Dört IUtJer 
g'nclnln konuşması. 20 &rt'nndlar. 20,110 • Paris, 17 (A.A.) - Belgrattan 
AlrtUalltt', haberler. 21,10 Dııns \"e neşeli bildiriliyor: 
hın-nlar. 23 Hnberlcr. 23.20 Dnmı mmıl
klsl. 

592 Khz. '1YAN'A, 50'7 m. 

Hariciye nezareti teşrifat dai· 
resinin salahiyettar ekanmdan bi· 
rı, Havas ajansı muhabirine be· 

18,SO Plymno kon rl. 19 Mıınluı.bc, yanatta bulunarak §Öyle demi~· 
tarihi neerlyn.t. .20 Akeam habt-rleri. 20120 tir 
Şiirler. 20,:SO Eııkl ''lynna halk mu!lklııt. "- Her iki milletimiz için pek 
21,40 Roıı ininin Bnrblt!r do &\1llo openuı. 
:u,to Dıına ı:pn11lklaı. ~derli olan u anda bütün Y u • 

goslav milleti, bugün M. Löbrö· 

F B Q R SA ~ nun bir dostu, sadakati mücer -
rep olan müttefikimiz Franıanın 

Uiizalannda vıldız ışareti olanlar üzer. devlet reisı olarak kartılayacak • 
!erinde 17 - 10 da muamele görcnler· I tı,r. Bu ziyareti, bütün Yugoslav· 
dir.1 Rakamlar kapanış fiat)arını gösterir. ! ya, rnemleketlerimiz arasında 

Nukut (Sa!ı_ş) _ mevcut olan ve asla inhilal etmi· 
'=*;;;;Lo=n;::d;;;;ra==o=l'i::.:,=-~ .. =v:..::ıv::...:an:!.;a.:.,;,;,-=2;::4.=~l ll yecek olan dostluk rabıtalarmın 
* l"uyor• :24. - * MırJrtı 17• - takviyesinin bir nişanesi addede· * Faris 169. - * Bcrllo 44, -
* MllAno 214, 50 * Vır.:ova 24, - cektir.,, 
* Brütıcı 111, - * Bodapcşıe ~6. - FRANSIZ CUMHURRE1Sl 
* Atlııa 24, - * Blil:rcs 18. -
• Cenevre sı6. -- • Bclgrıı ş4, - BELGRA TT A 
• Sofyı ?4. - * Yotohama s.ı. - Belgrat, 17 (A.A.) - Fransıa 

ıı * Amsterdam 85, - * Aluo 924, - Reisicumhuru M. Albert Löbrön, * Prag ıoo. - *Mecidiye 38, - 1 
1 * ~tokhoım 3l!. - ... Banknot 24-:l • .=.J Mareşal Patain ve Fransız parla• 

Çekler (kap. sa. 16)~ mentosunun murahhas heyeti saat 

• Londrı 614.75 * Stokhlm 3.1592 
• ~cryork 0.8030 • Viyana 4.2763 
• Parls 12.06 • Mıdrlt S.8175 
• Mlllno Q.2353 • Bcrllo 1,9728 

! * Brlikscı S.404 ı • Va~on 4,205 
• Atlnı. 58. J1 • Bndapcşte 3.,9912 
• Cenevre 2.4375 • Bill:reş 79,8t5 

ı + Sofya 66,792:\ • nc!r;rıı 34.«>44 
• Amıterdam 1.1725 * Yokohama !.785 

ı ı • Prag 19,02 • Moskova 1089.50 ~ 

8,20 de buraya gelmiştir. 
Bütün hükUmct erkanı ve cene· 

raller tarafından istikbal edilmiş· 
tir. Bir bölük asker ihtiram me· 
rasimini ifa etmiıtir. 

M. Löbrön, Prens Polun ara• 
basile Kral sarayına gitmiştir. O· 
rada ikamet edecektir. 

Yani, Alekoyu bıçakla yaraladı· / _ _ J 
ğından yakalanmı§tır. ·=;;;ı~=B=a=nk=ı=sı=;;;;ı;;;;o.;:;;oo~;;;;;:T;;;;e::;..rk=o;;;;s==;;;;_;;;;,-:;:;::;I' 

"SON DEFA,, MI, "BiR KERE 
DAHA,, MI? 

Tramvaydan C:lü.::.tU 1 Anadolu 21.so * Çimento as. 
T Reji 2. ~5 Onyon DC: 

IS.60 

-.-· Fransız gazeteleri, ltalyan 
filosunun, müteveffa Kral Alek· 
sandrın cenazesini nakleden Dub'· 
rovnik kruvazörünün Mesina bo • 
gazından geçerken yaptığı tazim 
resminden bahsederlerken diyor
lar ki: 

Galatada Lüyit hanında f abri
katör Ömer Rasim Bey dün Beşik· 
taıta tramvaydan düımüı, sol 
gözünden yaralanmııtır. 

Gene bir ~arpıfma oldu 
Şoför Mehmedin otomobili ile 

vatman Mehmedin idaresindeki 

tramvay arabası dün Amavutkö· 
yünde çarprşmışlardır. Otomobi· 
lin önü hasare uğramıştır. 

Merdivenli hırsız 

1 
~lr. Hayriye ı;;,::;o ~ark Oe~. 

• Merkez Bankası ~8.-· Balya 
-.--.-

U. Slgoru - .oo Sark m. cc:u -.-
Bomontl ı · ,25 Te1clbn -.-

.. 
istikrazlar tahviller 

-~- .- --- -~~ -- ·-
• l933Tllrk Ror.f 29.50 F.letırilc -.-

"Bazı Fransız gazeteleri, M. • . , il 28,15 Tramvay 
• .. _ 111 78.70 Rıhtım - -

lstlkrtııDıhUI T 98.00 * Anadolu ı 4S
0

,60 ! 
• !rgaııl lstltraz:ı ~7.- • .Anadolu il •S.60 

1 
1928 Mu A. - ,00 Anadolu ili - ı 
Bafdat. -.00 • f\llimessll A .;;;:6s 

1-.~·---·-iiiiiiiiiOiOO~----;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~-; 

31,75 

Kayapaköyü 

Musolininin bir nutkuna, ltalya • 
nın son defa olarak Yugoslavyaya 
dostluk elini uzattığını söylediği· 
ni yazmışlardı. Halbuki İtalyan 
gazetelerinde çıkan nutkun met • 
nmde "Son defa,, değil, "Bir kere 

Balıkesirin İvrindi nahiyesinin daha,, denilmektedir. Tabii bu 
Kayap köyü Osmanköy nahiye - ;ki tabir arasında buyük fark var· 
sine bağlanmrş, burası Osman dır. 

köy nahiyesine merkez ittihaz e -

dilmiştir. Vilayet idare heyetinin 
Caninin suç ortağı 

Polis m ktebi şoförU imişi 

duğu malumata istin•0~ 
Aleksandrm katilinin b 
kati surette tayinetıniıtir· 

Koldaki döğmeler, gö 
yara izi, Sofya zabıtası 

dan 1931 seneıinde sh4ı 
parmak izleri ve e§kaline 

umumi tarifler, cani I'~b~ 
hakikatte Makedonya te. 

mitcsine mensup Vladinııt 
gief Çerosemski olduğunu 
na çıkarmıttır. 

Bu adam 1932 senesiııdc 
garistanı terkcderek Bud• 
gitmit ve orada mezkur t 
Macaristan ajanlığını Y' 

ayni zamanda Macari•~ 
diğer kom§u devletlerdekı 
çilere talimat yeti§tjrJlltk 
sini görmüttür. 

Ecebi gazetelerden bİ~~ 
silya canisinin üçüncü ıerı 
mü Mio Kralunun, Belgr9t 
sı şoförlerinden biri o1d&J 

taya atmıştır. Biz, - .A 
F ransrz memurları huzurUP'". 

diıinin Budapeşte polis 
§Oförü olduğunu ve bu 

tedhişçilerin re!si Perçetsİ# 
yeşi ile k bul edi)mif old 
tiraf eylediğini beyana 

SUIKASTI MALNI :ti 
LAMIŞ . 

Marsilya, 17 (A.A.) _. 
prevence da yapılan t jf 
evvelki gün melunda te~ 
mi§ olan tethişçi MalniYİ ç 
ittih mlar lhnll ııokin• 

ikastten evvel tethitçilerl'. 

Mari Voudrof tarafındaJI 

dilmiş olan otelde Maln~ 
sında iki bomba, bir oto l 
velver, bir bomba tarjı bd 

tur. Bu bombalar, KaieıııeJ' 
ni taşıyan katilin cebinde 

Jarm aynidir, bu da, ~ ,1 
Komploya ve ıuikastin ilı ~ 
tertibine iştirak ettiğiniıı"' 
bil olmıyan bir delilidir· 

KAT1L1N P ARMAIC ıı 
lif 

Sofya, 17 (A.A.) _poı 
düriyeti, kral Aleksandır~,_ 
linin Marsilyada almınıt 0

11 
mak izlerinin MakedonY' 

·~e 
orıuieff'in parmak izlet•US' 
buk etmekte olduğunu d l 

den sonra Paris ve Betgr' 
idarelerine bildirmiıtir. 

GllndeUk, Biyaa! G~ 
IstanbuJ A.Dkara caddul, <"·: JI' 

TEl.EFON ~ 
Yazı ~lert telefonu:::;::~ 
lda.re telefonu : c'il1' 

TelgnıJ adrc:d: l.lltanbUl -

Poata kutu.su NO. -

ABONE BEl>t.:ı.ıSJ"' ~ 

Senelik 
ı aylık 

s aylık 

1 BJlık 

TUrklye 
ıcoo ar. 
150 • 
tOO • 

""- ' 
,; 1 

"' ' 
,,, 

1~0 ~ .. .ıfı 
rıAJll CJ<mET..-·~ 

ncart UAnlarm UAn eayıf-1~ 
UmJ 30 kuruet&n başlar. 111' 
kuruşa kadar çıkar. ..,1 

ftı• 

BUyUk, tazıa, devamtı ıııuı 
ayn tenzmı.t nrdtr • ,o 

Reatm1J uanıarm bir .. urı 
KUÇUK ILA~ıcı ~ 

uo 
B1r deta~ıı 80, Ud dc• .. ı ııo.,oO 

dört defam 76 " on def ... dP' 

lzmirde bir çok evlere merdi· 
ven dayıyarak hırsızlık yapdığım 
itiraf eden meşhur sariklerden Sa· 
idin yaıı ve çaldığı etyanın kıyme· 
ti nazatn dikkate alınarak üç sene 
dört ay on he§ gün hapsine karar 
verilmiftİI;, 

bu husustaki kararı ali tasdika ik-

tiran etmiştir, 

1 

Uç aylık Ulıı verenıer1D bit ıııl,td'., 
Belgrat, 17 ( A.A.) - Yugos· ncncllr. Dört satm geÇeD ~ ~ 

lıa vya dahil iye nezareti, almıı ol· ı ;..ıı1ıealltrr.ııiiıaıilnllbelışiııilkunıımİltaıı•_...,... 
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. !::ıiliz mimarı Mis Grace ıöre 
• 
1hlaride pisikolojinin ~UNDAN BUNDAN 

tatbiki meselesi 
• • 

llİıtle bir inziva odası ayırınız: Bu 
karıkoca kavgalarının önünü abr 

bıyık müsabakasını Sakal, 
kimler kazanmış?! 

erde ln ·ı . 
•~. 11 tereden §ehri • yin vasıtaıı olduğunu bildirmit ve 
'llllf olan M· ı f .._ti 1•• Grace Cope muhtelif renklerde buz u ve ıe • 

leııe) &tın mimari §ubeıinde faf camların ne gibi yerlerde kul • 
~r tetkiklerde bulun • lanılabileceiini ve bu tarz tezyina 

· h ' meıken, çocuk bakı· tın ruhiyat üzerindeki müıpet te • 
e ~~ıtahaneler gibi inıa • sirlerini izah etıni§, camın yalnız 

arın dahili taksimati • bir ıüsten ibaret olmadığını ayni 
da: uıullerinde türlü tip· zamanda aksamının temizliğinin 
Cra' çıkarnııttır. ne ıuretle temin edilebileceğini 
• ee Cope, mimaride pe· anlatmıttır. 

\i: latbiki bahsi üzerinde Mimar Miaa Grace Cope, evle• 
~ rin dahili tertibatından da ıöyle 

Yanın h . )tPtıi mu telıf kıaımla· 
id •n:, tetkikler neticesin 

e p'- 1 .. • b" · "o OJının tat ı • 111' • 
ını, ara;thrmağa ve 

i..·e değer bir mevzu bul • 
~1n Ya tol(, ""1h P ıgım uzun tecrü • 

telif bina tarzlarının 
•ı •edim "' ·· · • agımız uzerm· 

f~leıirlerini isbat etme· 
oldum. Dimağı sih • 

ta •e Clnlılığın evlerimi • 
~~ Yakinen alakadar 

loj• •111ı. Bu aarın evlerin 
~ Preıııipleri tetkik edil 

'it 'lao h.ııelere, ıanatoryoın 
"'-a :h~I Çocuklar mektep· 

tı1acımız günden gü· 
' • • Binaenaleyh bugün· 

el l ruhiyatçı ve doktor, 
~ e çalıtmalıdır. Tıpkı 

•aya olan ihtiyacı ıi· 
.....ı .. ~. ıenitliie ihtiyacı 

.......... 
İllli inta ederken yal 
ıl&nmı yapmak için 

bahsetm ittir: 
Dah ın tezyfnat uaulU 

'-..:"' llll!l. 
~ ~ ile 9ektner 
'~ ~tibarile ıimetrik §e· 
• ita Gaerinde aakin tesir· 
~ le •e ıölıelerde ken • 

lee. ~· leıirlerini verirler. 

" - Dahili tezyinatta en ziyade 
ehemmiyet verilen kısım dıvar tez 
yinatıdır. Dıvar tezyinatında ıon 
zamanlarda tatbik edilen bir US\.\1 
vardır ki, bu tekil kağıt kaplı di· 
varlardan daha zarif olduğu gibi 
ayni zamanda daha ıihhi ve daha 
dayanıklıdır. Bu tarz dıvar tezyi· 
nah bir laıtik rule vaııtaıile ya • 
pılır. Dıvara hangi model tenimat 
yapılmaıı arzu ediliyona o tek • 
lin patronu, yine laıtik bir kalıp 
üzerinde, tahta ıaplı çatal ıibi bir 
alete raptedilir. Sünger nevinden 
bir lastik istenilen cinı ve renkte 
bir boyaya batırılarak bu aletin 
önüne bağlanır. Bu tekli alan ru • 
le yukarıdan ataiıya doğru dıva • 
rın üzerinden yürütülerek iıtenl • 
len tezyinat elde edilir. Divara ıii· 
rülen boya kuruduktan ıonra üzer 
rine hafif bir mumlu mahlul püı· 
kürlülürse bili.hara dıvarlarm Ü· 
zerinden bir süpürge geçirmek ıu· 
retile parlak bir aatıh elde edilir. 

Bakır damlar 

ı&a .. ,,c:ündenberi diinyada ı leınaaiyen kendi reıimlerini neşr Hintli Danaerin bıyığ, wi Qıti· 
bir sakal ve bıyık müaabakaıı de· etıneie batlamıtlarclrr. reden uzundur. Amerikalı Miı· 
vam etmektedir. Bundan tam üç Meierıe en uzun bıyıia malik ter Brinkleyin aakab topwdarına 
ıene evvel bir reıimli gazete Ja • olan ad&111 Hiatli Aryan Danıer kadar uzanuıtır. JaponyaL Ka • 
pon Cenerali Naıaokanın bir rea• ım·t· Bu Hintli "l»udunlar arası tonun sakalı i•e dizlerin~ kadar· 
mini netrederek dünyada en u3ua uzun bıyıklılar klübü,, aün en te- dır. 

~~ ıükua ve huzur 
i)'i '-rt1e hiaaiyatımız Ü· 

~i,,~tair~er yaparlar. ~n~a 
I'~ .;. ~ıkkat edeceğımız 
"-tı lrı de inhinalardır. 

lrın dı' ~ .. . 
• "1\ib· nıagımız uzerın· 

''-h''ll:J. tesirleri vardır. 
' ~ 1Yeatizdeki enerjiyi 

lce •r, &aabiyetimizi tah· ' Iİ:e~ \'e zihin yorııun • 

' 
~itt• trır. Bunun sebebi 

ı.~ -:' ır c·· ~r h · oz, kendi yuvası· 
~ , llıaıiyetle yerletmiş 

~ ~i 1_11l~ bllğlarla tutturul· 
. , "ta"· b 1ll 1, ı.:ın ir hatta bak • 

0.,.,._P• •ıı lazım gelen 
b.:"~" lıiçYorar, halbuki kıvrık 
(' ti•10rucu ha11aları yok 
~lldıtı ·~~tten ıonra düşün • 
..._ tıı.ı.1tçın &özlerin yorgun 
..... 

111 Yorğunluğunu in· ..... 
~·••clıiı roller 
~· 11 reııJclerin de oy· 

... ~ roller vardır. Da • , ..... ~·~ 
~ıf te.ı)d 1 tazyikatının 
l t 'dil~ .etle çoğalıp azaldı· 
"" oqq•tt' 'il ~e. ır. Damarlarımız· 

' ti' ll?1nın dütük veya 
~ ht."11 bıılere menfi teıir 
ilt·"- lt._b~nların dimağı • 
'~ltt ~rinıiz üzerinde 

~ llı~iı pek tabii • 

'~ bundan ıonra in 
... ' ~~ teferrüatına geçe-
~"'İ) k hatlar kullanıl • 
~e d•ttikten ıonra dai· 
~ o) .. ~lıll havadar, pra· ,4,

11 
llınu bildirmittir. 

So':onra dahili tef • 
kıymetli bir tez· 

Bütün mimarların çok mütkili.t 
çekmit olmalarına rağmen henüz 
halledemedikleri bir meıele de 
dam meseleıidir. Kiremit, ubeıto 
ve çimento damların her birinin 
kendine mahsus mahzurları var· 
dır. 

bıyığa bu ceneralin malik olduju· refli uuı inıif. Bu klüp, budun· TabHdir ki bu mcıhur uzun ıa· 
nu yazmı§lı. lar araaı töhrel• malik olacak ka .. 

1 

kallılar ve bıyıklılar karıttuıda, 
Bundan ınuiber olan bazı uzun dar uaun aalul ve bıyıia malik o- ilk defa olarak en uzqn bıyıklı a• 

bıyıklı ve uzun· ıakalhlar o ı-eıiln· lan aza.ama diplomalar dajılmak· dam olarak ortaya r.ıkan Alman· 
)i gazeteyi tek:ıip etmek icin mü· tadır. yalı Otto rekoru kaybetmittir. 

Bundan maada ıon zamanlar· 
da tatbikine baılanan bir uıul da· 
ha vardır ki o da bakır damlardır. 
Bakırla kaplanan damlar kı§ın so· 
ğuiu ve rutubeti, yazın da sıcajı 
ıeçirmemeleri itibarile çok kulla· 
nıtlı ve diğer maddelerden yapı• 
lan damlardan pek az daha paha· 
hdır. iki buçuk santim kalınlığın· 
da bir tahta ile kaplanan çatının 

üzerine ince bakır levhalar yayı • 

leri açılmalı. Mutbak bir çok ıo • 
beplerden dolayı en havadar tu • 
tulma11 li:ıım gelen bir yerdir. He 
men her ıün kullanacağıma zabi· 
re cam kavanozlar içinde raflara 
dizilmeli. Huıusi şekilde yapıl~ 
kavanozlar kaşık, kepçe gibi ıey• 
)erin kullanılmuına ve Üzerlerine 

etiket yapıtbrılmaıma lüaum ıöı· 
termeı. lır, bunlar biribirlerine su ıızma • 

yacak şekilde raptedilir ve altla • Renkler pl•lkolojlal 
rındaki tahtaya çivilenir. Arzu edi Renklerin hisaiyatımız üzerinde 
lirse bu levhaların uçları ıaçaklar türlü teıirler yaptığı muhakkak • 
dan ileriye tatırılarak oluk vazi • tır. Bazı renkler bize sükun ve ia· 
fesini de görebilir. Bakır damlar tirahat verir, heyecanımızı yalıttı· 
hava tesirlerine maruz kaldıktan j . b mukabil bazıları da hia· 

ki .. k L-d rır, . una 
ıonra kırmızı re? erını ayue er siyatıınızı tahrik eder, arzularımı· 
\er ve pek tatlı bır renk alırlar. Bu h mızı kamçılar pek 

• • .• 11..... •1• tmit zı ve eyecanı ' 
da bır evın ıuze ıgıne ı ave • . t" k" b' •ahıs üzerinde tes· l ıarıp ır ı, ır ~ 

o ur. kin edici kuvveti olan bir reıik di· 
Modern bir mutfak b' h b ecana ıevkede • 

Modern hir mutfakta kapların l ier ır fa 111 ey . . k 
ı b·ı· O için evlerunızde ren • yıkanacağı yerli tekneler porae en 1 ı ır. nun . I 

1 · · t'h derken bıze norma den yapılmalı, akar aıcak ve so • erı ın ı ap e . . 
ğuk ayni muılukta birleıerek iste-. bir hayat yasatabılecek en munıı 
nilen derecei hararette kullanıla • renkleri ıeçmeliyiz. 
bilmeli. Ayrıca dar boğazlı !İtele· GUrUltU pfs·kolojiai 
ri ve vazoları doldurmak için hu· Ev intaatnnızda nazarı itibara 
ıusi bir muıluk bulmalı. T eknele • 1 .. mız bir nokta da gürültü 

ı k . . rde a acagı 
ı-in ıuyunu bota tma IÇUl ye 1 "d" Bilhassa kalabalık it 

. b" lf b l nıeıe esı ır. 
ayakla mütoharrık ır va u un• h' I . d sokak üstündeki bi· 

1 . · · d mu ıt erın e 
ınalı. ·Bu ıuretle tekne erın ıçın e k pencere ile ça· 
k . . . 1 • • • · • lmasın nalarda yazın açı 

ı zmcır erın ııınuıe manı o k. k. oktur Aarımızın 
dan kurtulmuı olursunuz. M\ltfak ı htına ım anı Y k b: b' d b" 
ta bulunan dolaplarda hava delik· icabatından olara ır ına a ır 

kaç ikametıihın bulunınaıı daimi 
bir ıürültünün bh· taraftan diier 
bir tarafa ıeçmeıiııe mani alamı .. 
yor. 

Bunun yeıane çareıi tavanları, 
dötemeyi ve dıvarları ince bir aı· 
beıto levha ile kaplamaktır. Ba:ıı 
dere sazlarından örme bir tekilde 
yapılan haıır kaplamaların da se· 
ıin geçmesine mani olduğu görü· 
lüyor. 

GUnq b•nyoa11 iti'" hol 

Modern bir ev için lizım olan 
bir ıey de ıünef banyoları için 
bir boldur. Uzun ıenit pencerele· 
ri olan b\I holde fezlona üzerine u· 
zanır ve vücudünüzün istediiinia 
kıamını günete a.rzedersiniz. Gü • 

net bulun111adığı zamanlarda bile 
semadan gelen :ıiyanın vücude fa. 
idesi vardır. 

inziva oda•ı 

lıısanm haleti ruhiyeıinden pek 
garip tecelliler vardır. Bunlardan 

biri de mizacın her gün deöiıehi· 
len mahiyetidir. &.zan insan bir 
sineğin vıaıltııını bile çekemiye • 
cek kadar aaahi ve neıeai:ı olabi • 
lir. Bu ıibi aamanlarda kimıenin 
yüzünü görmek, kimıe ile görü' • 
mek iıtemez. itte böyle anlarda in 
san evinin içinde herkeıten tecer· 
rüt edenileceji bir köte arar. Bu· 

nu evvelden dütünüp evimizde 
ıırf bu maksatla ayrı bir oda bu • 
lundurmahyız. Bu odada tam bir 
inzivaya çekilen bir kimse bir kaç 
ıaat ıonra ne§e içinde kendini yi· 
ne ailesi arasında bulur. Bll ıi&I 
odalar bir çok karı koca ve aile 
kavgalarının geçimsizliklerin ö • 
nünü alır.,, 

Mimar Miss Grace Cope, mem• 
leketimizde bu mevzular etrafın • 
da aynca konferanslar verecektir. 
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Tavas kumarcılar 
merkezi olmuş 

İzmir gazeteleri, Tavaıta her 
kahvehanede gece yarılarına ka • 
dar kumar oynandıiını yazıp ıi • 
kayet ed·yorlar, kaymakamın bu 
işlere bakmaıını iıtiyorlır. 

SATILIK EV 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı araaında tramvay Ctld· 

deıine nezareti, elektrik tertiba· 
tını havi, yeni yapılmıt kirıir 
hane satılıktır. Görmek iıtiyenler 
her gün öğleden ıonra ıaat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
ed~bilirler. 

Fatihte Dürcerzacle mahalleıin· 
de Küçük meydancık nunıaı·aııı 
hane. 



Sık, sık kaymakamı deği
şen kaza neresidir? 

Gemlikte 
Belediye intihabatı 

neticelendi 

lzmirde kafasız bit 
çocuk doğdu 

M. Kemalpaşada elektrik tesisatına 
yakında başlanacaktır 

Gemlik, (Hususi) - Yurdun 
her tarafında olduğu gibi burada 
da belediye seçmesi yapılmı§ ve 
büyük bir düzenle batarılmııtır. 

Seçme sonunda belediye azahkla
rına doktor Ziya, eıki belediye re· 
iıi Eıref, Paşa .zade Kerim, mani· 
faturacı Şevket, Fırka idare heye· 
ti azasından Reşit, komisyoncu 
Remzi, manifaturacı Siret, zeytin· 
ci Osman Feyzi, eski tahrjr•t ki. .. 
tibi Mehmet, zahireci Haıan Bas· 
ri. gazozcu Haydar, Karamanlı 
zeytinci lbrahim, bakkal Hüseyin 
Avni, zahireci Adalı Hüseyin, ve· 
zir oğlu Mustafa, Kemiçli Oıman, 
Çipazada tüccardan Mustafa bey· 
ler g~miştir. 

Beyni açıkta bulunan çocuk göz1 
açıp kapamaktadır 

M. Kemalpaıa, (Husuıi) 

Ben buraya ne vakit gelsem kaza· 
yı kaymakamsız buluyorum! Bu 
güzel memleketin talihsizliğinden 
olaa ıerektir ki, gelen kaymakam· 
lar duramıyorlar ve sık sık değiıi· 
yorlar. Bu defa da. kaymakam de· 
ğiımif, hatladığı itler yarım kal· 
mııtır. 

Giden kaymakam Refik bey bu· 
rada on ay kadar kaymakamlık 

yapmıt ve bu müddet zarfında 
çok faydalı itler görmüttür. Bil • 
haua belediye reisi vekaletinde 
bulunduğu dört ay içinde bir umu· 
mi hala, bir park yapbrmıf, eına· 
fa intizam vermit, elektrikle ıu iı
]erini de yoluna koymak üzere i• 
ken buradan kaldırılmıttır. 

Belediye dalr.eai 

Ötedenberi atil bir vaziyette 
J<alan belediye dairesi ıon zaman· 
]arda faaliyete g~miıtir. Eski he· 
le.diye reisinin yerine vilayet mer· 
kezinden vekaleten gönderilen mü 
tekaidini askeriyeden Sacit bey 
büyük bir heveı ve ittiyakla itlere 
sarılmı§, şimdiye kadar görülmi • 
yen faaliyeti göstermeğe baılamıı 
trr. Sacit bey belediye sandığını 
pek az para ile bulmuı ve (1033) 

lira mevcutla teslim almııtır. On
'dan sonra tahsilata ikdam ederek 
az zamanda (13600) lira tahsil et· 
tirmiıtir. Sacit bey kasaba içinden 
geçen (2000) metre uzunluğunda· 
ki su mecraaım tanzim ederek ma 
halleleri bataklıktan kurtarmııtır. 
Yangın için de hef yerde su depo· 
ları yaptırmıştır. 

Elektrik meselesi 
Pey yakın bir zamanda elektrik 

tesisatına baılanacağını ve bunun 
için de her şeyin hazırlandığını be 
lediye reisi söylemiıtir. Bu tesisat 
;(32) bin liraya vücude getirilecek 
nr. Bu kışın, cereyan verileceği ü
mit olunmaktadır. Sacit bey, bu -
radaki fabrika aahiplerile uyuf • 
mut ve belediyenin menfaatini 
son haddine kadar gözeterek mu
l<avele yapmak üzere bulunmuf • 
tur. . 

Belediye bUb;esi 
Belediyenin bütçesi bu sene ha· 

yali olarak (58) bin liradan tan • 
zim olunmuı iıe de Sacit bey bunu 
liakikate yaklaştırarak· ( 43) bin 
lirasmm kabili tahsil olacağını töy 
lüyor. 

Bursa istikametinden ıehre gi -
rilen sokak pek dardır. Bu soka • 
gm asra uygun bir hale getirilme· 
si için bir çok istimlakler yaparak 
'(15) kilometrelik ağaçlı bir bul • 
var yapılacaktır. 

Ma1şette kolayhk 
Belediye reisi Sacit bey ekmeğe 

narh koymamış, bilakis rekabet 
uyandırmıt ve (8) kuruştan fa~la· 
ya satılmamak ıartile fırıncıları 
ıerbest bırakmıştır. Burada koyun 
eti (20), tavuklar 15, sığır eti 10 
ft ter~yağr (60) kuruşa ve yumur 
tantft tanesi yirmi parayadır. O • 
dun ve kömür b~:b.va gibidir. Seb 
zeler çuvallarla satılmaktadır! 

M. Kemalpaşa belediye heyeti muha
birimizle birlikte. 

Sebze ve meyva bolluğu 
Geçinmek çok ucuzdur!. 

inhisarlar 

vardır. 

Bandırma müdürlüğünden 7 ay 
evel buraya gelmiı olan müdür 
Hilmi beyle arkada§larının müte· 
madi mesaileri sayesinde kazanın 
inhisar işleri §ayanı takdir bir mü· 
kemmeliyet göstermektedir. Ka • 

çakçılıktan eser kalmamıştır. Bü • 
tün sarfiyatı mahiye (15) bin li
rayı tutmaktadır. Tütüne son ya -

pılan zam da ayda (1200) lira 
hasılat yapmaktadır. Kazanın tü· 
tün rekoltesi evvelce dört yüz bin 
kilo iken geçen sene 90 bin kiloya 

Gemlik belediyesi bu ıene ba • 
şardığı bir çok itler arasında Gem 
lik halkına tatlı, güzel içilecek bir 
su da getinniıtir. 

Senelerden beri kireçli su iç • 
mekte olan kasabamız halkı de • 
ğerli b,elediyecilerimizin bilhaua 
belediye reisi Eşref beyin bu hu • 
sustaki çalıımasını büyük saygı • 
larla anmaktadır. 

Yeni seçilen belediyecilerimize 
de ünlü çalıtmalar ve başarmalar 
dileriz. 

Kiraz Ali oğlu 

AnRaranın yeni 
Belediye azası 
Anakrada belediye intihabatı 

bitmi§, Cumhuriyet Halk Fıırkaıı 
namzedi olan !U zevat asli aza o· 
larak seçilmişlerdir: 

lzmir 16 - Evvelki gün memle 
ket hastahanesinde çok garip bir 
doğum vakası olmuftur. 

Bu, anasef alis tesmiye edi· 
len kaf aaız doğum vakalarından 

biridir. 
Çocuk kız ve tamamen kafasız 

olup kaılarmdan sonra enıe baı • 
lamaktadır. Kafa tası olmama.sına 
rağmen küçük bir beyni vardır, a
çıktadır. 

Çocuk tamamen maymuna ve 
kurbağaya benzemektedir. Beyin 
açıkta olmasına rağmen ya!amak· 
ta ve ara ura gözlerini de açıp 

kapamaktadır. Bat hekim ve vi • 
ladiye mütehassısı Hasan Yusuf 

Saat kiraları 
lzmirde de indi 

lzmir - Elektrik ıirketi eylul 
ayından itibaren elektrik saatleri 

İçin faturalarına saat bedelinin 
yüzde on be§İni ilave eylemeğe ya 
ni vekaletin kararını tatbike baı· 
lamıttır. 

Aboneler, bu suretle on lira de· 
ierli olan bir saat için bakım, a· 
mortiomo.n V'o f1ti::r ~~ cJııtJ,il olrna 

üzere ayda on iki buçuk kuruş ve· 
recek on sene hitamında saatin sa 
hibi olacaktır. 

Mamafih haber alındığına gö· 
re Şirket bu nokta. üzerinde itiraz 
larını vekalete bildirmiıtir. 

düşmü' ve bu sene ise gerek yağ
munuzluktan ve gerekse dolu vur 
masından dolayı hasılatın (60) 
bin kiloya tenezzül edeceği tah • 

Keyfiyet Nafia Vekaletince tet
kik edilmektedir. 

İki kardeşin başları kesildi 
Muşa on kilometre mesafede 

Halilo ve Nazir isminde iki kar• 
def tabanca ve balta ile öldürül-

Avukat Mümtaz Bey Fırka i · 
min olunmuştur! Kazanın toprak· dare lieyeti reis vekili, Veli Bey 
lan ala cinsten renkli tütünler ye· Etlik nahiyesi reiai, Samiye Rifat 
tİJtirmeğe çok müsaittir. Eğer ida- Hanım, Ziya Bey eski belediye 

re tarafından buraya. layik olduğu meclisi azaaı, Şükrü Bey Tayya· 
ehemmiyet verilmiş olsa bu mınta re Cemiyeti ikinci reiıi, Halil 

k f
. Bey Ku··tu'·kçu·· og~lu, Yu•uf Hik • müılerdir. Cinayet eski bir kin yü· 

ka Tür iyenin en ne ıs tütün mer· " 1 
kezı" olacaktır. Geçen senelerin ik met Bey Doktor, Feyzi Bey Kü· zunden vukua gelmittir. ki ay ka· 

clar evvel bir tarla meselesinden 
tisadi sıkıntıları burada da tahri • tükçü oğlu, Vehbi Bey Doktor, l B · 

lbrahim Rauf Bey Avukat, Ca • araları açılan Orgonüı Ü eıır, 
batım göstermiş ve tütünler değer 

fiyatlarla satılamamı§ olduğun • 

dan tütünle meıgul olanlar ümit • 
sizliğe dütmütlerdir. Bu hal tütü • 

nün keyfiyet cephesini oldukça 
sarsmıştır!. 

Müdür Halim bey çekirdekten 
yetitmiş bir tütüncüdür. Babası da 

tütün ticaretile me§gul olduğun • 
dan bizat tütün iılerinde. uzun 

müddet bulunmuş ve ihtisas sahi • 
bi olmuıtur. 

Bir Cjingene Belediye 
reisinin karşısında 

fer Tayyar Bey eczacı, Hayrul _ kardeıi ve Aziz isminde biri ile 
lah Bey Avukat, lskender Bey Halilo ve kardeıi Nazir arasında 
eski belediye meclisi azaaı, Hü. kavga çıkmı§, Betir ve kardeşi ya· 
ıeyin Ertuğrul Bey Doktor, Rauf ralanmı§lardı. Hadiseden sonra 
Bey, Osmanlı Bankası ikinci mü- tevkif edilen Halilo ve kardeşi, 
dürü, Rifat Bey Çulha oğlu tüc· muhakeme neticesinde beraat et· 
car, Fethi Bey Tüccar, Naşit mişler, bir kaç gün evvel köylerine 
Bey, Nurettin Bey eczacı, Mak· dönmüılerdir. Evvelce yaralan· 

bule Ratit Hanım, Re§at Bey mı§ olanların kardeı ve akrabaları 
Merkez Bankası idare meclisi a. intikam almak sevdasına düımüt· 
zasr, Ahmet Bey Hanif oğlu, Ek· ler, iki kardeşin tarla yolunda ön· 
rem Bey Avukat, Hamit Bey lş U-r;ne g~işler, pusuya düşürerek 
Bankası şeflerinden. Muhlis Bey 1 :erlerine ate§ etmişlerdir. Müteca 
Mühendis, Mustafa C<:mal Bey vizler Halilo ve kardeıini yarala· 
mühendis, Mecdi Sadrettin Bey nıp yere düımelerinden ıonra kin· 

muharrir, Ül'man Bey Tahsildar lerini tatmin edememişler, za· 

Og~ lu, Muzaffer Bey eczacı, Bi· vallıların baltalarla kafalarını 
ye tarafından masarifi verilerek 
B d d ·ı · · · ıa· ı Bey Akb,. kı'tap evi sahibi, parçalamıılardır. Hadiseden son· 

65 yaşlarında bir ihtiyar adam 
hasta olduğundan bahisle beledi • 

an ırmaya gön erı me.sını rıca ... 
ediyordu. Bu adam: Nusret Bey eıki belediye aza.ar, ra jandarmalar k?.tilleri yakala· 

"B · b' Ali h b" d lsmet Bey İş Bankası teflerinden, mışlardır. en1m ır a ım ır e sen 
varsın! Beni elek gölgesi altında 1 Sakıp Bey tüccar, Ali Vahit Bey Avda öldü 
gönderiver!,, diyordu. Herifin nü- Doktor. Bursa.da polis memurlarından 

ıtıımmm"'"nm1ttmt1n1ıın111nmmnnnnııııtnr.mı1M11mııım1tm111mnımn"'nımıHM 

fuı kağıdı bir çıkın içinden çıkarı diye yalvarıyordu!. Ali Efendi ava gitmiş, bir çeş -
lınca (elekçi Ahmet) olduğu anla· mede eğilip su içerken omzunda 

Herifin foyası bu suretle mey • 
ııldı. dana çıkınca baıını önüne eğerek bulunan tüfek çalılıklara takıla • 

Çingenelerin itikatlarında elek· kapıdan dışarı süzülüp gitti. rak patlamıştır. Tüfekten çıkan 
lerin büyük bir rolü olmalıdır ki, Ragıp Kemal 
"beni elek gölgesi altında gönder,, 

kur§un Ali Efendinin kalbine İıa· 
bet ederek kendisini öldürmüıtür. 

bey demiıtir ki: 
1
• 

" f• ıt - Bu doğum anaıe 
)arından biridir. Bunlar ·~~ 
frengi afetinin neticeler•. 
gibi çocuklarda yaşıunak 1 

yoktur. Çok defa doğurııd•; 
ölürler. Nadiren de doğoıt' 
ra ancak yarım saat yaş•Y: 
ler. Görüyorsunuz ki, çocıı 
bağaya benziyor. . ' Kafatası yoktur, beYJl'. d 
Buna rağmen çocuk yirırt1 ~ 
atten beri yaşıyor. Asıl "'~ 
istisna teşkil eden şekli bU 
tin 24 saat yaşıyabiln1iş 01 

dadır. Mamafih ölüm 111uh 
tır. 

Balıkesirin yeP 
belediye aza~ 

Balıkesirdc yapılan bcledtıd 
lihabı neticesinde C~J 
Halk Fırkası namzedi ol 
zevat kazanmı§lardır: 

İsmail Naci, Esat Adil: 
ci damadı Vasıf, EkrnekÇ''1 
yin, T!ridi zade İsmail, 
zade Mel:met, Öz zade 
Eczacı Azmi, fi,. ..... t.J~ 
Rasim, Deveci oğlu f ai1'• 
oğlu lbrahi.m, Sındırgılı 
Mehmet, Çivici Kayalarh 
Saraç zade Ahmet, r,(\;I 
zade Hüseyin, Elbiseci >- \ 
rımlı Rifat oğlu Baıri, ft.tt• 
cip, Madenli zade Halil jb 
Kırımlı Veli, Y ırcalı zade~ 
Terzi Ahmet Necati, .A~U 
mer Edip, Hakkak Basr•• 

1 cı Fahri, İbrahim Sami se ~ı 

Bir kıza tecavüz e ,, ;-; 
Dursunbey - Kazarnıı1 ~ 

rı Musalar köyünde bir k1
' 

ma hadisesi olmuştur: ti 
Yukarı Musalar köyiind~,~ 

yem ormanda çıra topla·ıısı 
dönerken merkebi de"rıi 
Devrilen merkebi tekrar Y i J: 
yoluna devam eden MerYeıi' ~ 
köyden sağır Mustafa oğl&J r; 

·· ·· l d "'a 1'' nune geçup zor a ag . ~-

ve tecavüz etmiştir. Ali J":,,. 
lar tarafından yakalan111.:f ~~ 
Bir kadın kaynını ol ılı" 

Gerede Karki köyü11d.~ır 
him isminde biri, kardet' jtl 
rısı Aneye tecavüz etrnel< .. 
bıçakla kadının üzerine 1" 
tür. 

Kadın kendini müdafı' 
bıçağı lbrahimin kalbine 
mıştır. İbrahim ölmüştür· ,ı 

İzmirde at yarışl' 
lzmir - Yarı§ ve tstab tJ'ıı', 

encümeni sonbahar at }<of 
kinci Tc§rİn ayının ikincİ 
da başlıyacak ve iki hafta 

edecektir. 

Bu koşulara Ankara, . it' 
Manisadan bazı kıymeth t 
lar getirilmitir. Bunh•t d 
ay Kızılcllu koşu meY 
antrene edileceklerdir. 



Napolyon 
~ 
e,.n~ 

er Kravs, Elbe! 
Jİdasına G •tt. ı 't l l. 

V a.nınrnı 
ttrıer ..,. § sahne ve film artisti 

tt) "ravı b' Ya. t 1 ır müddet evel 1-
~ oatvekT 

llo il 1 1 Musolininin F or· 
il · ~ birlikte yazdıg"'ı "100 . ,, taırnı· 
~e r .. ki sahne ~erinin temsi

"v al'd '1Qı111 a e ınuvaff akıyet ka· 
1 ı. B 

lla.p.. u eserde Napolyon 
t\ .. rt rol .. ·· 
d ita.da. bu un~ Yapan artist, Vi-
•ha. eserı sahnede bir kere 

ıı.. 0Ynarn 
'\il do"' 1! ve sonra Elbe ada· 
, Ver::u Yola çıkmı§tır. 

lı, "10() t .. Kravsın bu adaya gidi-
•lt.. Run ı's· ı· . f'I '\lltıa. . '' ım ı eserın ı me 
~ ııy) ı· 0tı Q

0 
e a akadardır. Napol -

~ •dadl\apartın bir müddet kaldı
'-k ot a Çevrilmesine ba~lana-
~ a.11 filrnd k d' . h 

!tıuvaf f . e, en ııı, ıa ne· 
~'ttır. ~~ıy~t.'lc yap~ığı baJrolü 

l '°ili ılmın çevrılmesi, §U • 

~ve arına doğru atmamla na • 
ı... ·. artist ccB d k' 
·'lllıılte . urgteater" e ı 

~ tilllı~ıtte devam edecektir. 
d '>tatere e F uşe rolünün ya Rudolf 
b~:tı~e ' Ya~ut da Guııtaf Grün· 
'~er 

1 
\'erılmesi dü§Ünülüyor. 

'İ ro 1 r • td er, Roze Ştradner, Lü-
~tıda.t\ ~ltd .fon Vinterştayn tara· 

ltıı,tı 'rnsıl olunacaktır. Filmin, 
\l'~•k ct, fngilizce ve ftalyanca 
~~\111'Yrı ayrı üç li1anda ortaya 

~·~-~~ar kararlaftrrılmrthr. 
k·'llı•ey Ynn Bonapart rolünü, he .. 
~ıt ta,,~le Yllptıjı birçok münek-
ra•,, 'ndan yın:tlan Verner 

l\l tı, ··ı oO .. • • ı· . "'lled gunu 111m ı eaerın 

~~t ı~t e tıluvaff ak bir eser ol<trak 
~~ ~u~"•1nda büyük teıiri oldu· 
dır llt~da.kkak sayılıyor. Kendisi, 
~ Jt

0 
det eve) Muıolini tarafın· 

\ttiate ~a~a davet edilmi§, Duçe, 
~l'lt \ llklundaki takdirlerini 
'l'lda ekrar bildirmiıti. Ayni za· 
~~ ' ''J"] ş . . . . l'a.~ u ezar,, ııımlı hır e· 
~cıl" acat; b d d t %i.i 'i'ın1 1 un a , a Sezar 
'l{)\dı.ı'" hprnası temennisinde bu· 

n aunu .. 1 • • 
• \ltr' k ıoy emııtı. 

,,..,. e h 
" 1diye k •a nede, gerek filmde 
~ tnu\' radar muvaff akiyet üstü-
ıe ... • a fak t d' . . ~ .,, fil . ıye e ınen artıshn, 

~ ~l k llltnde bir muvaffakıyeti 
ijl;: ":Ydedı'le .... .. h · ·· "l'or, cegı §Up eıız go -

._. "•kınd ~ 
r'ıl tıll\rak ~' Napolyonun hayatına 

dı t!tekr :ışka bir film daha çev· 
._ 1r B 
' aı .. ·

1 
u tamamile ayrı tarz· 

h ~}' 1 h' f' Qllnd ır ılm olacaktır. 

'kolan ~~apolyan rolünü yapa
tıı 'rrı 1 d',. ırn, dersiniz?. Şarlo 
~r,. Çarli Çaplin! .• Şu 

Otnik ! 

Grcta Garbo, "Renkli Peçe" fil • 
mini tamamlamııtır. Me\'ZUU, tanın • 
mı§ 1 ngili:: muharrirlerinden Somer&et 
Moganın bir e&crindcn alınan bu film 
için; "ilahi kadın" ne kadar para al • 
mı§tır, dersiniz?., Tam 300.000 doll\(! 

Bu yeni filmin vak'aıu, k11men ç;.,.. 
de geçmektedir. Filmde, tanınmış iki 
erkek yıldız da bat rolleri yapıyorlar. 
Bunlardan biri Hcrbert Martal, biri 
de Corç Brenttir. Birinciıi, Garbonun 

Hnu~eılHnın 
fulennıesi ! 

Geçenlerde, yıldızlar arasında 
ıon zamanlarda bir taraf tan, ho • 
şanmaların, bir taraf iı:ın da ev • 
lenmelerin çoğaldığına işaret et. 
mi~tik. Şimdi de bir taraftan 
Vörciniya Çerrille Kari Granhn 
hofanacaklarından bahsolunur· 
ken, başka iki yıldız evlendiler. 1 

Annabella ve Jan Müra ... 

Bu iki yıldızın evlenecekleri, 
gayet gizli tutulmuştur. O kadar, 
ki Pariste Sen - Kluda evlenme· 
nin tesçili sırasında, usulen hazır 
bu1unmalnrı lazım gelen şahitler 
den başka davetli yokmuş! Bu iş 

öğleden evvel tamamlanmış, öğle· 
den ııonra şahitler Sen-Klu parkın 
da bir gezintiye davet edilmişler· 
dir. Fakat, bu gezintide yalnız gü· 
vey hazır bulunmuştur. Şahitler· 
den kendisini mazur görmelerini 
rica eden Annahella, "Şanzelize,, 
tiyatrosuna gitmişti.Orada Barnov 

kocaıı, ikincisi do aııkı rollerini almıt· 
)ardır. Yukardaki Reıimdc, bir ah ok· 
tiyan Garbonun yanında duran, film· 
deki iltıkıdır! 

"Jıvcç Kraliçesi Kristio" filminde, 
eaki filmlerindeki vaziyetinden kat. kat 
üstün oynad•ğı1 mühim tip değiıikli • 
ği gösterdiği ileri sürülen cısiz yıldı· 
zın, bu filmde de kayde değer değitik· 
Jik gösterdiği yazılıyor. Yeni filmin bu 
mevıimde lstanbula gelip gelmiycce • 

mağı, kararlaıtırmıılardı. Bu ka· 
rarları, timdi tatbik sahasında 
yer tutuyor. Evin damının kıp· 
kırmızı kiremitlerle kaplı olmaıı, 
Kadının arzusu olduğu ve koca • 
nın, karısının arzusunu yerine 1 
getirmek için, bu ho§una gitmedi- j 
ği halde ses çıkarmadığı ıöyleni· ı 
yor. Rivayete göre, Jan Müra, l 

Annabellanın tesirinde kaldığı 
kadar, §İmdiye kadar hiç bir ka· 
dının tesiri altında kalmamı§! 

skinin rejisörlüğü altında temsil 
edeceği "Nasıl isterıeniz,, isimli e· , __ .;... ____________ _ 

serin pruvasını yapıyordu. Yıldız, ÇardaşfÜrsf in 
bu eserde Ro~alin rolünü yaparak B k "Çardaşfürstin,, opereti, üyü 
ilk defa sahneye ç.ıkacaktır. HC'rp esnasında 1stanbulda met • 

Annabella, bu rol pruvası işine hur olan Kordi Milovicin en çok 
çok ehemmiyet vermektedir. Ko· oynaLhğı operettir. Emerih Kal • 
caıı, bu vaziyete dokunarak, daha · b' k manın bu güzel operetı, ırço 
pek yeni karısına şöyle sitem et· tanınmış yrldız tarafından filmde 
miştir: oynanmıştı. Film, timdi Berlin· 

- Galiba, ben bal ayı seyaha· de gösteriliyor. 
tini tek başıma yapacağım! 

Onun bu sitemine karşı, karısı Bu filmde en büyük kadın ro • 
!ünü Marta Eggert, en büyük er· 

şöyle demiştir: 
- Sen hele Pilaya git, orada yu· kek rolünü de Hanı Zönker yapı· 

vamızın kurulması işine nezaret yorlar. Pavl Kemp, Pavl Hörbi • 
et. Ben, çok gecikmem! gtr, lda Vüst, Hanı Yunker· 

Karı, koca, Pilada deniz kı· man, Fridrih Ulmer, lnge List, l 
1 yııında kendilerine bir ev yaptır· diğer rollerde ... 

ği, daha belli değildir! 
Grcta Garbonun artık 1 svcçe dö • 

nüp oracla yerleşeceğine, film çcvinni· 
ıyeceğine dair !ayialar, gcM ka,ydcdi • 
ıiyor. Fakat, bir taraftan da bu ıayia
lar boyuna tekziplere ve&ile vermek • 
tedir. Doğrudnn doğruya kendisine 
gelince, o, çok defa olduğu gibi, eski 
şayialnrın tckrnr ortaya ahlmagı kar
şısında <lıı.... Dudak kıpırdatmıyor ... 
Susuyor! 

Pikferde 
............ ~ ,,_,, ..... ,...__.. 
....__.., 7""'t ,,_., ~ ,,_....__,. 

Ayrılan Yıldızlar 
Birleşecek/ermiş! 

Mari Pikfordla Duğlas Fer. 
banks, bir müddet evel ayrılmış· 
lardı. Onların ayrılışı, her taraf· 
ta hayret uyandırmıştı. Onların 

aile bağı. yıldızlar arasında en 
ınkı bağ sayılıyordu. Senelerce 
birlikte yaşadıktan sonra, şiddet• 
li geçimsizlik ileri sürülerek, bir 
ayrılık vaziyeti ortaya çıksın. 
Hayret!. 

Karı, koca, Holivuda ayaK 
basan birçok lanııımış kimselerin 
misafir oldukları, gururiyle de 
meşhur "Hahi kadın,, dan başka 
bütün o civarda yaşıyan yıldızla • 
rın sık sık uğradıkları "Pikfer,, 
malikanesinden çıkıp, ayrı ayrı 

istikametlere gittiler. Bu ayrıl • 
manın dedikodus~, arada fasıla· 
ya nuğramakla beraber aıağı yu· 
!tart son zamanlara ka,dar sürdü! 

Şimdi, birdenbire ortaya yeni 
bir haber atıldı. Şiddetli geçim • 
sizlik dolayısiyle hiril>irlerinden 
ayrılan kaTı, koca, tekrar birle· 
şiyorlarmış. A.Hc dostları , ne ya· 
pıp yapmışlar, ikisinin arasını 
bu1muşlar. Hiç be'kleni\mcdi'K 
bir haCliıe !.. .Tabii dcdidoku ye• 
niden başlıyor. Yeni safha, dedi· ' 
cloku meraklılarını eski safha ka· 
clar hararetle alakadar ediyor! 

Fesli Yıldız l 
Aıağıdaki resimde gördüğünüz 

aaçlan üzerine uzun püsküJlü bir 
f eıi yan oturtmuş genç, güzel, ca· 
zip kadın, İngiliz revü ve film 

müddet sonra, sahneden stüdyoya 
geçmİ§tir. Filmde de hoşa git· 
mİ§tİr. Çevirdiği en yeni film, 
Kokranın bir revüsünden mülhem 

yrldızlarından Cessi Matiyüstür. olarak yapılan "Daima ye§il !,, i· 
Oynadığı bir revüye böyle fesle simli bir filmdir! 
çıkan bu yıldız, çevirdiği bir film· 
de de gene başında fesle görünü· 

Bu filmde onunla birlikte oy· 
nıyan Sonni Heyi, yıldızın koca· 

yor!. 
Cessi Matiyüs, bundan beş, ııdır. Sonni Hey], tanınmış ope· 

altı sene evvel, revü tiyatrosu sa· ret ve film yıldızlarından Jvlin 
h:pJerinden Çarlı B. Kokran tara· Leyle evli bulunuyorlardı. Sonra 
fından ke§fedilmiştir. Kokranın Ceasi Matiyüsle ııeviımiılerdir. Bu 
hazırladığı muhtelif revüJerde çok J sevİ§me de, bir bo§anma ve bir 
beğenilen Ceasi Matiyüs, kısa bir evlenme ile neticelenmittir! 

Film Ve Revü Yıldızı Cessi Matiyüs 



Ede8.Uµıt 
.....-- ~ ~ 

Aruz Türk veznidir! 
Mühim bir edebi tetkik 

Edebiyat muallimlerin den A. İsmet Bey Edebiyat ve dil işlc
rile ala\\aları olanların bü yü1t bir dil:kat\c okuyacakları ehemmi
yetli bir tetkik eseri vücu dı: ge: irmiştir. Değerli arkadaşımız. r;! · 
lardanberi edebiyat iilemin i mt şgul eden vezin işinin mazisini ay
dınlatacak araştlrmala rda bulunmuştur. Tetkiklerini gazetc
mue bir &ıra makale halin de yazacaktır. Bu makaleler gazetemi
zin San'at sahifesinde çıka caktır, ilk makaleyi aşağıya koyuyoruz. 

Yüzlerce seneden beri Türk şii- ı çağlarda Basr~ körfezin in yukarı 
rinin parlak bir 'Vezni olmu~ olan parçası olnn Sumer topraklarının 
aruzun tarihi, kaynağı, kurumu, 
için, bize çok yanlış, çok eksik 
bilgiler verilmiştir, ki bunları kısa 
olarak şöylece anlatabiliriz: "A
ruz Arap veznidir,, , "Aruz uzun, 
!kısa heceler veznidir,, , Aruz ka -
lıplar veznidir.,, 

Arapçanın bütün varlığımız, 

bütün bilgilerimiz için en büyük 
kaynak olduğu inanışı, bizde o -
kadar gökleşmiştir ki elimizd<' 
Clünden kalmış ne var, ne yoksa 
hep oradan almmış sanıyoruz. 

Büyük Gazinin verdiği mutlu 
J~k. bunu da aydınlatmağa yetmi~ 
tir. O büyük başbuğun gösterdiği 
doğru yoldan giderek, öyle zen -
gİn bildiğimiz Arapçanın da ne 
olduğunu gördük. Türkçenin alt 
üst edilmesiyle genişliyen bir di
lin, çok belli ki, Aruz gibi, her 
duyguya, her düşünüşe uyan a • 
h nklcri verebilecek bir vezin ya

p:ımıy~ cağı biraz bilgi yolu ile yü· 
rüyenlerin nnhyaoağı bir iştir. 

lşte bunu aşağıda yapacağım ·a
raştırma yollariyle göstermcğc ça
lı c ğım. 

1 

Aruz arap vezni değildir 

Bize diyorlardr, ki İslamiyet çı
kıp yayılınca çölleri bırakan A
raplar, eski soysallıkta, yurtlarını 
k pladıkları sırada lrana, batı 
Türk cllerin.e girdiler; bu iki ül
kenin söz ez (2) leri üzerinde gir
ginlikler yapmışlar. Aruz da böy· 
lece, dcve.lerin, ha-şiarım sallıya, 
sallıya, çöllerden getirdikleri bir 
nesne olmuş. 

Peki, öyle olsun! Biz de, 
şimdilik, buna inanalım; bu ka· 
dar güzel, bu kadar ez işi bir öl
çü biçimi kuran bir soyun, kendi -
lerine böyle yüksek bir uran (3) 
yapmak gücünü veren soysallıkla· 
rını araştıralım: 

"llk aoys lhklar Lea premieres 
civilis tions,, bittiğinin elli seki -
zinci yaprak yüzünde S milerin 
çıktıkları yer anlatılırken bir gö -
rÜ§e göre "Arap yarım adasının 

aşağısında Yemenliler Hadra· 
mut çevresinden gelerek yukarıya 
doğru akın ttikleri .. ,, ba~ka bir 
görüıe öre de "Şimdiki Şam, Ha
lep ile Fırat ırmağı arasında, A· 
marra denilen yerlerde pek çok 
toplanmış olmaları, çıktıkları yer· 
lerin oraları olduğu ... ,, bildirili • 
yor. 

Bu iki görü§ de bir yere çıkıyor 
demektir. Yemen topraklarından 
geldiğini söyliyenler, göçleri için 
iki yol gösteriyor! r: Biri, Şap de
nizi kıyılarından yürüyerek Suri • 
yeye, Amurruya; öteki, ilkin A
mak denizi, sonra Basra körf e· 
zi kıyılarından giderek deniz yolu 
ile xrmaklar arasına (Mezopotam
ya) y ulaştıran yollar. 

Böylece, 1:m iki yol sonda ge
ne l>trleşmi§ oluyor. Sumerliler 
(Les Sumeriens) i yazan Leomar 
~1:1lley (Leomard W oolley), eski 

Pe yolda türediğini anlatıktan son 
ra diyor ki: "Ekmek için hiç bir 
yorgunluk istemiycn bu kadar 
zengin toplaklar, çevresinde olan 
orukları kendine doğru çekti. -
Yaprak yüzü 12,, 

Dahn aşacıda: "Suriye çölünün 
yukarı kısmında Samili dili konu· 
şan bir budun yaşıyordu; bunlar, 
ilkin Martu, daha sonra Amurru 
adıyla tanmmışlardı. Delta, Fırat 
ırmağının yukarısında türcmeğc 

başlayınca belli hi yeni topr klarn 
bu komşu budunlar gelip yerleşe· 
ceklerdi,, diyor. 

Gene bu bitiğin 14 üncü yap • 
rak yüzünde de şu sözleri okuyo • 
ruz: Arap elinin orta yaylasında 
şimdiki çölemen ( 4) lerin ataları 
yaşıyordu; bunlar da yaşayışları • 
nı değiştirmek için Deltanın türe· 
mesinden tusu (5) landılar. Ayrı 
ayrı yaşıyan Oba (6) lar, Orokun 
çöllerle yukarılarından inerek su· 
larm kıyılarına kadar geldiler; 
bir ada çıktıkça oraya yerleştiler. 
işte böylece Sumer denilen yerele 
bir Samlli ül (7) y~rlc,mi oldu ... 

Bu yeni yerlere en son yerle· 
şenler Sumerlilerdir. Bundan an· 
la~ıldığma göre, Basra kıyıların· 
dan yukarıya doğru çıkan S mi • 
ler, yahut Amurru topraklarında 
toplananlar, Sumerde yerle!miş 
bulunuyorlar. Şimdi de oraya en 
son gelmiş olan Sumcrlilcrlc, ora· 
da buldukları bu budun için neler 
anl1lttıklarmı görelim: 

Bir Sumer ilahisi diyor ki: "Ne 
yiyecek ekmek, ne giyecek nesne 
~anıyorlardı; elleri ve ayakları ile 
topraklarda yürüyor, koyunlar gi
bi ağızlariyle ot yiyor, birikmiş 
suları içiyorlardı .. - Les Sumeri· 
en.s, yaprak yüzü 21. Gene o yap· 
rakta bu sözleri bulabiliriz: " Bu 
yazı belli ki soysallık getirenler, 
Sumerliler, için olamaz; olsa ol
sa, onların geldikleri günlerde 
göller arasında bulup tutsak, (8) 
ettikleri kişiler için olur. Soysalh· 
ğa giriş için Babillilerin anlattık
rmd dn yurtta bulunan o cölc· 
menlerin yaşayışları, Sumerlllerin 
söylediklerine çok uygundur.,, 

Babillilerin, Baide Arapları 
için olan Amalekadan olduklarını 
daha sonra göreceğiz. Orta As • 
yndan, ilerlemiş bir soysallıkla 
ırmaklar arasına gelip yerleşen 
Sunıerlilerin, oradi\ buldukları 
Samilerin ve >\rap çöllerinden g<'· 

len Orakların ya§avışlarmı gör
dükten sonr , gene Les Sumeriens 
in 9 uncu yaprak yüzündeki bu 
sözleri okuyalım: "Sumerliler, a • 
rabr,nclaki Samilileri, dilleri "" 
soysalhkları lle kendilerine \\Y· 

dur:nu lar, yurtla acllarım ver~~i~
lerdir.,, 

Bu sözleri Samili diline Sumer 
Türkçesinin bol bol girmiş olduğu 
nu pek açık gösterir. Anlıyoruz 
ki şrm~klar arasında pek düşkün 
bir yaşayış süren Samililer, Sumer 

1llimadık 
~ 

Iran ve Ef q 
1 arihi a icl 

İngiliz muharrirlerinden Ro
hert Byron son haftalar zarfında 
İran ile l~fganistanın unutulmuş, 
fakat c':>siz sanat abidelerini zi -
saret ettikten sonra ihtisaslarını 

(Taymis) c yazdı. Biz de bu ya
zıyı oradan naklediyoruz. İngiliz 
mı\harıiri diyor ki: 

Geçen on ay içinde İran mima
risini onuncu asırdan on yedinci 
asra kadar takip etmek fırsatını 

elde ettim. İran mimarisini, esas· 
lı bir bedii tekamülü takip etmiş· 
tir. Hindistanda İsliim mimarlı-

. ğı, ancak iki mabedi, süslü birer 
perde gibidir. 

handa <la kiitlelerlc oynamak
tan geçinildiği görülüyor. Bura -
da hakim olan fikir, muhtevayı 

zarif bir şekilde ifadedir. Kulla
nılan malzemenin değişmesi de 
buna yardım etmiş bulunuyor. l -
ran, taş memleketidir. Ahame • 
niler ile Sasanilar bütün binaları
nı taşla yaptılar. İslamiyetten 
sonra tuğla ve çini taşın yerini 
tuttu. 

lranda, abideleri tetkik etmek 
kolay bir iş değildir. Bahusus bu 
abidelerin fotoğraflarını almak 
•numıımmunn11t1ııımıumııumı•tunt111111ımr~H11tJlllliUll!&l•UU11111m 

Türklerinden her varlığı olduğu 
gibi dil de almışlar, o aldıkları 
sözleri kendi konuşma biçimine 
uydurmuşlardır. llk osyallıklar 

- Les premieres civilisatins biti -
ğinin 91 inci yaprak yüzünde bu 
sözler vardır: "Samililer, o kadar 
yüz senelcrdenberi Sumer okunak
iarmda yetişmişler ki sonunda iki 
wyun soysallıkları da biribirine 
benzemi tir.,, gene bu hitiğin 107 
inci yaprak yüzünde "Samililer, 
Sumer dilinden sözler alarak ... ,, 
<leniliyor. En eski çağlarda anla
tan hangi yeni bir yazı okunsa, 
onda Arapların ataları olan, sonra 
iller, soysallıklar kuran Samilile
rin önce pek bilgisiz bir soy oldu
ğu. bütün bilgilerini lrnmşuları o • 
:an Sumer Türklerinden aldıkları 
anlaşılır. Bu yazdıklarım Samili· 
!erin kamu (9) su içindir. Ya, bü
tün Araplarla Arap yarım adasın
da kurulmuş olan illere bir doku
nur yeri var mıdır? 

Bunu araştırmak gerektir. E
limdeki türlü bitiklerin verdikleri 
tanıkları birer birer gösterece -
ğim. tık Arap ellerinden ba,lıya
rak Greklerle Romalıların günün· 
de yaşamış olanları, en son, 
müslümanlığa kadar gelen Arap 
soysallığın ne dcnlu (1 O) oldu -
ğunu ve söz ezi nereden aldıkları
nı göstermeğe çalışac~ğım. 

Bundan sonra çıkacak yazım, 

gene belli başlı bilginlerin sözl~ -
rinden toplanmış olacaktır. Eski 
Arapların yayaş yavaş ne yolda 
ilerlediklerini gördükten, Arap 
soysalhğınm içyüzünii anladıktan 
sonra Aruza girebileceğiz. 

A. ismet 

1 - 5oy$allık - Medeniyet. 2 -
Tez Sanat. 3 - Uran - Sanat. 
4 - Çölümün - Bedevi. 5 - Tusn 
== 1 stifadc. 6 - Uba - Aile. 7 - Ul 
-- Unsur. 8 - Tutsak Eıir. 9 -
Kaınu Umum. 10 - Dcnlü = De
rece, gibi .. 

yasaktır. Sebebi, , bazı ecnebi - maşa ettik. Dünyanın hiç bir 
lerin fotoğraf almak bahanesiyle rinde böyle bir binanın eşi ~o 
memleket aleyhinde tesir yapan lemez. Belki bugünün J-lal11 rJ 
resimler almaları ve bunları ncş· 1 gu ile bu bina arasında bir k' 
retmeleridir. bet bulunabilir. 

Gerek Efganistan, gerek Iran- Meşhetteki Güher§al c 
da henüz tetl-ik olunmamış biı· 1 görebilmek için İran yerlisi 
çok sanat eserleri vardır. Mesela fetine girdim. Semerkandi 
İranın F rs vclayetindeki Firuza - renler orada bile bu caıni de 
bada y kın olan Sasanilere ait sa- sinde muhteşem bir abide b 
ray, bunların biridir. Bu devirden madığını söylüyorlar. Güh~ 
binalar çok azdır. Bunların bedii dört muhteşem divanı, iki 1111 

kıymeti mühim olmakla her ber si, kemerleri, o kadar tenıiı, ~ 
mimarmın .tekamül~~de . birer dar güzel m_ozayıklar_Ia tar•; 
merhale teşkıl etmek ıtıbarıyle e- lunmuştur kı güneş hıle oıı 
hemmiyeti haizdirler. şerefine daha güzel aydırıl 

Sananilere ait olan bu saçıyor. 

bina ile ge.ı:ıc Firuzabatta bu- Güherşat, Timurun 
lunan üç kubbeli Erdşir kasn ile Ruhun zevcesi idi. Onun JO .. 
karıştırmamalıdır. Bu kasrın üst şehrin dışında 60 kadem Y 
kısmı bir zamanlar 45 kadem e - liğinde dört köşe bir binadıt• 
ninde ve 40 kadem yüksekliğinde nun mavi kubbesi, sinesi-; 
bir salonu ihtiva ediyordu. Bura • kubbe dah gizlemektedir. fi 
da Sasanilere ait birçok eserler f ında ayrı ayrı yedi mina~ 
daha vardır. Fakat bunların hep- Bunların her biri bir na 
sinden fazla alakayı çeken bir teşkil ediyor. Eskiden bur•11• 
bina, burada bir kayanın tepesin- miler ve medreselerle dolıl . 
de Türk hamamıdır. Bir zaman Bugün bunlardan yalnız bu 11 

burpaının kullanıldığını anlatan reler kaldı. Minarelerin üı 
birçok ifadeler vardır. Sasanilcrin deki çiniler duruyor. Bu 
eserlerinde can.sız bir kabalık ha· esiri parlaklığı Meşhetteki 
kimdir. herşah camiindekilerden 

- hlam devrine ait olduğu halde gözü alıyor. J 
önce malumatlar olmadığımız On beşinci a11rdan kalın• 
birçok eserleri Y ezd şehrinde bul- ğer mezarlar etrafı benekledle 
duk. On dördüncü ve on beşinci dir. Bunların en güzeli Doıt ,J 
asırlardan kalma olan (Mescidi medin gömülü olduğudur. ,'J 

cami) in kapısı ve çinileri, hanın rin ortasındaki Mescidi ca1"1 

en nefis eserleri arasındadır. Bu- ikinci asırdan kalmadır ve btJ 
ralardaki kufi yazılar eşsiz sayıla- mi Gor sultam Gıyaıettin t•1' ,1 
cak derecede güzeldir. Şehrin dan inşa olunmuştu. Onun ~ 
kapılarında~ biri üzerinde semavi başında başka bir Gıy"-•~ dl 
ecram hakkedilmiştir. mezarı bulunuyor ve üzerıll 1 

Kerman ve Şirazda da hiç um· yazılardan on dördüncü aır11' (1 
madığımız def ineler le karşılaş- serlerinden olduğu anlaşılıY~/ 
tık. Kazvindeki Mescidi camı, altıncı asırda buraaı tantrf ıl 
tezyinatından bir parçasını fotoğ· müşse de bu tamirat tatl1~dl 
rafla alabildim. Bunun inceliği mamıştır. f 
ve zarafetini Safeviler devrinin Belhin harabiıi araaınd• / 
bütün şiirini ifadeye kafidir nız Hoca Ebunnasır Parsatı•Ô,,; 

İran mimarisi dört fevkalade zarı gfü:e çarpmaktadır. '91 
şaheser yaratmışlardır. Miladın firuz rengindeki kubbesi, se a• 
1007 senesinde inşa olunan kanttaki Timur mezarlarınrfl ıi 
(künbedi kabus), 1310 da yapı- Hibunu hatırlatıyor. Moı•11ı.aı' 

d . '" lan Sultaniye türbesi, 1418 e mavi ve beyaz, arasıra t•Y
1
'1._ 

yapılan Kuherşat camii ve 1600 de Bunlar, bir kelebeğin ka~ıat Y: 
Isfahanda yapılan Şeyh Llı.tfullah hatırlatacak kadar güzeldır·,.,e/ 
camii. Bunların en çok tanınma- rin dışında Hoca. Akaşanııı -if' 
sı ikincisi ile dördüncüsüdür. Son rı bulunuyorsa da ayni ehef11 
seyahatimde diğer ikisini görme· ti haiz değildir. ~l 
ğe imkan buldum. Künbedi ka - 1 r• 
bus Eaterabndın şarkından kırk (Mezarı şerif) te bun 

8 dıt'' 
ziyen birkaç türbe daha "'81 ~ı mil mesafeden, Rusya hudutların-

dan uzak değildir. Yabani otlar, Nihayet Gazneye vardı1': ,/ 
yabani buğdaylar arasında bir burada sekiz sivri yıldız gib'1',tf 
yıldız gibi ı§ıldıyan yaseminlerle nan iki müzeyyen minarcsil' & _, 

dolu uçsuz bucaksız bir sahadan laştık. Bunlar Sultan Mahdl" 1 
geçtik. Kuşlar cıvıldıyor, develer Sultan Mesut tarafındall 
ve atlar otluyordu. Ufuk, yerden 
birer mantar gibi biten Türkmen edildi. ~,r 

h d 111er 
kıbıtkalarile beneklenmişti. Uzak Sultan Ma mu un mer dı" 
]arda soluk renkli bir sütun gö - rini otuz asır bir hayli a~ıll r'I. 
ründü. Y akınlaşmca onun 200 ise de üzerinde kufi yazılar 'J.f/ 
kadem yüksekliğinde bir kule ol- rahat okunuyor.M hmud\ll'l i~ 
duğunu ve etraf mı yalnız kufi ni örten puşide yeni ve p\lt ;/ 
yazılı iki kemerin süslediğini üzerine konan güller ter .;c ..-! 
gördük. Tarihçi Cennabiye göre idi. Demek ki lra~ - tşlifll ~ 
Kabusun cesedi, billurdan bir tının ilk biiyük hamisi olıı2 
lahit içinde bu kulede asılı buru • mudun hatırası, bir ıa ~ ",,I 
yordu. Bugün bu lahidin bir izi ı hüküm sürdüğü yerde hila 
bile yok. Kulenin her taraf mı te-1 met görüyor, 
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ihtiyat zabitlerine mek
tupla ders veriliyor 

Mıles • . ' 

·-------
Amerikada garip bir usul var· { teşkil eylediğini itiraf etmekted· 

dır. Bu da ihtiyat zabitlerine fer. ır-
mektupla aıkeri talimler tedris 
ettirilmesidir. Bu tedrisata karşı 
ne ikadar büyük bir alaka gösteril· 
diği, Amerikada çıkan "Coast Ar· 
tillery Journal,, namındaki askeri 
mecmuada görülen bir makaleden 
anla§ılmıştır. 

gemilere 

1931 mali senesinde bu mek -
tup vasıtasiyle yapılan tedrisata 
35 bin ihtiyat zabiti iştirak etmi§· 
tir. O vakittenberi bu miktar çok 
arbnı§hr. Tedrisat askeri malu -
matın bütün ıubelerini ihtiva et· 
mektedir. Her bir hizmet rütbesi 
ve her bir ıilih §Ubesi hususi va

Şimdi Amerikan ordusu, terfi 
etmek için böyle mektup vasıtasi· 
le yapılan bir tedris şubesinin ik
mal edilmiş olmasını tart koşmak
tadır. Bu sayede, bir ihtiyat zabi
ti, terfi etmeden evvel askeri 
tahsil için pratik hizmet esnasın· 
da kaybettiği müddetin iki misli· 
ni sarfetmiş oluyor. Onun için 
mektupla tedris usulü, askeri ta· 
lim ve terbiyesinin en mühim .kıı· 
mını teşkil ediyor. 

lrıRiliı ve manevra sahasını gösteren harita 
llıd orduı b Ot l Yaptı"' unun u sene zar- devletinin donanmasını harbe nu hatırlatalım ki İngilizler Ça· 

nakkeleye asker çıkardıkları za· 
man kumandan olan ceneral Ha· 
milton biraz ıonra harp gemisin
den bir adaya nakletmeğe ve ora• 
dan kara ordusunu müteferrik o
larak idareye mecbur olmu§tu. 

1 
k lla\er~ı nıanevralar arasında mecbur etmeğe çahtmıf, fakat 
ar, ka dı ınıntakasmın manev - muvaffak olamamıftı. Onun için, 

ı 'Hır. ~ .. 8 değer alaka uyandır- Britannia eaaı istinat nokta11 olan 
ıııı...k ~unk .. b 't,'t\i tnik u u manevralara, Glasgow şehrine hücum ebnek 
, du, bah ~asta olmakla beraber, maksadiyle Jorksbirc ıahilinde 
,.trıj ~ltrı rıye ve hava kuvvetleri bir istila hareketi yapmag" a ke.rar 
,... . anda . f k . . ı tıbj lal' ış ıra etmıılerdır. vermişti. Bu suretle düşman do· 
~tbhü 1 ıınlerin en zor aıkeri nanması da harbe iıtirake mecbur 

'ahit oJ
1 

erden olduğu tecrübe ile edilecekti. Bu karar hakkında te· 
~~-.ff~Uştur. Askeri tarihte ferruata giriımeğe lüzum yoktur. 
k~e~Je ne1:ı:tiizli~le ve muvaffa- Mesele basit bir karaya asker çı • 
1 lıc i.rn }' e en araya asker çı- karma hareketinden başka bir şey 
d~'l bu e.,1Yatı tetkik edilecek o· değildir. Karaya çıkacak olan 

ile tdir· •ozümüz:ün ııhhati taı· askerler faik kuvveti tes.kil edi • 
1 ır, :r 

tı ·ı l ,, lı ter d yor ar. Bu kuvvetler iki livalık 
\ı...--:" tlt e e gene kumanda al • piyadedir. Bunlara karıı müda • 
r....."""1t\

1 askeri mmtaka vardır. faada bulunacak kuvvetler daha 
::::-.ı, tl .Adlerıhot, timal (Jork) azdır ve tedricen muavin kuvvet 
ı. lar,drk, garp ve lıkoçya mm· alacaklardır. 
Q,,. f ır B 1 k·· 'lilt•· · un ardan baıka B f h 1 ııç~k Ilı ın kumandasında dört u araziye i tiyaridir. Çün • 
hlt lorıd'ntaka daha vardır. Bun· kü müdafaa halinde bulunacak 
•1\I ra · 

1 
.. 
1 

l olan kuvetlerin daha fazla oldug"' u 
l ldal ' şıma ı r anda ve Ka-
~, fıtk i\rındadır. İngiliz ordusu kabul ediline karaya asker çıkar· 
~rıJlllıı?a. ve iki süvari livasına manm mümkijn olamıyacağım ta· 
'~lt h .. ı~r. Mütebakisi küçük kı-- ıavvur etmek lazım geliyor. Mü -
\. .. •nd k dafaa halinde bulunan tarafın 

l altım e as eri mmtakalara ~b 0nda) Jork'da yi\lnız bir liva piyade 
cıı 'ri d'· mensubudur. fırka t.ttı,lc ii 0rt taburdan mürekkep kuvveti vardı. Bir de Beverleyde 
~ıld· Zere .. ı· d muayyen kıtaları, Husarları, sah· 
.ı. ır (P· uç ıva an müteşek· 
~~küt d~~~d: alayı taktik bir te· ra topları, bir bölük zırhlı otomo· 

dırı kişid ... gıldır), her bir tabur billeri, bir tayyare filosu ve sahil 
tn '-'D h ld muhafaza kuvetleri bulunuyordu. 

,.. ltliire'kk §~ a e 12000 kişi· 
1~\'arj al eptır. Buna bir de bir Manevra için tayin edilen vazi· 
~ a h ayı h f'f b fode lngiliz ordusunun kara mü .. 
t t il ra b 1 a ı ir kıta, üç kı· lQ,, atar b ' nfaa kuvvetlerinin kudret vazi • 
t ... ru Yası, ir istihkam 
ı '''"• i~ı·llluhabere ve sıhhiye kı· yeti hakkında bir mütalea yürü• 
l ta. ,_ 1rna.nı d A" 1 tHmemesi §art koıulmuttu. Ma· 
d nıtlar f e er. gır top ar• 
d ~katır o ırka teıkilitı haricin· nevrada yalnız kara, deniz ve ha-
'-lti ı_ ' rdun Ih va kuvetlerinin mÜ§tereken hare· 

~·· .. l(l.l\'etı· un ıu :r;amanın· d~\lk tab· 8352 zabit, ı 77606 ketleri ve bu kuvvetlerin cihazla· 
''ta ıt ve ef b. d H' rınm faaliyetleri tetkik olunacak· S\ik rıda 255 r~t, ır e ın· 

lb . ı~bit 3 zabıt ve 54430 kü· tı. 
it. tıyat Ord ve efrattan ibet.rettir. Müdafaa halinde bulunan ta-
ltı;ırn efrat~ıu 123.000 yedinci rafa hücumu beklemeıine müıaa· 
t. ~fra.tt an ve 24.000 ikinci 11• de olunmuf, fakat hangi noktada 
Qıt d an 'b b'l ki . e terr't 1 arettir. Bunlara karaya asker çılsarılacağını ı • 
~ tılik ı 4 fı oneit ordunun 172.000 memesi şart koşulmuştu. Demek 
1lll l ırkas · ı.. d d b l t f te ir ınr ı ave etmek la- ki mü af aa halin e u un an ara 
~ . k J0t~ ltıevra] sahilin geniş sahalarını hafif uv· 

~ &bire 
1 
~: 11 - 13 eylulde vetlerle tarassut altında bulundu· 

lli~"ta l'll:h~e~inde yapılmıştır. racak ve esas kuvvetlerini bir 
l'~.~l\'ba1 'd' llı Humber nehri· noktada hep bir araya toplıyacak
~)e !\l id~. 1' Kabul edilen fa. tı. Bu hal, sahilin hangi nokta • 
ta,t\ ~U\'et)e 1: Jorksbinede bulu • larında karaya asker çıkarılması· 
ti Q~ı, devı rt teınıil ettiği Bri • nın ihtimal dahilinde bulunduğu • 
hir ~'ll Nar: ıy~e bir deniz devle- nu mülahazasının ortaya çıkması· 
İatiJ· a....., tulıanıa devleti arasında na sebep olmuştu. O havalide 
ll~h~l't ~Uci ur etıniş ve hu harp Jorksbirc sahili geni§ bir saha 
tia, ~t\if\ ~en Pb olrnuıtu. Humber ,Jahilinde kumıaldı. Bütün sahili 
li, h·'rnında.~· ~nda bulunan Mer- 4 - 12 metre yüksekliğinde tepe· 
~ devlet 1 ornşu devlet müf· cikler takip ediyordu. Onun için 
ı.-1 td~ lıı. cu.,,~ld?ğundan orası lorlar ve tanklar karaya çıkarıla· 
d 1~;11tıiıti. li urıyet olarak ka· caksa, bu kumsalın gerilere şuo· 
)' lll Jıeıab er ha.ide Mercia, selerle merbut bulunduğu mahal· 
~ a katnıağa lüzum lerin bilhassa tarassut altında tu· 

dtıı· tulması lazım gelecekti. 
ıa devleti Britannia Bir mukayese olmak üzere ıu· 

Manevralar şu suretle cereyan 
etmiştir: On üçüncü ve on dördün
cü livalar Hull da Acbilles ve 
Neptune namındaki kruvazörlere 
ve müteaddit destreviyerlere tah· 
mil edilmişlerdi. Bunun üzerine 
bu harp gemileri sahilden 30 -40 
mil açıkta toplanmışlardı. EyJQ .. 
lün on birinci gecesi bu gemiler 
karanlıkta sahillere yakın bir 
surette yaklap.rak sandallarını 
indirmişler, askerleri onlara bin· 
dinnişler ve sandalalrı sahile doğ

ru çektirmişlerdi. Sahil ile san • 
dallar arasında kalan son :meaaf e 
kürek çekerek katolunmuıtu, 

Harp halinde bulunsaydı torpil 
taharri gemilerinin deniz sathını 
evelce taramaları lazım gelecekti. 
Bir de ağır toplarıp, zırhlı otomo
billerin ve motörleştirilmiş mitral
yözlerin karaya çıkarılması için 
duba ve saire bulundurulması i· 
cap edecekti. Tasarruf yüzünden 
bunlardan vazgeçilmişti. Bu si • 
lahlar maksat edilen mahalle ka· 
ra tarikiyle gönderilmitti. Bqnlar 
harpçe ınakbul ve muteber ola • 
cak muayyen bir zaman geçinciye 
kadar bitarafane orada bekliye • 
ceklerdir. Ayni sebepten dolayı, 
karaya çıkat.n piyade de ileri hare· 
kete devam edinciye kadar sahil· 
de dört saat beklemeğe mecbur 

olmu§tu. 
Manevra askerleri be~ nokta -

zifelere tayin edilmektedir. 
Jhtiy:at zabitlerinin bu suretle 

talim ve tedris görmeleri asıl mil· 
li ordudaki ihtiyat zabitlerinin ta· 
lim ve tedrisi kadar mühimdir ve 
ayni zamana mütevakkıftır.. As
kerlik mesİeğinin mektupla öğre· 
tilebileceği cayi sual görülebilir. 
Bu tedris usulüne iştirak eden ta
lebeler ve muallimler derslerin 
teknik ve taktik talim ve terbiye 
meselelerinin hemen bir çoğunu 
ihtiva ettiğini ve o derslerin aske
ri mallı.mat için gayet iyi bir esas 

Bu tedris usulüne iştirak şekli 
muhteliftir. Bazı sahil topçu alay· 
lan vardrr ki bu alayların bütün 
zabitleri bu tedrisata iıtirak et -
mektedir. Her bir zabite ibu ıu· 
retle on dört kadar ders isabet et· 
mektedir. Bu derslerde çok çalıt· 
kan oldukları anlaşılan zahitler 
pratik hizmetlerin ifası hususun -
da diğer zabitlere tercih edilmeli· 
tedir. 

Her sene mektup]a tedris usu· 
liyle verilen derslerde ve yahut 
pratik talimlerde asgari bir bilgi 
temin edemiyen ihtiyat zabitleri, 
ihtiyat kolordularından çıkarıl· 

maktadır. 

~~.:~•~ 
Fransız manevralarında bulut arkasında bir tayyarenin 

yerini tayin i~in kullanllan bir aıet 

dan karaya çık.,.ılmıştı. Bu nok· 
talarda denizaltı gemileri evveli 
istikşaflar yapmışlardı, tık kuv· 
vetler hadisesiz kara.ya çıkmıılar· 
dı. Müdafaa halinde bulunan 
kuvvetlerin ateıine maruı; kalma· 
dan mevzi tutmak üzere koşmuş • 
lardı. Maksatları bakiye kalan 
ihyaç ameliyatını setretmek ve ~ .... ~-:---..-.... ---..-------..-----.. -111111111!-

. yer kazanmaktı. ihraç noktala • bombardıman etmesine çalışmak· vetleri bilfiil harbe iştirak etme· 
rmda derhal küç.ük telsiz istas• la iktifa eylemitti. Müdafaa kuv· miştir. Maamafih onların yardı _ 
yonları tesiıı oluwnuf ve bu saye· vetleri muharebe için psota idare- miyle gemi toplarının ate§i (zım· 
de harp sefinesinde bulunan baş· sinin telgrafg şebekesini kullan~ nen) idare olunmuştur. Bir de 
kumandanhkla derhal irtibat te • mış ve kendi telsiz istasyonlarını tayyareler karaya asker çıkarıl
min edilmitti. düşman telsiz istasyonlarını ihlal masına müsait noktaların fotoğ-

Müdafaa halinde bulunan kuv- için kullanmıştır. Bunda bir de· raflarını çıkarmak hususunda yar
vetler, bet noktadan karaya ÇI.. receye kadar da muvaffak ohnuş· dım etmişlerdir. Manevranın bun• 
kan kuvvetlerin birleşmesine ma· tur. Buna rağmen, yapılan ma· dan ziyade ilerisine gidilmesin• 
ni olmak için ,imalde duran 13 nevra tenkidinde, üç muhtelif de ·ı · t• B n vazgeçı mış ır. u manevra• 
üncü livaya süvari kuvvetleriyle kuvvetin müştereken harekette e· larda eks:k olarak nazarı dikkate 
hücum etmiş, fakat püskürtmeg" e sas vazife olan muhabere i,ıı·,nı·n ] 1 b . ., a ınmıf o an ır şey varsa, 0 da 
muvaffak olamamıttı. Müdafaa tecrübesinde intizarın fevk·,nde 't 1 .. d'' M d ımı ra yoz ur. Ü afaa tarafm-
kuvvetleri bütün manevra esna· bir muvaff akiyet hasıl olduğu da birkaç mitralyöz bulunsaydı, 
aında yalnız "dü§man,, kuvvetle- kaydedilmiştir. k k araya as er çıkarılması imkan 
rinin birletmesine ve tayyarelerle Hücum eden tarafın hava kuv· haricine çıkardı. 



- Masallar hep böyle "Bir varmı~. bir yokmuş" diye mi başlar, anne? 
- Hayır, oğlum! .. Babanın anlattığı masallar "Dün gece geç vakte kadar 

süren mühim bir içtimaımız vardı'' diye başlar! 

Yarış Meraklısı! 
' Hamdi Bey, at yarıtlarına me

raklıdır. Yarııları muntazam su
rette takip eder. Yalnız seyret -
mekle kalmaz, müşterek bahisle· 
re de bol bol para koyarak iıtirak 
eder. Ve çok defa kaybeder! 

Karısı Muazzez Hanım, onun 
bu merakından hiç memnun de • 
ğildir. Bot yere para harcama -
sından dolayı, kocasına çıkıtır. 

Aralarında bu yüzden şiddetli 
kavgalar geçmiıtir. Bu kavgala -
rın en !iddetliıi, geçenlerde ol -
du ve koca, karısına bir daha 
müıterek bahse ittirak etmek §Öy
le dur.1Jı11, hatta hiç bir yarııa git
miyeuğine ~ir söz verdi. iste· 
miyerek bir söz veriş, ... ne yap • 
ım? Karuı, bu yüzden boıanmı -
ya kalkmıttı. Hem de kavga es • 
nasında sinirleri boıanmııtı ! 

Lakin, kati surette söz vermiş 
olmasına rağmen, Hamdi Bey, 
gizlice yarııa gitmekten kendisini 
alamadı. Müıterek bahse ittirak 
etmekten de vazgeçemedi! 

Yarıta gittiği günlerden biri • 
nin ertesi günü, arkadaşlarından 

Memduh Bey, evlerine misafir 
gelmiıti. Karı, koca ve misafir, 
hep bir arada oturup ıundan, bun
dan konuıuyorlardı. Memduh B., 
çok geveze ve patavatsız bir a
damdır! 

O gece bir hayli gevezelik etti. 
Derken, sıra patavatuzlığa gelmiş 
olacak, ki damdan düter gibi, 
Hamdi Beye dönerek, şöyle söy-

Şapka! 
Koca, akıam üstü eve yorgun, 

argın döndü. Kendini bir koltuğa 
attı ve bacaklannı uzatıp, gerin -
di. 

- Bugün okadaryoruldum, ki 
ıorma !... Kendimde kurt un gibi 
bir ağırlık hiuediyorum ! 

Kar111, bir çığlık kopardı. Ko· 
casına doğru ko§tu: 

- Aman! 

Koca, şa§ırmı§lı. Karısını ko
lundan tutarak, teskine çalıttı: 

- O kadar meraklanma, karı -
cığım !. Ben, hasta falan değilim. 
Yalnız, biraz fazlaca yorgunum. 
Hepsi o kadar! 

Kadın kocasını koltuktan kal· 
chrmak için uğraşarak, adeta ağ • 
lamaklı oldu: 

- Senin için meraklanmıyo
rum. Yeni ıapkamın üıtüne o
turdun. Telitım ona! 

.. 1 ,., 

ledi: 
- Bak, sana sormağı unuttum. 

Şimdi hatırladım. Nasıl, dün tali
hin var mıydı? Sen .de "Perran,, 
a müthit tutkunsun. Hep, onunla ... 

Memduh Bey, arkadaşının göz, 
kat işaretlerinin farkına varınca, 
sözünü kesti, yutkundu. Öksür • 
dü. Fakat, çamı devirmitti. 
Hamdi Bey, gazete haberlerini 
yüksek sesle okurdu. Ç> sıraaa ev 
itiyle uğratan karısı, kulak kapar· 
tırdı. Bu arada yarış haberlerini 
de evelce birkaç defa din.lem it ve 
yarııta "Perran,, isminde bir at 
bulunduğunu öğrenmiıti ! 

Kocasına, sözünü dinlemediği 
için öfkelenen Muazzez Hanım, 

katlarını çatarak hıtımla baktı. 
Arkadaşının karısının bu yarıt ve 
mütterek bahis iti aleyhinde oldu· 
ğunu, hatta Hamdi Beyin karısı· 
na kati söz verdiğini bilen geveze 
ve patavatsız adam, bot buluna • 
rak, öyle bir çam devirmişti ki ... 

Misafir, bir an sustu. Ne yap• 
ması, vaziyeti nasıl kurtarması 

lazım geldiğini dütündü. Aklına 
gelen ilk şeyi, yerine getirdi. Va
ziyeti kurtarıf, ancak teville olabi
lirdi. Teville tamir.. Memduh 
Bey, derhal Muazzer Hanıma dön· 
dü: 

- Evet, Muazzez Hanımefen· 
di. Bizim Hamdi, "Perran,, İs· 

mindeki bu atifteye her nedense 
ötedenberi tutgundur. Bari de 
güzel bir kadın olsa! 

Uçmak 
iki kiti arasında bir konutma ... 

Biri, diğerine §Öyle sordu: 
- Siz, hiç uçmadınız mı? 
Öteki tu cevabı verdi: 

Allah esirgesin! .. Uçsaydım, hiç 
sağ kalır mıydım! 

- Na11l? .. Uçmaktan bu ka -
dar korkuyorsunuz, ha?.. Her u• 
çan ölmez ya, canım! 

- Evet, ama ben barıt fabri· 
kasında çalt~ıyorum ! 

Atmak! 
- Ben öyle bir şapka icat et • 

tim, ki yağmur yağmağa haılar 

başlamaz, kendiliğinden geniıli· 
yor. Artık ıemıiyeciler topu. ata· 
cak! 

Bunu dinliyen adam, karşuın
dakinin ağzından bu yolda lafları 
çok ititmitti. Gayet sakin bir ta· 
vırla ıöyle dedi: 

- Sen, timdi attın! 

PARA 
......_...,, ,,_, ,_. ,_,, ,_,._,. 
İki arkadaf, konuıuyorlardı. 

Biri fÖyle diyor: 
- Demek bankadaki bütün pa· 

ranı çektin? 
- Evet. Hepsini! 
- Peki, buna neden lüzum 

gördün ? .. O kadar paraya ihtiya
cın yok, zannederim! 

- Hayır. Bankadaki paramı 

çekmemin sebei başka .•• 
-Nedir? 
- Dün garda bankadaki vez· 

nedara rasgeldim. Ekisprese dair 
izahat aldı ve tarife istedi. Bana, 
uzun bir seyahate çıkmak niye • 
tinde gibi geldi! 

- Peki ... Bundan sana ne? 
Arkadatın arkadattan aldığı 

c.evap, fu: 
- Paramın, benden b&fkasiyle 

birlikte seyahate çıkmasına razı 

deiilim! 

- Siz, beni öptünüz, ama annem 
öpülmenin aleylıindd 

- Fakat, .... ben valdeniz Hanım • 
efendiyi öpmek niyetinde değilim kit 

. 
İngiliz karikatürü. Kalkütada mi-

yop bir bahçevan, hortuma su doldu -
ruyorum zanniyle, büyük bir yılan av
lamıı I 

Lavanta! 
Vapurda bir tite leve.nta unu • 

tan yolcu, unutt~ğunu hatırla
yınca geri döndü, iskeledeki me
mura müracaatle, vapurda le • 
vantanın bulunup bulunmadığını 
sordu. Memur, ıu cevabı verdi: 

- Evet. Kamarot bir levanta 
şişesi bulmu§. Şiıenizi alabilirsi· 
niz. Ancak, şişenin içindeki le
vantayı veremeyiz! 

Yolcu, yarı hayret, yarı da 
hiddet ifade eden bir tavırla, bot 
şifeyi eline tututturan memura 
baktı. 

- Ne diye vermezsiniz?. Siz-
de nizam böyle mi yoksa! 

- Vermeyiz değil, veremeyiz, 
beyefendi! .. Levantamz 'bizim eli
mize geçmedi ki! 

- Ya nereye gitmiı? 
Memur, gülümsedi, eliyle gös

terdi: 
- Süslü birkaç kadınla bera· 

ber, ... ıu tarafa doğru gittiğini, ö
nümden geçerken başımı döndü • 
ren keskin kokudan anladım! 

Cevizle Sürp~iz! 
Muhsin Bey, hayli zengin bir 1 - Hayır! .. Bu imkansız 

adamdır. insan, parası çoğaldık- ıey ! 
ça haaisletir, derler ama, o, ha- - Hele hele!.. Biraz d•. 
sis değil, bilakis pek cömerttir. şünün bakalım!.. Kim tahr111 

Evinden misafir eksik olmaz. Sık bilirse, o şeyi kendisine 
sık toplanblara zemin hazırlar, edeceğim! 
misafirlerine bol bol ikramlarda Ah, o şey!. . Misafirler, 
bulunur. Onları eğlendirebilmek b)r müddet dütünceye dal 
için, türlü türlü feyler düşünür. sonra, bunu kestirerek o 

Misafiri bu derecede seven bu feyi kazanmaları mümkün 
zengin adam, her toplantıda mi· dığını hep birden bildirdi! 
safirlerini bir sürprizle karşılaştır• - Bu tey ne bizi merald 
riıağı gözetir. Her defasında bek rakma, Muhsin Bey! .. Ne 
lenilmedik bir şey, misafirlerinin dütünsek, bilemiyeceğiz ! 
nefesini arttırır. mi, biran evel gösterin! 

Geçenlerde, bir akıam Büyük· - Peki, öyle iıe !.. Fakat 
adadaki evinde gene birçok misa- dükten sonra, ne olduğurıu. 

... 'rıl 
fir vardı. Yenildi, içildi, gülün- min edip te elde edemedıgı 
dü, oynandı. Sıra, neşeyi arttı • zülmiyeceksiniz ! 
racak sürprize geldi. Muhsin Bey, - Bu kadar kıymetli bir 
sürprizi sona saklar, evvela oya- den ıizi mahrum etmek iıte 
lanma mevzularının tükenmesini de, onun için tahmin edeıııe 
beklerdi. - Aman, efendim, ne de 

- Size bu akşam, §İmdiye ka· Herhalde sizden kıymetli ol 
dar hiç görmediğiniz, gördükten - Teveccühünüze teşek 
sonra da bir daha hiç göremiyece· deriz. Şimdi lUtf en ...•• 
ğiniz bir ıey göstereceğim. içiniz· Muhsin Bey, daha fazl• 
den bunun ne olabileceğini kim letmedi. Hemen elini ' 
tahmin edebilir? soktu, bir ceviz çıkardı. C 

Misafirler, biribirlerinin yü • kırdı. lçini, gösterdi ve •i 
züne bakıp gülüıtüler. Hafif ter • attı: 
tip dütünüşler.. Hayır, bunun ne · - Bu cevizin içini iınıdi~ 
olabileceğini kestirmek imkansız- Clar hiç görmemiştiniz, f inıd• 
dı. dünüz .. Ve bir daha da hiç 

- Nasıl? .. Hiç biriniz tahmin miyeceksiniz. İtle, bu ak 
edemiyor musunuz? sürprizim de bu~ 

Obur! 1 

Obur bir adam, midesinden ra
ha.tsızlanmııtı. Doktor, kendisine 
sıkı bir perhiz tavsiye etmitti. 

- Perhiz mi? .. Aman, ben et-
tim, sen etme, doktorcuğum!. 

Ben, aç gezemem! 
- Zaten gezecek değilsiniz ki .. 

Hastasınız, bir hafta evde istira· 
hat etmelisiniz! 

' - Rahat etmek, ha? .. Karnım 
aç olduğu halde mi? 

- Evet, ... perhiz, mutlaka la· 
zımdır. Hem 11kı bir perhiz!. E -
ğer bir hafta olsun perhiz etmez • 
seniz, sonra hiç yemek yiyemez· 
siniz. Hem aç kalacak değilsiniz 

ki.. Çorbaya, süte, yoğurda izin 
veriyorum!. 

Doktorun şakası yoktu. Obur 
hasta, boynunu büktü! 

Doktor çıkar çıkmaz, oburun 
gözleri duvardaki tal<vime gitti ve 
parmak hesabı yaparak, mırıl -
dandı: 

- Su h<:sapça, ben hic bir şev 

Geciken! 
Kız, randevusuna bir s••~ 

geldi. Tramvayın durak yefl 

sözleıtikleri delikanlıyı bul 
dı. On dakika bekledi. Sorır~ 
rümeğe baıladı. Bu sırada, 
den fÖyle diyordu: 

- Saat tam on yedide bO 
mak üzere sözlet tik. Kim ıe' 
se, diğeri bet dakika daha l~ 
yecekti. Ben bir saat geç ge 

d·ıss· ama onu on dakika bekle 1 

halde kendisine sitem etıl' 
hakkım var! 

yemeli, yarın bir, öbür giiJI 
gün olacak. Daha öbür güll···· 

Obur, böye bir hesap y•# 
tan sonra, zne bastı, hiz111e 

çağırdı ve seslendi: 

- Bana yemek dolabınd• 
varsa getir. Tıka basa k• il 
doyuracağım. Bir hafta perb 
deceğim de... Açlığa muk•~ 
için hazırlık! 
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~ •ıee_k •. Yahut temiz bir ftr• 
~~~1s..ı, 8.ut sürmek lazımdır. 
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G~ıı"' 
~si,. Qç Baklavası 

'~ . t~aiye b. 
~· itil •u ır aıra güllaç, 
tıih~' bir Yu, ıonra gene bir ura 

'lla... aı .. 1 d~ !'\' blı gu ıuyu konulacak. 
1, l e,._k •uretı b 
ip~~ , J\r e eı kat üzerine 

kra.r 
1 
aya kaymak istif edi· 

u •YJfaclaki imlmie ::gördüiü· 
nüz muhtelif modeller, sonbahar mo-1 
da11na .ittir. Yandaki uzun resimde 
öğleden ıonra giyilmeğe mahıuı bi; 
elbiıe görüyorsunuz. Bu elbise, de • 
•enleri çiçekli taftadandır, Gögde kıs
mı dar, elekler, diz hizaıından itiba • 
ren genittir. Kat kat kırmalıdır. Bo • 
yun ve omuzlar, ayni kumaıtan yapı
lan süsle, eteğe uygun bir kabarıklık 
ortaya koyuyor. Bu vaziyette orta 
kısmın dar olmur, biçimi çok güzelleş· 
tirmittir! 

Yuvarlak içerisindeki iki model, 

ipekli kumaştan 
yapılan bu elbiseler, dar biçimde ve 

uzun ~teklidir. Belde elbisenin ku -
mnııDdan kemerler var. Kemerlerden 

biri fiyongah, diğeri tokalıdrr. Elbise
lerden birinin omuz baılannda ve kal

ça yanlıınnda, pars kürkleri, diğerinin 
göğüs tarafındn sülün tüyleri süı teı
kil ediyor! 

Ynnd:ıki küçük resimde, bir şnpka 
ve ceke~ bulunu)·or. Bu külah hiçi • 
rnindcki şap~-!:!l ile ceket, siyah kadiJc
dendir. Ceketin dik yakası ve göğüs 

parçalan da, beyaz kürktendir, Bu .gi
yiniş, daha ziyade genç kızlar içindir! 

En ı.lttaki resme gf']İnce, bunda da 
iskarpin, terlik ve !O§On ömekleri teı
bit ediliyor. iskarpinler, balo iıkar • 
pinleridir. ŞoıonJardan tabii sonbaha
nn yağmurlu günlerinde olduğu ka • 
dar krıın da istifade edilebilecektir! 

Modellerin hepsi, Londranın meı· 
hur Teddi Tinling moda müessesesi -
nin modelleridir. Bu müeueıenin mo
delleri, Londrada büyük bir alaka ile 
karıılanır ve çoğu, moda saha11nda 
derhal yer tutar! 

t~ıı~ ' a. lta.k· 'b' U 's y 1 
1 gı ı be§ kat da • 

L ~İt k er eıtirilecek. Nihayet 

--------...... __ ..... ________________________________ ........ ________________________ __ 
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1 sıcak ıeker geçi· 

ı Guıı, 
tı t'b ç ba.kıa 
~ 1 i, ti.ili~ Yası böyle yapıl-
~ 'hı lta~crn dolma tarzında 
taj ile ılık le a.kJa sarılma11 ve 

de lbiib\~~ınlı §e'ker geçiril -
S un dür. 

l\ llszız P ·ı"' f o~tı . l av .. 
'11 '° etıni f 
il> .e ~Vur u ak ufak doğra -

Şeftali 
Yarma ve et tef tali si olarak, iki 

nev'i bulunan ıeftaJilerden et şef -

taliıini yemekten evvel yemenin, 

mide için daha iyi olduğu tespit e· 

dilmiştir. Et ıeftaliıinden daha 

mayhoş olan yarma şeftaliye ge· 

lince, bunun yemekten evvel ve 

sonra yenilmesi hususunda bariz 

bir fark görülmemekle beraber, ~ ''İte . .tnalı T d . 'f a rıne . . • encere e ııtı 
~ttıeı· Pırınc1• b' 'k tercihen yemekten evvel yenilmesi 

1>~ ı. 't ır mı tar su 
S lir, l'av encerenin kapağını tavıiye olunuyor. Meyvanm ye· 

L.l ı.ı,.. a, at-e ı· mekten evvel yenilmesi, hayli ga· •ı ~ '4~ J>il --s verme ı. 
~. l)\~ı~ l.'9'a. ha k i'İp geliyor, değil mi? •u, I{, tr ' f aca yağ ka • 
~, llt 1 ın Ya... k l '1.ı ·ı 0 tlıa.kt gı, afidir. A • Şeftalinin çekirdekten ayrı ıp 

1 e · a. be b A~~ııiy0r!. ra er, bu pilav kurutulmuş yarmalarından §eker -

'-rtf.J le yapılan reçel, lezzetli olur. Dük 
~· q9e 7 ıı · ~ ~~dt~ t-. av ası kanlarda satıbn şeftali reçe erın· 

h.. -· 1dt l va.,1 de, şeker yerine bal kullanıldığı 
.~Q\l._ · c ~ti b· :tapınak · · ·· 
~ ~a.I ıt nı··d lÇın, on - da vakidir. Bu, makbul değildir! 
l.. •rı \i 1

• So u det su içinde 
~ teri . tlta hı '-J 
~ ~ d tlı ita çal( a kabukla-
~~\{~ ~Fi ~~;;;eJı. Başka bir Maydano~ 
>tl h. l'' t'l'sın arda Pirinç, fıı- l\laydanoz, bir ev kadınına ye· 
l~ _tl"İtt ~la. 'hirl~e karanfil hazır mek pişirirken sık sık lazım olabi • 
~ b 14~ d •kte bu l · d · 
~t ll' l. 0ldurnı'~• n a~ı mı lir. Halbuki her mevsimde ve her 
l. Qlte cuı, Mıdye - · · l' O 
~~ fr t ~n yerde bulmamak ıhttma ı va.r. • 
''l' ' ı, 't cerenin içine d 1 
~d)~t '° '~erey . 11un için, taze maydanozu fırın a 
•p t,. ~eyt· e a.z mite- . . j 
~b, l> [n 111Yağı ak t l kurutmalı, toz haline getırmelı, 

~, <:~ t ı ma ı. 
• 'f ' encereden çıka- şişeye veya kavanoza koyup mut· 

etrner 
ı bağın rafında saklamalı! 

Çiçek 
Çiçeklerin uzunca bir müddet 

solmadan ve kokusu kaybölmadan 

muhafazası için, saplarını biraz su 

içerisinde eritilmiş "Sel amon· 
yak,, a batırmalı. Bu mayi içerisin· 

de bırakmalı. 

Daha uzunca bir müddet muha

fazası isteniliyorsa, saplarından 
lıa§ka çiçekleri de hafif bir zamk 

mahlulüne batırıp çıkarmalı. 

Fildişi 
Fil dişine gümü§ yaldızı vurmak 

için, hafif bir "Nitrat darjan,, 

mahlulü hazırlamalı. Bu mahlule 

el sürmekten sakınmalı. Yaldızlan 

ması gözetilen fil dişini, mahlu1e 

batırarak, biraz beklemeli. Fil di-

şi, mahlulün içeriıinde koyu sarı 

bir renk alır. Hatta, biraz siyahım 

sılaşır. Ondan sonra mahlulden çı· 

karmah. 

Çıkarınca, iyisuda yıkamalı, gü

neşte kurutmalı. Aradan bir kaç 

saat geçince, fil dişi büsbütün ka -

rarır. O zaman yumuşak bir deri 

parçası almalı ve uvmalı. istenilen 

yaldız, vurulmuş olur! 

Böyle bir şeyi yapmak 1çın, 

hayli para isterler. Halbuki siz 
de yapabilirsiniz! 

Resim 

Şık Bir Köşe 

Hoşa giden bir resmi, bez üze • 

rine nakletmek ister misiniz? .. Bu

nu yapmak imkanı vardır. Nasıl? 

, Önce, resmi bezin iizerine yer • 

( Jeştireceksiniz,"Sonra resmin arka

! sına dikkat ve !iÜr'atle "Kollodi· 

1 ~«~n,, süreceksiniz. istediğiniz o-
lur. 

• 

Dudak 
Boyası! 

Dudak boyasının, Gir böceğin ta• 
şıdığı mayiden çıkarılmış olduğu· 
nu söylersek, ne dersiniz?. Du
dağınıza bunu sürerken, bu ihti· 
mal, hiç hahr:ınıza geldi mi? .. 
Belki evet, belki hayır, diyelim! 

Almanların "Kohenilıildlavır:,, 

dedikleri bir nevi böcek, göğde· 
sinde kırmızı renkte bir mayi ta· 
ıır. Bu tatlı kırmızı renkte mayii 
elde etmek ve en çok dudak bo • 
yasında istifade etmek için, zaval
lı böceği iki parmak arasına alıp 
ezerler, mayii, bir kabın içerisi· 
ne akıtırlar. Birçok dudak bo • 
yasının dudaklarınıza verdiği 
renk, işte bu mayiin rengidir! 

T eneriffa adasında pek çok 
bulunan bu böcekleri elde ederek 
para kazanmağı kuran bazı açık 

gözler, bundan ıenelerce evel o 
adada yerleşmişler, böcek mayii 
ticaretine giri§erek, pek çok p&.• 

ra kazanmışlar, adamakıllı zen
gin olmuşlardır. 

Bu adada, "Kaktus,, CJenilen 
nebat ta, hemen böcekler kadaT 

çoktur. Hani, ıaksı içerisinde 
pencerelerinizin kenarını süsliyen 

ekzotik nebat!:. Belki hepinizin 
değil, fakat hiç değilse bir kısmı· 

nızın evine, her halde bu nebat, 
bir sakıı içerisinde yerleşmiştir. 

Bu nebat, şimdi pek modadır-! 
itte bahsettiğimiz böcekler, bu ne-

batların üzerine birikirler. Onla· 
rı kolayca derleyip toplamağı dü· 

tünen paragöz insanlar da, adada 
bu nebatı çoğaltmak için uğraıır• 

lar. Hoş, sade bu maksatla de
ğil ya .•• Ayrıca nebah da satıp pa· 

ra ele geçiriyorlar. lki yüzlü bir 
menfaat! 

Bu nebatın kaim yapraklan 
üstünde yerleşen ve güneılenen 

hayvancıklar, günün birinde it· 
çiler tarafından bir ağ ile toplanır
lar, kurutulur ve fabrikalara gön· 
derilmek üzere kutulara konurlar. 

Mayi, artık parmakla ezmek ıu • 
retiyle İptidai bir şekilde çıkarıl· 
mıyarak, daha fenni hareket edi· 
Jiyor ! 

Bununla beraber, Kanarya a· 
daları civarından, son zamanlarda 
daha ziyade muz ve domates ihraç 
olunuyor. "Anilin,, sanayii, bö • 
cekleri kıymetten düşürdü. Onlar 
da bu suretle, kısmen olsun, e • 
zilmekten kurtuldular! 

Dudak boyaıının nasıl sürüle
ceğine dair izahat yerine, bu haf
ta da dudak boyasına ait malumat 
teshil ettik. iki bahisten hangisi 
daha enteresan? .. Bunu daha en • 
leresan bulmazsanız da zarar yok, 
mev7.uda bir derişiklik oldu! 

ranık 1edavisi 
Yanıkların tedavisi için altmıt 

dört gram terementi ruhu ile alt
mış dört gram zeytin yağını karış • 
tınnalı. Şişeyi, hızlı hızlı çalkala· 
malı. Bunu bir kaç defa tekrarla
malı. 

Sonra, yarım bardak suda ıön • 

dürülmüş bir kahve kaşığı kireç 
katmalı. Bu mayie bez batırıp bezi 

yanıklaı üzerine koymalı. Bu usu• 

lü fasıla ile tatbik etmeli. Hafif 

yanıkların geçmesi için faydahdır. 
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lki intihap devreainde rey .ver • 
me hakkını kullananların say111 
arasındaki fark, halkımızın tehir 
ve intihap i§lerile ne kadar 11kı 
bir tekilde alakadar olduğunu gös 
terdiği gibi Cümhuriyet Halk Fır· 
kasının memlekette kazandığı 
ıempatiyi de açıkça ortaya koy • 
maktadır. Bu güzel neticenin a • 
lmmaaında fırka te9kilitının iyi 
i§ler, iyi çalııır ve ıevıi uyandınr 
halde olmasının tesiri de meydan· 
dadır. yeni intihap olunan azaya 
intihaplarını ve aldıkları rey sa • 
yılarmı bildirmek üzere verilecek 
mazbatalar kazalarda hazırlan • 
maktadır, bir iki ıün içinde ken • 
dil erine gönderilecektir. Yeni te· 
hir meclisi teırinisaninin birinci 
günü toplanacak, reiılik divanını 
ve yeni daimi encümeni intihap 
edecektir. 

lstanbul umumt mecliıinin aı· 
li ve yedek azaları ıunlardır: 

I Rakamlar azanın aldığı rey ınik
darını gösteriyor.] 

ADALAR KAZASI 

Aıli: 2147 Avni Bey (Sabık umumi 
mecliı azasından), Yedek: 471 Emin 
Ali Bey (Muhtelit mahkemeler umu• 
mi ajanı), 

BAKIRKOY KAZASI 

Aıli: 7697 Ali Rıza Bey (lst. Hal· 
kevi reiıi), aıli: 7206 Calip Bahtiyar 
Bey (Ticaret odaıı netriyat mUdürü). 
Yedek: 6972 Atıf Bey (Eıki merku 
kumandanı mütekait miralay), yedek: 
5870 Hilmi Naili Bey (Tüccar). 

BEYKOZ KAZASI 

Aıli: 5995 Mehmet Ali Bey (SalMk 
umumi mecliı anımdan), aıli: 5358 
Ferit Bey (Eczacı), aıli: 5217 Retat 
Yılmaz B. (Liman inhisan umumi lcl· 
tlbi), tedek: 2861 Tahir B. (T6ccar), 
yedek: 2277 Salih B. (Tüccar), yedek: 
2016 Kenan B. (Beykoz fabrikaıı bü· 
ro tefi). 

BEŞIKT AŞ KAZASI 

Aıliı 16655 Fikri B. (Tayyare pi· 
yangoıu müdürü), aıli: 16043 Ethem 
Akif B. (Oniverıito müderriılerinden), 
asli: 15107 Arif B. (Avukat), aıli: 
14851 Abdülkadir Ziya B. (Avukat), 
aali 13038 Hamdi Rasim B. (Tüccar), 
yedek: 10851 lhaan Namık B. (Sa· 
brk umumi mecliı azaıından), yedek: 
9298 Ahmet Ferit B. (Avukat), yedek: 
8419 Yuıuf Ziya B. (Avukat), yedek: 
6743 Muaa Kazım B. (Mütekait Er· 
kanıharp miralay). 

EMINONO KAZASI 

Aıli: 31076 Kavalalı Hüseyin B. 
(Sahlk lıtanbul meb'uıu), aıli: 31057 
Feridun B • (Piyango müdüriyeti tef· 
lerinden), aıli: 31012 Yuıuf Ziya B. 
(1§ bankaıı İstanbul ıubeıi müdürü), 
aali 30967 Haıan Fehmi B. (Avukat), 
aıli: 30717 Raıit B. (Emniyet ıandı· 
ğı mü~bi), aıli: 30675 Eaat B. (Sa· 
bık lıtanbul müddeiumumiıi avukat), 
aıli: 31579 Refik Ahmet B. (VAKiT 
gazetesi yazı itleri müdürü), asli: 
29951 Ali Rıza B. (Doktor), aali: 29 
bin 873 Selimi izzet Bey. Aıli: 29 
bin 502 Refika Huluıi H. (Sabık umu· 
mi mecliı azaıı). 

Yedek: 27925 Refik Münür P4'§a 
(Doktor), yedek: 26974 Orhan Tah· 
ıin B. (Doktor), yedek: 25371 Kemal 
8. (Zahire borsabı komiıeri), yedek: 
Neıct Halil B. (Muharrir), yedek: 
24149 Hakkı Cenap B. (Doktor), ye
dek: 23599 llwahim Şükrü B. (An· 
kat), yedek: 23553 Hüıeyin Kazım B. 
(Avukat), yedek: 23332 Nemli zade 
Cemal B. (Tüccar), yedek: 23272 Na
fiz Bey (Mütekait bin'-tı), yedek: 
23096 Ramazan 2ade Cemal B. (Tüc
car). 

FATiH KAZASI 

Aıli: 45339 Sadettin Ferit B. (A· 
vukat), aıli: 45088 Bican B. (Tüc· 
car), aıli 44713 Necip B. (Tüccar), 
aıli: 44638 Cemalettin Fazıl B. (Avu
kal), asli: 44529 Muzaffer B. 
asli: 44434 l ımail Sıtkı B. (Sabık U· 

mund mecliı anıı), aıli: 42279 Galip 
Hakkı B. (Doktor), aıli: 38297 Feri-

Galip Bahtiyar B. Ha111 Hilmi B. 

dun B .(Manyaıl zade), aıli: 38119 
Halil Hilmi 8. (Baro reiıl), aaliı 
37714 Hacı Recep B. (Tüccar), aıli: 
37709 Ihsan Arif B. (Doktor), aıli: 
37331 lamail Hakkı B. (Tayyare .ce· 
miyeli müdürü). 

Yedekı 37238 Kemal B. (Dit tabi· 
bi), yedekı 38207 Bahi. B. (Muallim), 
yedekı 36706 Huluıi Ertuirul B. (Dok 
tor), yedekı 36635 Vaıfi Bey (Tüc· 
car), yedek: 36978 Rıfkı B. (Siıorta· 
cı), yedek: 35607 Abdullah Huluıi B. 
(Fabrikatör), yedekı 34654 Aınn B. 
(Avukat), yedek: 34600 Mesut B. 
(Eyüp fdcaraperver reiıi), 7edek: 

33052 Utife Bekir H. (Kadın birliii 
reiıi), yedek: 33026 Ali Mazhar B. 
(Doktor), yedek: 32083 Naci B. (Lİ· 
man ıirketi ıeflerinden), yedelcı 31673 
Celal Feyyaz B. (Avukat). 

KADIKOY KAZASI 

Aıli: 18181 Yuıuf Ziya B. (Mü
tekait deniz ka~akamı), aıli: 17672 
Rumlye Halda Şinati Hf. aıli: 17587 
Naci Ali B. (Morah zade), aıli: 17565 
Reıat B. (Sabık umumi mec:lia ua11), 
aıli: 17506 Haydar B. (Şirketi haJri· 
ye idare mecliıi azaıı). 

Yedek: 11812 Yuıuf Ziya B. (Sa· 
brk umumi mecliı azaıı), yedelc: 11195 
Şevki B. (Miralay mütekaidi), yedekı 
11153 Şefik Paıa (Milli müdafaa eıki 
müıtetarı), yedek: 11123 Cemal Bey 
(Sabık wnumi mecliı aza11), deyek: 
10636 Hüıamettin B. (Avukat). 

OSKOO"AR KAZASI 

Aıli: 16194 Cetal 8. (Eczacı), ••· 
li: 15595 Muharrem Naili B. (Auvkat), 
aıli: 12487 Makbule Eıat Hf. aali: 
11706 Fanıki B. (Avukat). 

Yedek: 6407 Hazım Paıa (Sabık u
mumi mecliı aza11), yedek: 4701 Ce· 
lal B. (Avukat), yedek: 4651 Servet 
Yesari B. (Noter}, yedek: 2190 Safi. 
ye Hüseyin Hf. (Sabık umumi mecliı 
aza11). 

SARIYER KAZASI 

Aıli: 6886 hmail Hakkı B. (Tüc· 
car), aıli: 6782 Amca Tevfik B. (Eı· 

Sadettin Ferit B. Ali Rıza B. 

naf cemiyetleri mürakibi), aali: 6768 
Aziz B. (Avukat). 

Yedek: 2919 Ali B. (Mülkiye mü
tekaidi), yedek: 2854 Hüıamettin Pa· 
ta (Sabık umumi mecliı azaıı), yedek: 
2800 Celile Fikret Hf. 

BEYOCLU KAZASI 

Aıli: 43383 Naci B. (Mühendis), 
aıliı 42737 Hulki B. (Kimyqer), aı· 

liı 42496 Nakiye H. (Umumt meclis a: 
zaı), aıli: 41814 Hakkiye Emin Hf. 

aıli: 41473 Aziz B. (İ.aıtik tirketi ko· 
miaeri), aıliı 41019 Kamil B. (Umu· 
mi mecliı azaıı), aali 40272 Mehmet 

Ali B. (Umumi mecliı auıı), aıliı 
40131 Ahmet B. (Karamuıtafa zade 
tüccar), aıli 39866 Muıtafa Faik B. 
(Mütekait kaymakam), aali: 39745 

Mustafa Şevket B. (Avukat), aıli: 
39430 Tevfik Amir B. (Umumi mec· 
liı azası}, aıli: 40228 Nemli zade Mi· 

tat B. (Ticaret odaıı reiıi), asli: 37686 
Suphi B. (Umumi macliı aza11), aıliı. 

37610 Tevfik B. (Umumi rnecliı aza· 

aı), aıli: 36403 Cemil B. (Re11am), aı· 
li: 36044 Kadri B. (Cemiyetler baımü· 
rakibi). 

Yedek: 35792 Haaan Felımi Bey 
(Dz. kaymakambiından mütekait), ye
dek: 35685 Sadettin B. (Eıki Polia 

müdürü), yedek: 3552Z Nail B. (Ec· 
zaa), yedek: 34623 Hayri B. (Seya· 
hat acentim müdürü), yedek: 34267 
Fuat Reıat B. (Rıhtım ıirlceti müdür· 
!erinden), yedek: 34259 Hafız Raif B. 
(Umumi mecliı azaıı), yedek: 34028 
Ke.raosman Suat B. (Tüccar), yedek: 

33336 Nail B. (Bahriyeden mütekait), 
yedek: .13Ö60 Nihat Rıza B. (Tüccar), 
yedek: 32937 Sadri Enver B. (Maden 

mühendisi), yedek: 32886 Necmettin 
B. (Mütekait kaymakam), yedek: 32 
bin 808 Safi Nüzhet B. (Baytar), ye-

dek: 30842 Habip zade Ziya B. (Tüc

car), yedek: 30296 Osman Nuri B. 
(Tüccar), yedek: 29923 Asım B. (Ban· 

kacı), yedek: 29922 Halil Rüıtü Bey 
(Miralay mütekaidi). 
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Istanbul Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden : 

1 - Trakya, Rumeli, K&rfer, Bursa, Anadolu, lst.nbul mın· 
takaları için kestirilecek muhtelif eb'atta Yedi yüı eJlişerden 

cem'ı.n Dört bin beı yllz adet telgraf direği her mıntaka için 

ayrı teklif kabul edilmek ilzere kapah zarf uıuliyle 1 Teıriniev· 
vel 934 tarihinden itibaren lıtanbul'da mevkii münakasaya ko· 

nulmuıtur. 

2 - ihale 21 Teşrinievvel 934 tarihine teaadllf eden pazar 
gilnO saat 14 de lıtanbul Bat müdüriyetinde müteıekkil komiı· 
yonda yapılacak ve müteahbhitlere talep ettikleri takdirde mu· 
kaveleoin aklini müteakip ihale bedelinin üçte biri niıbetinde 
avaoı verilecektir. 

3 - TaliP. olanların şartnamesini görmek ve kanuna uygun 
olmak ıartiyle ihzar edecekleri teklifnamelerini vermek ve beher 

mıotaka için iki yüz yirmi bet liradan iıtirlk edecekleri mıntaka 

adedine göre teminatı muvıkkatelerini yabrmık lbere lstanbulda 

kom:ıyon R:yasetine müracaatlara ilin olunur. (6313) 

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

Sermayesi : 10,000,000 inglllz llrası 

Türkiyeoin baıhca ıehirleri ile Pariı, Marıilya, Nis, Londra 
ve Maoçeıter'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira~, Filistin 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoılıvya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Ahmet Asım il Devlet matbaası iıinılerl 
:: .., • · taıt 

Doj'um ve kadın hastalıkları 
mlltehasıııı 

Doktor - Operatör 

iffet. Naim H. 

g gıda yazılan yenı kıtaP 
:: mış ve bunlar V AKlf 
=i h' al h hanesi tarafından ız 

ii gösterilen fiyatlarla satı~ 
:: sılmıştır. 

i=I= K. l . . ınleri 
Cerrabt hastalıkları mütehassıs ! ıtap arın ısı 
Muayene saatları: 10-12 Orıaköy Sıra fi Muallimin Meslek Ahli1'•., 

urdu J.5·18 Beyoğlu lsı ik lA I cad 19 H K. N · 45 P 
Telefon 42221 ve 46901 ~ :: azım amı 

Sultanahmet Sulh mahkemesi 
1 ci hukuk hakimliğinden: 

Si Aşar soyguncuları 
ii M. Atir, M. Ali 20 
!! Bir varmış, Bir yoknıut 
ii Sadri Etem 65 

Davacı Nazife hanımın Zümre • ~i Bir zabitin on beş güniİ 
tina ve Deıpina Alekıandıra ile H Nüzhet Haıim 30 
Fenerde Abdu Subatı mahallesin· :: Burla 
de Fenercaddesinde 33 numaralı H iffet Halim 
kerimesi nezdinde Hriıtina hanım U İnkılap Örkünçleri 

ii Enver Behnan 45 
ile ayni hanede mukim Teoınoıya 
hanım ve Kostantin efendi ve ıa· 

ire aleyhlerine açtığı izalei ıuyuu 
davaıı üzerine bunlardan Hriıti • 

na ve Teoınoıya ve Koıtantin 

namlarına. yazılan M. ııyap kara· 
rı zahrına verilen meıruhaUa mu· 
maileyhimin ıemti meçhule gittik· 

leri anlatılmakla ilanen teblijat 
icrasına ve muhakemenin de 12/ 
11/ 934 ıaat 14 le talik kılınmıt 

olmakla mezkOr günde mahkeme· 
ye gelmedikleri takdirde hakla • 

rında ııyahi muamele icra kılına· 
cağı ili.nen tebliğ olunur. 

(2909) 

H inkılap karekterleri 
g Sadri Etem 40 .. 
H inkılap Ruhu 
ii Mediha MuzaffeT 35 
ii Yılların Dili 
~i Fuat Hulusi 
!i Almanya Maarifi .. 
H Reşat Semteddin 130 
~I ve ı. Hakkı 
:: Maarif Vekaletinin 
iİ matbaasında tabettirdiiİ 
U ve yeni harflerle yazı~ 
n ğer bütün kitaplar da 
·ı dıt• :ı matbaaıında satılmakta d 
ı: 
i; İstanbul Ankara c• 
!! Tele fon • 24370 - 24319 

~ll-ffill~llll~llilllmllJIW:~lll~ll~lll'llllrııııı:ıııı lıı ll~l!lfil 

Selinik Bankası 
Tesis 

Sermayesi: 
tarihi: 1888 

30.000.000 
ldare merkezz : 

f rao1' 
lS1 AN BUL 

Türklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) ızrııt1' 

Samsun. Mersin . Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

Sehlnlk . Kavttla . Ati na . Pire 
Bilümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari bet1P' 

ları küşadı. Esham ve TahYilit kasalar 

Tayyare Piyangosu almak suretile hern "1' 
müdafaasına hem memleketin imarına lı -

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi Joll11 

ve apartman sahibi olursunuz. 



•• 
ttnya içinde seyahat .. ı 

lORAFELER miılerdir. Düımanlar tarafından mu· 
il tn haıarada kalan inıanlara, bir çok. akıl 

tdir, t Uzurı boyunlu hayvaru mektuplan ve yardımlar güve.-cinlerin 
" YİÜuek ağaçlann dal· taııdıklan küçük mektuplarla yapıl· 

4' larına diğer haynn· rruıtır. Bunun gibi, yine aüvercinler-
la.rdan kolayca yeti· den ve leyleklerdent iklim deiitikliği· 
•ebilirler. Onun jçin ni anlamak için de iıtifade edilir:. Hay· 
bu hayvanlan avla. vanın ayağına, numaralı bil' levha bağ-
Ya.n yerlileri en faz· )anır ve bırakılır. Nitekim, geçenlerde 
la meıgul eden ıey, Almanyada bu ıuretle bırakılan bir 
Zürafalan nerede sak leylek bir hafta evvel memleketimize 
layacaklandır. Yer • yaralı oJarBk gelmiı, bu suretle kendi
liler, yükıek ağaç sine verilen vazifeyi, fedakar kuı, ıon 
gövdelerinden büyiik ' dakikaıına kadar yapnuıtır. 

11 .,. hinalar yapar, ve iyi ku•Jan, öldürmemeıini ve mu· 
Jıy~I • • :s 

il .. enru, rahatça uza. hafaza etmesini J.ilmeliyiz!. 
1eı-j11 ~'~~ bir yere koyarlar. 
"111~ lciiçukken bile boyunları· 

tu . 
')~) 2:ıyadedir. Bununla be-

l 11 lt:ının uzunluğu, 1'u ~
a.:!lıt5 1 
·~ • "11)~AAVlf nıan.(oq '19' 
)eı-ı·ıekellennde Zii.Weleri aT· 

ıı 1 
er bir kaç hafta Mınlan bes-

~~ ıenüterle Hincmtana, 
)-.. tonderj.. lar 8 .. ..:~- ah 'tıll) ,,or •• u ...... v • 

'ııtti lr.da 0 1duiu sıı.i, lııunlarm 
L llın 
.._)\' Yavaı yaftf ka1'toldu • 

'-: :•n İ~Je uirafan ilimler, 
·· l~da tetbit etmiılerdir. 
\ .\ORTASINDA PARK 
A~.l'}'ah " J "!ıkad ~Y e anlatb: 

il tıç ıene yatadım. Bir 
çok yerli kabile
ler, \eni ıünlerce 
kendilerine miı .. 
fir etti. Bilbaua 
Tranıilvanyada jun· 
gle iımi verilen bü-
yük onnanlann 

~'tt1an halk, açık l.ir kamp 
~otlar. Ba bmpm etrahn
~ ~. _,. lnıdudu İtaretlerle a· 

'" a ... aün, yirmi otuza ya· 
.._, ~ibii ile dolqbfını ıörü-
~ ı daha ziyade bir hay
ı ;"tıı betıziyardu. Beni en faz. 
&aralanlann aükremele· 

>'di hirhirine kanf&Jl vah· 
\ tı..:_~urün, 1'u sesleri hiJa tit
Jeı.~. Afrika ortalannda 

"> ~itı~~ hemen hemen hiç 

~\' . 
~ .\N POSTACILARI 
~ b.. hp~-ıı:........... .. ·-~..I- .... 
" ~ .... _ IUDICnMI oaren· 
h~rı en çok itine yara. 

~ lıi darı biriıi de her memle· 
~~~!le. ll}~e bulunan küçük kut· 
\ L~ • bir leferde söylediiim 
._,.,~te yaradıiı ıibi, bü-

' ~lara _Yal~z bundan 
"e ~· CuvercinJenn aalıer-
~ lıi. ~ok iıimize yaradıinu 

Amerikada Pongan ismi veri· 
len bir kabile, dünyanın en garip 
insan topluluklarından birisidir. 
Bizim, biı·çok ihtiyaçlarımızı te • 
min etmek için kazanmıya çalııtı· 
ğımız paraya ihtiyaçları yoktur. 
iyilikte bulundukları bir yabancı 
onlara para vermeğe kalkıtıraa 
almazlar. Birkaç tane pirinç ta· 
nesiyle bir tutam tütüne razı olur· 
lar. Eğer istediklerinden daha 
fazlasını vermeğe kalkarsanız, 

sizden f evkalide korkup kaçmıya 
baıladıklarını görürsünüz. Şehir· 
lerden daima uzaklarda yaıarlar. 
O civarda seyahat yapanlar, daha 
ziyade ormanların .civarında bul\ln 
duklarını söylerler. Yiyecekleri, 
ormanlarda buldukları meyveler· 
dir. Avlarını da, bir boru içeri • 
sinden atılan oklarla vururlar . 

tRJ\NDA ANNE.LER ÇOCUK
LARINA HANGi MASALI 

SOY~ERLER? 

Bu güzel hikayeyi merakla bek· 

Jeyiniz. 

9" ~ela •İze anlatacağun. 
' L: t tbııı.L. ili &Öy}İyeyİm ki, p• 
\.. ~ \i., --.reheıerin en tehlikeli 
\..._~ ~ahun ıitmiyeceği za· 

......._--.ara daima yardım et· 1.1.--------------
o 

KIRMIZ! 
ÇOCUK 
Dünyada çocuk taJ,. 

lotan yapmakla ıöh
ret ka:ı:ammı bir çok 
reuaflar vardır. Bun-

Kral ikinci Piyer 

Balkan memleketleri ara11nda 

dostumuz olan Yugoslavyanın 

Kralı, geçen hafta Franaanın Mar· 

silya şehrinde öldürülmüttü. En 
büyük oğlu ikinci Piyer, ö)e11 Kra· 

lın yerine geçirildi. Fakat, daha 

çok küçük olduğu için, memleketi, 

naip is.mi verilen en büyük üç me· 

mur idare edecekler. Küçük Kra· 

lın bir annesiyle daha iki tane de 

kardeıi vardır. Kardetleri tabii 

kendilerinden daha küçük yaşta 

bulunuyorlar. 

Küçük Kral tahsilini Londrada 
yapıyor; on iki yatındadır. 

Bu haftaki bilmece 

Bu defa da, az çok geçen haf· 
taki bilmecemize benziyen yenı 

bir bilmece veriyoruz. Meaele 

çok kolay: Küçük bir çocuk, kaya· 

lara tırmanırken yarı yolda ' kal· 

mıf; neredeyse düıecek. Atağıda 

iki arkadatı var. Onu kurtarmak 

istiyorlar. Eğer siz, hangi yol· 
dan giderlerse daha çabuk kurla• 

racaklarmı söylerseniz, bir f ela ke
tin önüne geçmit olacaksınız. 

Bu hafta vereceğimiz hediye • 

ler daha çoktur. 

mmsı::::::=::: =-=•===•==ıı Dikkat 
:ı 

lar, tarunnuı ~lele~n ii Çocuk ıayf aıında hediye kazanan 
çocuklanna aıt ~.•ım: !$ okuyucularımızın iıiınleri bu hafta· 
er yaptıkları gibi, hır § dan fonra, her on beı ıünde bi~ ol· 
çokları da yapacakta- 5! mak üzere muntazaman neıredıle· 

1 g 
:: 
ı: .. .. .. n 

n çocuk reıimlerini. !i cektir. 
tarihten ıeçmiıler • !i Hediyelerimizin arasında, gene 
dir. Fakat bunlann ·ı·j bu haftadan sonra, daha bir çok yeni 
içeriıinde, "Kırmızı 

0
: hediyeler bulacaksınız. Bulmacalan

çoeuk" tabloıu kadar mızı halleden küçük okuyucuları
muvaffak olmuı reı • Ü mızdan, bulmaca mektubunun üıtü • 
samlar pek azdır. Ü ne, adresimizi ıu ıekilde y~maları· 
"Kınmzı çocuk", İn- fı nı rica ederiz: 

giltereli bir lordun ço· 11İ V AKIT 
• f Müdürlu" enine cuğudur; ve bir inci· p Çocuk Say aıı .. -

Hediyelerinizi her 11tediiiniz ıün 
çizilmiıtir. alabilininiz. 

.. 
ii 
i= 
·ı ı. 

n li 

ii 
1 

li:ı: reuamı tarafından 1 ----. -
o ==·· ! =======-~ 

l'"ııııı1111111ıınınıı1111111ıınnıırııınııuıınu ... ,---. .... ıı._...0;., ... 1111_..llllllllll! 
... Suda kendini gören geyik ••• 

Berrak bir ıu kaynağından 
·""':· Su içiyordu bir ıeyik 

Suda dallı höynuzunu gördü önce, 
Dedi: - •'Tanrım, ne ıüzellik!,, 
Sonra sözü :f&iıya iliıince 
Pek utandı kuna sııka ay~ndan. 
"Ne uypnluk ay-1llanm ve batımın araıınaa. 
Tanrım!" diye acı acı 

.: 
Söylenirken, pek yalanda 
Göründü bir ıürü köpek ve bir ucı. 

1 Geyik hemen .koıup daldı sık ormana. 

lf Fılkat pek çok hefendiii boynuzlan, ! Takılarak sağa, sola ve yukan 

Sevmediği ayaklan birer kanat oJ du onı 

1 r Her adımda verdi ona bir eziyet 
~ Ve yakalandı nihayet. 

\ ! Çok kereler en faydaıız feylere biz j 
§ ~ Güzel diye kapılır, zarar ederiz. 

§ ~ il\. La Fontaine 
\.llflllllOlllmı .. IR _ : m zJQJ#lllll!iiıfldllllllltınııfllllllllllnıuınınıınuııımıııııııunııu111111ımuııııın 

LAFONTEN 
Bupn, türlcçemi:ı:e, çevrilmit bir ıi· 

irini okuduğunuz Lafonten Franıızla· 

nn en bGyük tairlerinden hiriıidir. Ha· 
yatının uzun bi.r zamanını daima dolaı • 

makta; hayvanlann yafAY1tlannı tetkik 

ebnekle, onnanlarda kuılann seıini 
dinlemekle geçirmiıti. Bunun haricin-

de kalan zamanlarda da kitap okurdu. 

Wonten bir ~ok )'Ullar yazmıı· 

tır, Fakat onun en meıhur olan yazıla

n, hayvanlann hayatına dair yazdığı 

maaallandır. "Suda kendini aören ge· 
yik" te bu masallardan biriıidir • 

Türkçemizde, Wonten'in bir çok 
hikayelerini, her halde mektep kitap
lannızda okumuısunuzdur. Fakat bun· 

lann en siizelini biZim ıairlerimi:ı:den 

Vaıfi Mahir Bey paylı. Bu parçayı o

nun kitabından alarak size veriyoruz • 

1 Eğlenceli yazılar l 
Hoca: ........ 
- Daima merhametli olunuz. 

Sizden bir istiyene siz daima iki 
veriniz. 

- O iıalde bir numara 
islediğimiz zaman neden 
yoraunuz muallim bey?. 

••• 

fazla 
vermi· 

·-~· ~~ 

Hüseyin, herıün top oynarlien 
terli terli su İçiyor, gün aıırı has • 
talanıyordu. Annesi: 

- Oğlum! .. dedi. Bak, sana ki· 
ğıttan bir bardak aldım. Bunu ya· 
nında saklarsın, Oyun bittikten 
sonra, bunun içine kor, rahat ra
hat içersin!. 

Erteıi günü, Hüseyin !iddetle 
IUSMlllflı ! 

- Adam sen de, dedi, annem 
oyun arasında içtiiimi nereden bi· 
lecek? .. 

Kağıt bardağı cebine koy· 
muıtu. içmek için dıtarıya çıkar • 
dı? Ağzını açtığı zaman içerisin • 
de küçücük bir kağıtçık buldu: 

- Hani sen bana, oyun arasın
da su içmiyecefim diye söz ver· 
miıtin?. IW! fi , • 

Kaplan avcılığı dünyanın en 
tehlikeli avcıhklarından biriıidir 
Hatta, aralan avından bile daha 
tehlikeli sayılıyor. Kaptaiı avına 

çılian insanlann lier ıeyden evel 
çevik hareket etmesi, aüratli dav· 
ranması lazımdır. Çünkü, kap· 
lan, vahti hayvanların içerisinde 
en kuvvetli olmakla beraber en a• 
tik davranan bir hayvantlır da. · 
Bununla beraber, kaplan avcılı • 
ğı, tehlikesi nisbetinde zevklidir. 
Her sene muayyen zamanlarda, 
avlanan bu vahti hayvanlardan 
bir çoğu ölü olarak elde edildiği 
gibi bir kısmı da, Avrupa.da hal· 
ka gösterebilmek için diri olarak 
elde edilmeğe çalıtılır. Geçen • 
lerde, böyle yırtıcı bir kapla.k 
demir kafesler içerisinde, Berlin 
hayvanat bahçesine götürülmüttü. 

Sonbahar gUllerl 
Yaz bittikten sonra, bütün çi -

çekler birer birer bizi lerketmiye 
bqlar. Bahçelerimizi ııcak gün • 
lerde battan aıağı dolduran bu 
sadakatsiz çiçekleri, gelecek yaza 
kadar bir kere daha göremeyiz. 
Yalnız, sonbaharda krizantem de· 
diğimiz bir çiçek, hepsini unuttu· 
racak kadar bizi oyalamıya çalı· 
ıır. Beyaz, ıarı, kırmızı her renk· 
te binlerce açan krizantemler, bu 
itibarla, insanlara en sadık çiçek· 
lerden ıayılır. 

Son aünlerde lqilterenin merl&ezi o lan Londrada mektepli kızlar arasında 
bir siizel PÇ müaablıkası yapdmıfbr. Bu müsabakada, ayni zamanda. saçla· 
nn temizliğine de dikkat edilmiıti. Bu resimde, sağdan itibaren 11ra ile birin .. 
ci, ikinci ve üçüncü ıelen kız çocaklanm ıörüyorıunuz. 

il 



r HAFTALIK 

Radqo Programı 
21 11nci Tetrln Pazar 

lSTA.NBUL: 
l 25 11nci Tetrln Pertembe 

lSTANBUL: 
18,SO PlAk ne,rlatı, 193%0 ajans h&terle.rt. 

18.SO 7'UTk musiki neıptyatı'. (Kemaııt .Jl4ıpt, 
tfesut Cemll, Mm.atfer Beyler ve ''edhe 

\'edla naza Banmılar) %1 Ateş • GUnee Jru. 
lltbünden ruıkll, 21,SO radyo caz ve tanco or· 
kestl'll$ı. 

18,80 l>l&k neerl.vatı, Jl,%0 Ajanı ha • 
berlerf, lt.at Ttlrlı: JmıılkJ aepiyat.ı (Kemal 
Nı~, Ar.mı Beyler ve Baptye, M\lze71en 
Haınml&r), :zı SeUın Sırrı Bey taratmdan 
konferau, 11,SO Stüdyo Qı'keet.ruı, 'Ve (iN. 

'.IS Kbr. VAŞOVA., llU nı. 
US Khr.. VA.ŞOVA, 1St5 m. 
17,20 PJyano konseri, (Schum ba) 17.45 

Oocuk n~rtyatı, 20 Popüler koıuer, H,,ıs 
mlbahabe, 21 l'lyoloueı ko111er1

1 
:zı Lem

bergten nete1ı neıırtyııt., 2!?,tıs Spor haberleri, 
ZS.15 rekl!lm ve konser, 23,SO Londradaıı 
naklen danıı musikisi, 24 mUsa.lıabe, %4,0~ 
dans mwıtld ı. 

M5 Khz BUDAPEŞTE, 560 m. 
18,G.'i .:rdwırdo Blaııco t.anro takinu, 19 

blkAyder, 19,8.5 ~l.agene orkMtraaı, 10,ŞO 
epor, 21 Kabam sahneleri, 22 haberler, %2,20 
post memurları orkestnuıı taratmclan haCJt 
moslkJ, %S,50 Bn<'.hmana lllllon ~artett. 

30Z Kh7~ l1YA..'J'A, 507 m. 
Ui,•O l>JAk, 19,10 fllh&rmonlk yaylı azlar 

L"tln.rtctJ, 19,40 nıüsahabe, %0,20 ıona11ar, !1 
10 Oskar Strauısun "Ruadun dle Llcber 
bJmIJ opereti, ZS,ZIS haberler, 11P9r, 2S,Ş; 
41ans musU hl, ı,~O pllk. 

2211ncl T 
ıı,,.Allı"BUL: 

rin Pazart .. ı 

18,80 Franınzca dera, l8 Konteraıı,, 19,SO 
'l'llrk musJkl n rfyatı (J:luem, ...,_, ee,·. 
Vedhe Bclma HannnJ&r). n.ıo A~ ve 
l'ecılhJ nclma llannnl&r.) 11.ıo: A~ ve 
bo haberl~r1. 21.ao Bedriye :a..ıııı. ıaa.ıu
mnı ı,Urııkfyle caz ve tan&'o orkeatıuı. 

llS Khr. VA OVA, llü m. 
10,45: Hafit mus1.ld. l7Mı 1>e11J, l7: J>Jyaon 

m11.1lklsf. 18, Ztiı Mu~ 18, Sti: &enfonlk 
konsar, 18, llO: Mushabe. 19,lli: l'lfall~lyouı 
19, C!i: MolıtclJt bMI Jer, ~J: Danı nıuılklsl. 
21,t~ Uuberlcr, .ız nlonlk orke.tra koıt11& 
rl, 22,45 mtl!i!lhabe, 28 Rdd&m ve konııer 1 

28,15 Dans muslltteı, 24 MUlllhabe, 2~0.5 
Dıuısm d ''ıımı. 

Mti Khı:. DVDAPEŞTE, G6e m. 
ıl8,8 on rvatuvarclaa naklen L111;t'm 

eserlerinden konser, 19,60 Konteranı, IO,!O 
Çin konseri, 2MO 'MUaaQh ıı,10 ,.,. 
) nadan naklen Toııcanl.ahl ldareelade fU -
haımonlk .heyett t rafından kon1er, rzS,40 
HalJcırt r. H Cllngene orkeatru.. 

59! Khz. ''İYANA, ~7 m. 

ıa,•ti ~u .ltaflt mullld, - Mllaahabe 
J9,15 Kuartet l:o111erl, 19,,5 Müsababe, 10 
TagannJ (Opera partalan), 20,20 Akttla.Ut.e, 
21 Hafif orkestra ve tagannl konMri, %1,,5 
Haberler, il Senfonik orkmra (Akf&ID kon· 
Seri(, 23,U MUMUbe, il Koıaer ve TeklAm, 
!?S,15 Danı muai~ıl, 2S,45 Mıtsahabe, %4,0IS 
Danem devamı. 

645 Khz BUDAPEŞTE, 560 m. 
18,S5 tngUlzce muılkl heyeti, 19,30 Den, 

20,20 Boraeu konııezl, ın Müsahabfı, !l~ 
MllıCIU' ~. n.oo Haberler, 2s,10 Qpe,n 
nıuıılktJI (Rajterin ldarealn4e) 

69% Kh7,. l1YANA, ş01 m. 
20,10 Mllaaha.be, ,0,15 Mulikl llelrl)•at, 

:U,SS Akttlall~ :U,:15 Sanfonlk Viyana 'mu· 
alklııl, 28,80 Haberler, H,110 Ak~am konterl, 
1 Dana muaUdal. 

28 1 inci Tefrin Cuma 
tSTANBULı 
12,SO Pllk netrfy&tı, 18,30 Pl&k ne,rlyatı, 

19,20 ...\~• ll&beilert, l9,IO TO.rk musUd 
ne,rlyatı: (l:lcrem, Jlofell, Oe\rılet Jltıyler ve 

\'eclbe, Nuan Feridun n 'Ukran Hannnl&r, 
Onlk de11dl) :U,20 AJıuuı ve bors.'\ ha'berlt'.rl, 
!1,30 Radyo orkestra.ar 'tarabndan danı mu· 
alklıl. =s Klız. YAŞOl'A, 1U5 m. 

'l'Mll JWlt mwılkJ (TagannUI), l'l',45 Jlıuı. 
t.alara mıılııuı ne,rlyat, 18,115 Piyano koıuert, 
ll!AO Mll~abe - 19,15 Polonya ıarkılan, 
ıt,46 MUMhabe, ıo nlk - Mııııatıabe, ıo,ıo 
Pl4k (Çingene orkeetraıı), %0,43 Milsahabe, 
21,15 Fllhannonlk heyeti tarafmc1an een· 
tonik knnlel', %3,10 ŞllrJe.r, 28,40 Rekl4m ,.e 
muııikJ, 2,t, 1'1Usahabc, 24,05 Danıı muılldıl. 

MiS Khz BUDAPEŞTE, fi50 m. 
18,85 Pl&k, 19,10 Spor, 19,35 St.e.norall, 

19,60 Tııgannlll konser, :o,so Konferans, 
21, BodaPette konııer orkestraaı, 21,45 Harf· 
d slyueh!ı dair k~ran, H,SO Haberler, 
!l,CO OIPı-ene orketı~ı. 

ıs,ııs ı~ .. n eıuiaları - luhtdlt, 19,o:s 
l\IUııahabe, %0 llabcrlP.r, 20,10 MU11 11etrfyat, 
ıo,so Danı '11uslklıl J!,to Batta ltaheilerl, 
!,•5 Jlee't.bovellln vtyolonsd e.erlerlntlen koli· 
ıer, %S,10 Ba.r mnslklıd, %8,30 Haberler, 2S11i0 
Bar 'muslldılnln devamı. 

27 1 inci Tetrln Cumartesi 
l&'l'AX&~: 

l8,80 l"etil IDUllkf5inaalar, it HuMıebf, %1, 
25 Senfonik kon r (~ p~~ .. 
rtn idare lnd ) , 21,43 Hotzer n470 ork--.. 
ııı, !:S,20 &berfer, 23,'50 Kon~rln devamı, 
ti.ili Dr.ns mualldsl. 

2S 1incl Tefr.ln Sah 
t 11ANBUL: 

18,SOPlllc neplyah 19 (Fnua._ del"!I. 

ı"'so Ttırk musiki neırıyatı, (F~ Sanye 
Banan, Refik, Fikret Beyler) !l Eıref Şe
nk Bey tarafmd&n konferans, 21,ŞO ısıtldyo 
caz; ve tango orkestnuır. 

18,SO PIAk D!llrlyab, 19 llNUt Cemli Bey 
tılrftfrnd.ln fOCUklam muaJ, 19,30 1'tırk IDU· 
ıılkl neorı~tı, CEitüeyo saz hey~U ve Nedime 

fohllko. llıınunl r), 20,45 MUnlr Nurettin 11. 
• ve nrk tuı, 21,20 AWıı nı INı...- llüe,r. 

hırt, %1,ŞO rııcı10 caz '\"C tanco orkeat!'Mf, 

'2S Kbz. \'A Ol'A, lH3 n:ı. 
ll,30 HafU mmılkl - Mllııahabe, 18 04a 

mmı.lldıri, 18,!!5 Pfyaııo refakatiyle ıarkılar, 
18~0 MııtıteJlf, l9,15 l'lyano kon.eri, ıu11 
E4ebiyııt, 20 Şukılnr, %0,SO Pllk-llllsaJıa
be. 21 \'J~ na musikisinden mUrekkt>p bir 
radyo JWJpUrW (Sollit aıuıa&k&r1arm Jftlra· 
klyJ ), :ZJ,415 Haberler, 21 Konser v, reldlın 
23,16 nıuı, musıklııl, :zs,u Mlllt Lfıh ~'· 
%4,05 Dan Dltl5lkl ı. 

M5 Xhz BUDAFEŞTE, 550 m. 

213 K1tz. VA'RŞOVA, 1143 m. 
lM5 rt&k - MU~ 18 PlflPtllo ltoJt• 

ııert, 18,SO Tagannlll, 18,50 Mllsahabe, 19,15 
Korn konseri, 19,4~ ~lilsahabe, 20,15 Hanr 
mullkl, %0.20 Konfuaıt"1 20,lt 11&111 muılkl
nln de,-arru, 2Q,4S Mllsa.ha.bt-, %1 J>ırano re
fakatiyle tapnnlll, 21,45 Haberlt'r, %2,0S ıuu. 
Wıa.be, 22,ao Senloıilk orlc~ n,u M~a
habe. %S Konser ''e reklAm, 2S,11S l>Jutı mu· 
slklsl, 2• MUsalıabe - \'llnadan nakil, 24,SS 
l'llk, ı Danı lmıılkı.l, 
M~ Khz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
18 Trlyo konııer, 18,4/S Tf'..knlk mAlflmat 

19,10 Amele tagannl korom, 20,10 MUaalla· 
be, 28,10 Son haberler, 2S.35 Çingene ur • 
keııtnuıı, %4 Frte(Uln lda~lnde opera orkl.'11· 
traaı. 

593 Khz. \1YANA, 501 m. 
18,10 Bando muzlka, 18,SO Halk şarkılan, 

%0 lblıerler, %0,10 Aylık dllnya TUkuatı, %0, 
SO Piyano konseri, :U,10 MUsah.abr, zı,ıo 

f6fan Jruleııl etfatmda lllmll verile.n radyo 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy . Köpıüöaşı 
Tel.42862 - Sirke~ MühUrdarzade 

Han Telefon 22740 ı•••I 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET •apuru 18 

Birinci Teşrin PERŞEMBE gü· 
nü liat 20 de Hopa'ya ka· 
dar (6805) 

ıs,ao Tııgan111, ıo Uaru m~. ıı MWı· 
tf'lJf, 21,60 Ebıırdo B!aııo tanıo qrlc~tn.ı, 
2t,CO Haberler, H Yaylı aular lnıartıtl, H 
lngUJ:ı:co lroııterans, "Wbat tM 'BrltJlh tike 
l.ıı .MallgBl'J',, %t,ıo Qln~e orkenruı. 

69% Kbz. VİYANA, G01 m. 
18,!lS Şaikılar, ha.fit havalar - MQhtelır 

19,&5 Webcrln "'Der ll'relaClautz,. ope,...., 
2a Mllıaluıbo, ,S,16 HolUll' n4yo orkeıttn -
ıır, 23,SO lla.berler, 2.,ISO Konserin devamı, 
!t,45 Gece konseri. 

popUrlsl, %2,60 Bando oda 'mıHlktıl, 2S,SO Ha
berler, 2S,ll0 Danı muıılk!sl, 24,80 Nk. 

l 
lstanbul Kumandanlığı 1 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

24 11ncl Tefrin Çartamba 
lSTANBUL: 

ıg,ao_ F'rıuıarzca ders, lt Pllk Df!frlyatı, 
19,80 1'Urk :ınu!lkl n~u (J:knım, Bo1Q, 
Ocvc:'let, N U, Şevki_, Mustafa Beyler ve 
l'çclhe. Scmlba Hanımlar). ıı.ıo ~J!uıı ve 
boru Lıılıerterl, 21,80 todyo eaz ve tanıo 
ork ra 

%23 Kb:r.. VAŞO\'A, lMG ıu. 
l7 S:ılon orkestrası, 17,45 Çocuk nctrlyatı, 

18 O~tra konseri 18,Z.5 Mllababf!, 18,35 
ltnıyan prkıları - Iils:ılıatJe. 20 Halıt illa· 
&iki (Operet PJJ.rtıılan) - MUlallalae -
Konserin d vamı - llhwıt, J1 Jll&W _ 
Kontenuu, 2% Ohoplnln eaerlerlnden kon1er 
22,tO Tagannl, %3 RekJAırı ve koner, ZS,1~ 

l tllmlcl'den plAklar, %1,H Dana maaJkl· 

"'· 
lı&O Kbz BUDAPF~TE, 161 m. 

Sbnalma Komiıyonu lli.nJan 

Jıtaııbul kmnandanlıfl emrin· 
deki kıtaat ihtiyacı için iki yüz 
ton un kapalı zarfla ı~tın 11.Iına • 
caktnr. Hıaleıi 11 ikinci te§rin 
1934 perıembe ıünü aut 16.30 
dadır. Taliplerin §artname ve nü· 
muneıini görmek üzere her gün 
ve teminat makliuzları ile o gün 
vaktinden evvel Fmdıklıdaki Ko· 
.iniıyonda hazır bulunm-ları. 

(104) (6818) 

RD•ıaaaı Emrazı dahili" lllmUml::i: 
ve Hıf~111bbat müteha111aı ı1ı· Doktor Muallim f: 

Şekip Habip il 

Müddeialeyhin Balat Tahta mi 
nare mahallesinde Y ddırım soka· 
ğında 84 numaralı hanede Eftim
ya hanım. 

Şoför Hulusi efendi vekili avu· 
kat Ahmet Şaban beyin aleyhini· 
ze açtığı boşanma davasına dair 
verilen arzuhal ikametgi.hımzın 
meçhuliyeti hasebile ilanen tebli
ği icra olunduğu halde müddeti 
kanun iyesi zarf mda mahkemeye 
müracaat etmediğinizden tahki -
kat günü olan 11 /11 /934 pazar 
günü saat 14 te tahkikat hakimli
ğine gelmediğiniz takdirde hak -
kmızda gıyabi muameleye devam 
olunmak üzere bir sureti mahkeme 
divankaneıine asılmış olan daveti
yenin tebliği makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 302 

18 Çingene ork trn ı, 11,M halfallc• 
den, J0,%0 Pi k, 10~0 Hlk&yeler, ıo,so Ope· 
rncb verU cek tenıııuı nn!tU, 11,JO Danı mu
lklıl, ı.ı,ıo Rlgo lgan takınu. 

tlD! Hhr.. VİYA "A, 507 m. 
18.SO t'nl Viyana mualklaJ, lt ı.ıtısüa

be, ıo,ıo Askeri konser - Müsahabe, %1,40 
AMttiııııste, :ez l\ıırı ık neorlyat, 2s EaP'ran· 
to, ZS,10 Mıı.:r Sclıönberrln ldarealnıte konser, 
U,!O Hııbt-rler, 23,60 Konserin devamı, !f,U 

Avru.,.dan dönmüıtür. Haatala- :i 
rını .Ayaaofya, Y erebatan caddeai ii 
No. •3 Hacı Süleyman Efendi apar·iİ Göz Hekimi 
tımanında kabul ediyor. Cumarte • ~i 
ai, Pazartesi, !>erıembe gürueri öğ- si Dr. Süleyman Şül<rÜ 
leden aonra.. Telefon: 23035 ii lbbıAli Ankara caddesı ~o. 60 

artet komerf. 
=:=mauns:maıa:m (3S7?) 11a1:nniijlll-••-•T•e•le•r"'•"-22•5•6•'1•--miiı 

Tc:J O. K iVES 

llRAAT 
BANK.A~I 

·DA.QA 
Bi R~·~T.iiCE!N 
RA~T-1cöı=a 

Nafıa Vekiletinde~ 
Ahıap tra•crsleri illçlamak için "4000,, dört bin toJI ; 

yağı kapalı zarf usulilc münakasaya çıkarılmıştır. M&a•~ ~ 
ikinci teırin ~34 tarihine müsadif Pazarteıi ıünll .,,t 
Nafıa Vekaleti Müıteıarhk •akamında yıpılacaktır. 'f ~ 
cari ıeoeye mabıus ticaret odaıı YHİkalariJe 4875 li,. 
vakkat teminatlarının Merkez muhascbcciliğine yahrılclıft" 
makbuz veya banka mektubu ile ayni gUn ve ıaittc ko~~O 
bulunmaları lazımdır. Talipler bu buıuıtaki ıartnımelerı 
mukabilinde Ankarada Nafıa Vckileti malzegıc müdtırl 
alabilirler. (6668) 

Tokat V aliliğindeıı: 
Tokat vilayet merkezinde müceddeten yaptırılac~ 

(37937) lira (76) kurut bedeli ketifli meydan, (379S1} 
(76) kurut bedeli keıifli buıluk ve (21937) lira (76) ~ 
deli keıifli Beybaiı mekteplerinin in.-atı kapalı zarf 
münakasaya konularak 30 Teırinienel 934 tarihin• ıl 
salı günü saat on bette ihalei katiyeıi icra kılınacajıııd,.. 
olanların §artnametiyle evrakı kctfiyeıini ıönnek üıe,. 
vilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairuilld' 
bulacak teklifnaınelerini o ıün Tokat vilayet ençtimeııi ( 
t"İyaıetine irsali ve tndi eylemoleri ilin olunur. 

Nafıa Vekiletindeıı 1 
Derincede travers fahrikaıı yanında inıa ettiril~~ " 

ve muhammen bedeli (34.000) lira bulunan 10 adet ı,i Ş 
palı zarf uıulü ile münakasaya konmuıtur. Müu ..... y 
11 - 1934 tarihine mUtadif c;umarteıi rünü saat t5" · 
let Müıtetarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin t 
ni cari ıeneye mahıuı Ticaret Odaıı veıikaıı ve t'fOO,it 
muvakkat teminatlarının Malıandıjına yatırıldıjına d 
makbuı veya milli bir hankanın kefalet mektubu il• 

.. kd dıt· aynı gun ve ıaate a ar Komiıyona vermeleri Jisılll 
lipler bu huıuataki münakata evrakmı (25) lira 111~ 
Ankarada Vekalet Malzeme Müc:lürlüiünden tedarikf) 
bilirler. ' (efl 
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nbuıa t .. 

~:~::~:~::::::rb~:~. !.A·~·k;;~-----~~;·g ...... i.~i··~ii~-~;~ı;-~tik·····f ~-~k~I~-d~ ..... t~~~i"fiit 
biri-· ayramı rnünasebe -

Ş ·•q te · 
ltk d . Şrın l 934 pazar 

rnd crnıı Y 11 • . 
arı td' 0 arı ıdaresı 

h 1 ırne T 
U a a•a .. d ve rakyadan 

1' gı ak' · .an bir t 1 vakıtnameye 
ı · eneı "h flır, lu treni tertip 
liuau • . sı len... .. 

'.tne !chir ... zzuh treni 
11'rıe kalkış 12.05 
ton 12.28 

~ÖPrü 13,20 
li"tı.nk" 13.37 

11111lu oy 14,02 
1ebu 14.34 }'İt) rgaı 

er 14 56 
lırau, 15 18 

tha 15,4~ 
tk~~Öy 16,13 
llckı· 16,50 b l 

akça, 17.31 
la Jel\ 18.02 
dı~k·· 18.29 oy 
~~takuı 19. l O 
c .. k e 19.28 

rıiJi. .. ll'ıecc 
k •Oy 19.54 
Irk" 2{) 03 

~d'k oy 
' ı.ıle 20,13 

'\l'a 20.2~ 
'ıtıı l{ap• 20.27 
"~ul 20,32 
ltc~-ı h "arış 20.40 

ıı~ı " e ttliltl r sırıftan aral:-~ He 
l~~~Fın~ Yat~klı vnr,,.,. .. lar ida-
S ~İt hu~n tahsis cd ilen ten-
il lt vaRonu bulunac~ k-

tl.eız"h 
til u treninin tarhiki 

/~tıfatd e asağıda bildirilen 
·~,,o) an lıtanbul için nidiş 

1
1 ~tler1• il.tak fevkalade ten;ilat

\'e ·ı ~· rl ecektir · 
'l \ '"ne · · 
l ·S tehır ve Edirne gar-
~ .'llti ,,a cidit - gelit: 
3 '~ti ltı Vki 8,- T. lira 
~ l'llcG tvki 6.- T. lira 

ı. ltıevk\ 4 ı· 
~I "~u k· ,- 7. ıra. 
~il, l\,~·a 0 Prü, Pchlivanl<öy, 

t~ı·l\b~ta}f klı, Taşağıl, Kırkla-
1. 1t: •den 1stanbu1a gidiş 

'ııc-
' ·~ il "IC\tk' 
ti llt t 7,30 T. lira 

~ile" t\tki 5 40 T ı· u ,.. • . ıra 
·••ev~· 

1 luıcı, •1 3,50 T. lira 
Ci!tlu, ~i~:ı, ~.eyitler •. Mu -

) . l,1anı_ -rkcflltoy ve Sınck -
lll • O•ı,)İl • -1 • • 

~rı c, ~e~k· ~n~ı, - sclış: 
a 11"i ..... l 6.- T. lira 

ı. "'4C\t'-· 
~ "l\c\; "<t 4 50 T. lira 
~~, :fllcvki 3 · 
ti . rıda .. •-:- T. lıra. 
dıi ~osterılen işbu fiat -

L 'fct;ı! 8.Cli§ ÜcretJeri)e biJU • 
Q'I ~ c~, 'h 

, l ı Clc lab .' ·~~va etmekte olup 
1 ~t~ik cd·' buyük yaşta olan -
)a~'lld ıleccktir. 
~l\ ana .. 
) •c~ah Şagı çocuklar mec -
~~ kat ederler. 4 yaşından 

11 07 "e ~d~r olan çocuklar 
i 'ltl\d 2 323 katarlara sa
'°t~·ı c len ·1~ 

tt 1 ecek . zı atlı çocuk bilet-
~ ~U ltr. 
tıak . •titr 1' 
~e lı~ltı ayda tabi bagajla
. llt~ .. tıa h k h h ~ıfc. ~\ıh '. a a ıetmezler 
ı.. ~, ~Ukn bıletleri aimmette 
"'"' 1.. l'•d t t,, . '"'td· a. Ya~ılı hususi tren 

:ıt~-~ktı l93:· A\'dctte İ!e 3 ikin
t\ 'da.r curnartcs\ d::>hil cü
'I' ~ "'"'''Yalnız 1 OG ~22 tren -
•. h~>~"ı_ ~tclirJer 

'tı 1 \ırı b·ı . 
~tt.ı ti~ t ı. etleri, 25 birinci 
' ' ~:ı l\'thi d 
'•i"IJ ~~-til n en itibaren yu-

~ t. ~e en iıt ı · ıı, ta.tıı aflyon arın gı-
t ''" • illa.. b l\ı,t '• te..._ R'l aşlar.ncc k • 
1\ '"iri. ·~ıı .. h 
~~~ .. ~~\ old\l .. \• treninde yer-

i ti\ ~'" b·~'-ndan yolcuların 
l~ ~"ıtl ~ etlerini vaktiyle il""' '"' l . ~ . ı6 b· ~Vııye olunur. 

~-{)l~ ~Of)Öınci te,rin 1934 
'4\\ li.\~ _. RIYET 
İaı· t~, . 4"\ 1' H A ''i l \&. ."•le } - USUll te-
t~. ""• h~nıı lıtanbul bi•r ıcyahat cd~ 

• 

29 Birinci T cşrin 1934 den 15 !kinci T eşl'İn 1934 tarihine 
kadar devam etmek üzere Ankarada açılacak sergiyi ziyaret için 
seyahat edecek yolculara, gidi~ - dönüş bileti almak şartiyle 
umumi tarife ücretleri üzerinden, % 50 ve teşhir için nakledile
cek ve teşhirden sonra iade edilecek eşyanın 250 kilosuna ve 
bu eşya yekpare ağır eç.samdan ise beherinin sıkleti ne olursa 
olsun yalnız iki adedine ve mobilya olduğu takdirde de 1000 
kilosuna umumi tarifderden % 70 tcnzil~t yopılır. 

Tenzilat müddeti 
Yolculara: 
Sergiye gitmek için 19 20 Birinci Teşrin 934 gece yarısın· 

dan 10 11 lkim:i Teşrin 934 gece yarısına 
Dönüş seyahati için: 3 '4 ikinci Te~ı·in 934 gece yarısın

dan 20 21 ikinci Teşrin 934 gece yarısına kadardır. 
Sergiye gönderilecek eşya için: 
11/ 12 1. Teşrin 934 g~ce yarısından 29 30 Birinci Te~rin 

934 uece yarısına 
Sergiden iade edilecek e§ya için: 
15 16 İkinci Teşrin gece yarısından 25 26 ikinci T etrin 

934 gece yarısına kadardır. 

Tenzilat şartları 
Sergiyi ziyaret için seyahat edecek yolculara, hareket istas· 

yonunda peşinen alınacak gidi§ - dönüş ücretleri mukabilinde 
bir fotoğraflı gidi§ - d.önüf bileti verilir. Bunun için yolcuların 
gişelere bir adet vesika fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve döniiş 
ıcyahatinc ba,Jamadan ellerindeki dönüş biletlerini istasyona 
gösterip vize ettirmeleri lazımdır. 

Teşhir edilmek üzere gönderilecek e§ya için: 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti merkez veya şubelerin

den, sergide teşhir edilmek üzere nakledileceğine dair bir vesi· 
ka getirilmesi §arttır. Bu vesikanın içinde, eşyanın cinsi ve her 
cinsin sıklet ve adedi ve sahibinin ismi ile firması dercedile
cektir. 

T~hir edildikten aonra mahalline iade edilecek e§ya 
için de: .. 

Bidayeten sergiye gönderilirken tanzim edilmif olan ha-
mule senedinin Ankara istasyon ambarına ibraz ve tevdi edil
mesi icap eder. 

Aşağıda tarih ve numaraları yazılı trenlerle &eyahat etmek 

üzere Ankara için gidi§ - dönÜ§ bileti alan yolculara umumi ta· 
rifc üzerinden: 

o/o 60 
T cnzila~ yapılacaktır. 

Bu tenzilatın muteber olduğu trenler: 
Haydarpa§a - Adapazar - Ankara - Haydarpa§t\ 
Gidiş için: 1 ve 8 ikinci Teşrin 1934 tarihlerinde Haydar

paşa dan kalkan 6 numaralı trenler: 

Haydarpaşaclan 1 ve 8 ikinci Teşrinde 
Ankara.ya 2 ve 9 lkinri Tc~rinde 
Döniiş için: 2 ikinci Te~rinde gelenler 3, 4, 5, 
6 ve 7 İkinci Teşrinde, 9 lkinci Teşrinde ge

lenler de 1 O, 11, 12, 13, 14 lkinci Teşrin larih
lerintlen her hangi birinde .Ank(\radan kal· 
kan 5 numaralı trenle avdet edE:bilirlcr. 

An karadan 
Haydarpaşa ya 

lzmir - Ankara - lzmir: 

Gidi~ için: 4 ve 9 ikinci Tc~rin 1934 tuihle
rinde lzmirden knlkan 1 - 207 - 12 numa
ralı trenler: 
hmirden 4 ve 9 ikinci Teşrinde 1 numaralı 
tren 
Afyondan 5 ve 10 İkinci Teşrinde 207 numa· 
ralı tren 
Eski§ehirden 5 ve 10 İkinci Teşrinde 12 nu
maralı tren 
Ankaraya 5 ve 10 ikinci Tc~rinde 
Dönüş için: 5 tkinci Tc~rinde celenlcr 6, 7, 
8, 9, 10 ve 10 ikinci Te~rinde gelenler de 
11, 12, 13, 14, 15 ikinci Teşrin tarihlerinden 
her hangi birinde Ankaradan kalkan 11 -
208 - 2 numaralı trenlerle avdet edebilirler. 
An!caradan 11 numaralı tren 
E~ki~ehirden 208 numaralı tren 
Afyondan 2 numaralı tren 
fzmire 

Santlr.ri 
Kalkı~ Yarış 

15.00 
8.43 

zo.10 
12.36 

Sa<' tleri 
Kaikı§ V •ırı§ 

9.10 

3.35 

3.40 

12.00 
21.20 

3.40 

17.00 

19.15 

bandırnıa - Ankara - Bandırma: 
Saatleri 

Kalkı~ Yarı§ 

Gidit İçin: 6 lkinci Tetrin 1934 tarihinde 

Bandırmadan kalkan 6 - 309 - 209 - 6 

numaralı trenler: 

Bandırma 6 ikinci Te~rindc 6 numaralı ll'cn 6.35 

Balıkesir 6 İkinci T cırin 309 numaralı tren 11.00 
Alayunt 6 ikinci Teşrin 209 numaralı tren 21.48 

Eskişehir 7 İkinci Teşrin 6 numaralı tren 1.31 

Ankaraya 7 ikinci T_e~rin 

Dönü§ için: 8, 9, 11, 12 ikinci Teşri 1934 ta

rihlerinde .Ankaradan kalkan 5, 210, 310, 5 
numaralı trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tren 20 10 

Eskİ§ehirden 210 numaralı tren 4.30 

Alayunttan 310 numaralı tren 7.10 

Balıkesirden 5 numaralı tren 17.00 

8.43 

Bandırmaya 21.03 

Konya - Ankara - Konya; 
Gidi§ için: 4 İkinci Teşrin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207 - 12 numaralı trenler: 
Konyadan 4 lkinci Teşrinde 207 N. tren 
Eskişebirdcn 5 lkinci Teşdnde 12 N. tren 
Ankaraya 5 lkinci Teştinde 
Dönüs için: 6, 7, 8, 9, 10 lkinci Teşrin 1934 

~ . 
tarihlerinde Ankaradan kalkan 11 - 208 N. 

trenler: 

19.55 
8.40 

An karadan 11 numaralı tren l Z.00 
E~kişehirden 208 numaralı lren 21.20 

17.00 

Konyaya 9.17 

Elaziz - Ankara - Elaziz; 

Gidit için: 7 lkinci Teşrin 1934 tarihinde 
Elazizden kalkan 1007, 507, 409, G09, 705, 
N. tren: 
Elazizdcn 7 ikinci Teşrinde 1007 N. tren 
Fevzipa§adan 8 lkinci Teşrinde 507 N. tren 
Adanadan 8 İkinci Teşrinde 409 N. tren 
Ulukışladan 8 lkinci Te~rinde 609 N. tren 
Kayseriden 9 İkinci Teşrinde 705 N. tren 
Ankaraya 9 lkinci Teşrinde 
Dönüf için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci Teşrin 
tarihlerinde Ankaradan kalkan 706, 610, 410, 
508,1008 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Knyseriden 610 numaralı tren 
Ulukışladan 410 numarah tren 
Adanadan 508 numaralı tren 
Fevzipaşadan 1008 numaralı tren 
Elfızize 

Saatleri 
Kalkıf V arıı 

8.10 
o.ıs 

16.07 
22.02 
5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

17.30 

20.20 

Samsun - Ankara .. Samsun: 

Gidiş için: 8 lkinci Teşrin 1934 tarihinde 
Saınsundan kalkan 905 - 705 nuMRralı tren: 
Samsundan 8 tkiqci Teşrinde 905 N. tren 
Sıvastan 8 lk\nci Teşrinde 705 N. tren 
Ankaraya 9 ikinci T eşrinue 
Dönüş için: 1 O, 11, 12, 13, 14 ikinci Teşrin 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 706 -
906 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 

Sıvnstan 906 nurçaralı tren 

Saatleri 
Kalkış Varış 

7.45 
22.20 

10.45 

6.50 

17.30 

Samsuna 20.00 
Bu kısımlar dahilinde her hangi bir istasyondan Ankara 

içirı. yukarda tarih ve numarası tespit edilen trenlerde muteber 
olmak üzere gidiş - clöniiş bileti verilir. 

Gidiş - Döniiş bj)et1eri, fotoğraflı ve nama muharrer ola
c~k ve iizerinde (Ankara sergisi için) meşruhatı bulunacaktır. 

Tahsis ve tayin edilen trenlere mahsus olan bu biletler, hiç 
bir· sebeple ba~ka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş - dönüş bileti olarak Ankaraya gelmiş olan sa
nayi erbabının, ellerindeki dönüş biletlerinin mer'iyet müddeti, 
20 Birinci T e~rin 1934 ile 20 ikinci T e~rin 1934 la1·ihleri arasın
daki zaman zarfında bittiği takdirde bu dönüş biletleri, ıergi 
komiserliğinin vesikasına istinaden, 11dnci Teşrin 1934 sonuna 
1,:ı,.1 ..... ,. .... ..!;t ,..:ı;t,.. ...... 1-t;,._ <e6rO) 

' -·-'j. 1 • • •• 'l ·"' ~~ .. , -~."~ :_ ..... <# ..... • ....... ,,_." .... 

Günün Fotogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselt.rinc ait fo .. 

togr aflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 

1 kellerine ait fo'ograflar valnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır . 

. . .. . 
. .. .. ... ,·ı .. . 



- 20 - VAKİT 18 Teşrinievvel 

Hararet 
vasıtasile 

ref' edilen sancı •. 
R t. '" ı ·· . 1 oma ızmanız, ..ı~cvı·a Jınız , ·arsa, 

vücudünüzde kırıklık hL ediyorsanız 
veya bel ve sair mafsal ağrılarından 
müşteki iseniz; ıztırabın ne demek ol· 
duğunu bilirsiniz. Fen, hftd bir .san· 
cıyı teskin için uzun ve nıiitemadi bir 
hararetle hassas mahallin etrafına 
kanın tehacümü lazım oJnduj!unu 
gösteriyor. ~la);Jer tcbahhür eder. 
Çamaşırı kirletir ' 'e mütemadi hir fc. 
daTi ifa edemezler. Me~hur delikli 
Allcock yakıları Le tamamen zail o· 
luncaya kadar sancıları teskin crl<'r. 
Bütün gece nya hütün ıriin cilrliniz 
üzerinde tutabilirsiniz. Siz çaJı~ır· 
ken o da ı::izin için çalışır. 

- ntr Allcnck yakı ı, mütemerkiz. 
mütcneffiz \ 't' daimi hir hararet İ<'\'· 
lit <'der ve kanın teha<'iimiinc hatli 
olur , .e hütün ai:rıları :-:ilin süpliriir. 

Rütün eczanelerde .ıo kuruşa sa
bJrı; 

l\f°OHl'M : Taklitlerinden sakın
mak irin Kınfal marf.alı , .e kırmızı 
tJa.(r<'Ji AJ.L\OCK yakılarını musir
ren i~tt'yini7:. 

ZAYi 
P . C. N. ditçi k11mmdan alını§ 

olduğum ''448,, numaralı hüviyet 
''arakaıını zayi ettim hükmü yok
tur. Svetoılav 301 

~ Eskitehir Hava mektebinden 
aldığım terhis tezkeremle vilaye
tin 24138 numaralı arti..st acenta
H hakkındaki evrakı zayi eltim. 
Yen ·ıerini alacağımdan eskileri • 
nin hükümleri olmadığı ilan olu· 
nur. • 

Beyoğlu Vencdik soka· 
ğmda Britanya otelinde 

(2005) Niyazi 
~ ls'anbul ithalat günrüğünden 

11 - 10 - 933 tarih:ndc depozi
lo suretiyle yatırını§ olduğum 
( '130) liraya mukabil alını§ oldu· 

Xomatzzma Ağrıları 
Şiddetli romatizma ağrılarının 

yaklaştığını hissettiğiniz zaman -
mesela şi§ mafsal yerleri, ağrıyan a· 
deleler ve iğilmez bir hale gclmiı 
azalarda olduğu gibi- ovmıyarak 

hafifçe bir mikdar Sloan'ı Liniment 
sürünüz. Sloan'ı güneı ıuaları gibi 

ısıtır. Kan derhal harekete gelir ve 
ağrınızı teskin eden bir sıcaklık his· 
&edersiniz. Yeni ve taze kan scrbeit· 
çe cevelan eder ve ağrınız çabucak 
geçer. 

lstırap çekmeyiniz. Daima elini· 
zin altında bir §ite Sloan'ı bulundu
runuz. Sloan'ı her tüdü romatizma 
ağrılarını mutlaka, derhal, müeuir 
ve idareli bir ıurette defeder. Bir ıi· 

şc Sloan'a uzun müddet gider. Çün· ı 
kü bunu ovmak ıuretile iıraf elmİ· 

yoraunuz. Bir tecrübe ediniz, 

SL®AN'5 
L 1 N 1 E N T 

ğum (10796) No. Iı makbuzu zayi 
etmiş olduğumdan hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 
(2899) Periklis Lagutis 

'~~-----'-~-t __ a_n __ b __ u __ ı __ e __ e_,_e __ d __ ıy __ e_s __ ı __ ı_ı_a_n __ •_a_r __ • ______ __ 

Çubukluda belediyeye ait umumi gaz depolarının geniı· 
letilmeıi için 2497 No. lu ve 9/ Haziran/ 934 tarihli istimlak ka
nunu hükümlerine tevfikan umumi menfaatler namına istim
lakine lüzum görülen ve 10 gün müddetle mahalline ve Bey· 
koz belediye §ubesine asılan haritalarda 1 - 2 - 3 harita No. 
larile gösterilen 3 parça arazi sahipleri hakkında mahallinde 
yaptırılan zabıta tahkikatına nazaran ikametgahları malum olan 
lara Beykoz Noterliği marifetile şahsen tebligat yapılmış ise de 
diğer hiuedarlarırtın isim ve ikametgahları hakkında mahallesin 
cebir malumat elde edilemiyen bu 3 gayri menkul hakkında Üs· 
küdar Tapu Baımemurluğundan alman resmi kayda istinaden 
berveçhi ati ilanen tebliğat icrasına lüzum görülmüştür. 

1 - Haritada 1 harita numarasile gösterilen ve Kanlıca 
mahallesinin Çubuklu caddesinde kain eski 2, 4, 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 19, 21 emlak No. larile murakkam olup 4847 metre mu
rabbaı sahayı haiz ve tapu kaydına nazaran 5 hisse itibarile 
birer hissesi sarraflar kethüdası Taşçıyan Serkis efendi çocuk· 
Jarı Aruıyak, Zabel, Siranuş, Armenahi hanımlarla Onnik bey 
ve saire uhdesinde bulunduğu anlaşllan arazinin metre murah
baına 55 kuruştan 2665 lira 85 kuruş ve üzerinde bulunan ha
rap binalara 1394 lira ki cemen bu arazi ve müştemilatma 4059 
lira 85 kurut kıymet takdir edilmiştir. 

2 - 1 harita numaralı mahallin ittisalinde ve ayni mahal· 
lenin ayni caddesinde kain eski 14, 16, 18 No. lu ve 4510 metre 
murabbaı sahayı haiz ve tapu siciline nazaran Ekmekçi Kigork, 
Karabet, Haçador, Ratho, Satuht, Korope, Ogida, Arhanyan 
Tatyuı zevcesi Hoyrat ve kızı Vartanuı ve torunu Simon efen
di uhdesinde bulunduğu anlaşılan arazinin metre murabbama 
55 kuru§tan 2282 lira 50 kuruş ve üzerindeki harap tesisat be· 
delinin ilavesile ccmen 2435 lira 50 kuruş kıymet kon.ulmu~tur. 

3 - 1 ve 2 harita No. lar ittisalinde ve Kanlıca mahallesi· 
nin bostan sokağında kain eski 2 4 defa mükerrer 2 No. aile 
murakkam bulunan ve tapu siciline nazaran lzmirağda H., Di
don oğlu Andon zevcesi Anika H. binli Dimitri, Bahçivan A
naata§ veledi Kostantin, hahçivan Y orgi \'C çaycı Vasil ve irP.kli 
ve Panayot ve eczacı Nikoli zevcesi Uranya ve sobacı Todori 
zevcesi Katina ve saire uhdelerinde olduğu anla~ılan bostanm 
1 - 2 harita No. ]ara muttasıl ve yol hariç olan 6020 metre mu· 
rahbaı kısmına metre murabbaı 35 otuz beş kuruşll\n 2107 iki 
bin yüz yedi lira kıymet tahmin edilmiştir. . 

Salifüzzikir 2497 No. lu İstimlak kanununun 5 inci madde· 
ıi mucibince alakadarana ilanen tebliği keyfiyet olunur. (6844) 

.-.. ı DELİLİGİN PSİKOLOJİS! 
Dr. Bernard Hart Londra Dr. izeddin Akliye ve p.f'' 
Universitesi Tedris Heyetin• biye müthassısı • • 
den ve "ational Hospital da 

Akliye Mütehassısı 

Fiatı 50 Kuruş 
······································-···························:::::·· ı:::===::c=:::;;..:==:ıaı:s:s::::::=:::::r:=:=::::ııııı::: s=tt:ı:ı ===•=• .::z=:::,sıwı=.~======: ı:=:ı=ı:ı•ımamcı== ................................... ••• • •• • ••• •• •• • • • ••••• ••• • • ... 

il D ÜN ve YAR 1 ~ :: 
g TERCUME KULLiYATINI" 
a...._ •••••••••••••••••••••••••••-•••• .... ••••••••••••• •• •••••••••••••• •••• .. ••• .... • ... ••••••N••••-----•••-••••••••••••••••••••••u•••••••::::=::• ................................................... : •• :c: •••••••••••••• ı ..................... " .................................................. . 

ıı inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi: VA K l T Matbaası - lstanbul 
Kadıköy : - ANADOL Kütüphanesi, Altıyolağzı Jlı 

Satıldığı Diğer Yerler: /stanbıılun ve Taşrtının, Belli Başlı 
KI1APÇJSJNDA BULUNUR 

BASJLANLAR: 
.................................................. 

l - SAFO, Ood0 - Haydar Rltat 

ı - AiLE ÇEMBERi, Monıa - L D. Allpn 

1 - rH!ARET, BANKA ve HOHl'j,\, lktıqt doktoru 

100 

ltlO • Peşinen Verilecek 
&lulıllı ICtem 

,,,,,,, 

236 • 
• & - UE\ l.E'I ve lBTtLAL, Lento - Baydın Rllat 

6 - tiOS\'ALIZM: Kautıııkl - 8at:lha ze&uırtya 

t - KllLl.ll'A'[ J. KASlN, B. Naum 
• ıit' 

ve 4 ay İCjin ayda 1 

Mukabilinde VA~~ 
matbaası, bu küll~g u 
için abone kagdedıY 

'J - l::'Çf SINlP'I lHTll.AIJ, Lt>nln - Haydar Rlfııt 

B - RUHi Rı\ \ '.\TTA LA ŞUUR, Prof. '.\'una - PMf. Ur. 

M. H:ıynıUat. 

9 - 1SFAHANA UOG.KU, Plyer Lotl - 1. B. Atııaa 

10 - RASiN K ttı.I.IYATI, U, H • .Namn 

ı ı - DEL.lUGJN rsıırnr..oillst, Dr. ~rn::uil 

Hart - Dr. İzeddln 

HO 

10 

JOO 

7~ 

• 

• 

-~ ............. , ................................... . 
ı····················································· ........ BASJLACAKLAR: 
! - . 1 - (j()KJO ISAHA: HlllUlk - 8.aydar Rltllt 

i Bütün milletlerin edebi, içti- 2 - U.KBAll.\R SELl.F.Rt, han Tu.rı:enJcv - Sami ı.aıte ro;ıim>" 
~ mai, iktısadi, mali..... En mü· s - CE~ıtı·ET, Muhittin 

i hallet eserlerinden ıeçme kitapla· ' - KAPITı\IJl.M BUHKANI. Profe&ör rıru - Ahmet Ranıdl 
~ rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 1 a _ KIRMIZI ve KARA, StandaJ 

! tercüme külliyatı isimi altında, ı - lM: Parla RuhJyaı IDf'..kteblnde ProfeMlr doktoı 81ne Se.nı:ıe - ıı->V 
yılda muntazam f a11lalarla otuz : 

1 '7 - tıi'flR 1 : K.ropntktn - Afantla Abmet 
cilt kadarının çıkarılması ıuretile; 
yüz cif t vücuda getirilmesi temin 
edilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müraca.· 
at olunmuttur. ., 

3 - lÇTtMAt KANUNLAR, Gred - Rııuı Ahm"' 

1 - ÇO<JUK UOŞURTENLER B. Gonza.h·e, Heouıler 

rullalJ 

10 - SALAMRO, no~r - l. B. Alltan 

11 - 8AM1MJ SAADY,T, Tolıto.J - t. R. Allpn 

1% - DlZR.U:LtNtN BAYATI. A. Moru. 

Pror. Of 
~ 

...................................................... ~······ 

1stan bul dördlincü icra memur
luğundan: 

Beyoğlunda Hiiseyin ağa ma • 
halJesindc Duvarc1 sokağında 21 
No. lı h"nede Doktor Yorgi bira· 
deri Konstantin Efendiye: 

Uhtei tasarrufunuzda bulunan 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahal • 
lcs:nde Duvarcı sokağında eski 
17 - 17 mükerrer ve yeni 19 • 21 • 
23 No. 1ı üç bap haneye dairemiz· 
den giden erbabı vukuf tarafın • 
dan mecmuuna (3971) lira kıy • 
met takdir edilmiş olduğunda iş· 
bu kıymete b:r itirazınız varsa ta· 
rihi tebliğden itibaren üç gün zar· 
fında dermeyan eyle.meniz hak • 
kında işbu davetname bugünkü 
ikamct~ihınızm meçhul olduğu 

hasebiyle ilan olunur efend:m. 
(2906) 

'™ 
Öz Tiirkçe ilk roman 

Savastan Barışa 
Yazanlar: (V3-rt0) ile 

Çürüksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fivaıı : 50 kuruş 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Ns§riyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaaaı - lıtanbu) 

Aslceri F abrikalat 
Umum Müdürlüğünde 

1 
Evvelce Zeytinburnu kılıç ve kasatura ıubesinde. ~~ttl 

olan ustalardan tekrar fabrikaya girmeyi arzu edenler'~) 
ları ile Silıih Fabrikası müdürlüğüne müracaatları. (66 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

KOCA MUSTAFA PAŞA: 'da Leble· 
bici sokağında cıki 2 ve yeni 4 No. h ve 
78 metre murabbaındaki hane arsası. 

KUM KAPI: Nitancı Mehmet Patama-. 
hallesinin Havuzlu Bostan sokağında eski 
1 mükerrer ve yeni 42, 2, 4 No. Iı maa dük· 
kan hanenin 1/ 2 hiaseıi. 

ÇARŞUYlKEBlR: Büyük Çarııda Pa· 

Muhamırıeıı 
Li'" 

pas oğlu ıokağında eski ve yeni 10 No. lı . p'tf 
dükkan. ~ z 1000 pet111 • · 

ÇARŞUYIKEBIR: Büyük çartıda Ge· . 
]incik ıokağında eski ve yeni 22 No. lı p'(f 
dükkanın 1/ 4 hiueai. 32 pe§il'l 

ÇARŞUYIKEBIR: Çuhacı hanının . P'" 
alt katında ikinci adada 1/ 1 No. lı oda. 850 peşı~ etiP/. 

Yukarıdaki mal1~r hizalarmdaki kıymetler .. ıı:te / 
21 11 O 934 tarihine müsadif pazar günü saat on c:loı' )1t 

arttırma sureti]e satılacaktır. İsteklilerin muhamınerı 1,.tı· 1 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki pey akçelerile müra';:"~:, (~ 

Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası 

::::;,,:u~ tl•~ 
Kullanınız. Sütünüzü ~rj 

Çocukların kemik)erı~, 
kuvvetlendirir. (a~' 


